
๑ 
 

 

 
 

แผนทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจําป!การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 



๒ 
 

คํานํา 
 

 แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๒ คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล)มนี้ เป,นเอกสารท่ีจัดทําข้ึนเพื่อเป,นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ การพัฒนา
ด4านการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให4การดําเนินงานเป,นไปตามวัตถุประสงค# มีประสิทธิภาพ ภายใต4
แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ และหวังว)าแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เล)มนี้จะเป,นประโยชน#ในด4านการดําเนินการเก่ียวกับการพฒันา ด4านการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะสังคมศาสตร# ตลอดจนเพื่อเป,นแนวทางให4ผู4ปฏิบัติในส)วนงานต)าง ๆ และหลักสูตรต)าง ๆ ภายใต4ร)มเงา
ของคณะสังคมศาสตร# สามารถนําแผนไปสู)การปฏิบัติการได4อย)างแท4จริง และสอดคล4องกับนโยบายของคณะฯ
และมหาวิทยาลัยต)อไป 
 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

สารบัญ 
 
คํานํา    ๒ 
สารบัญ    ๓ 
ส)วนท่ี ๑ ข4อมูลพื้นฐาน  ๔ 
 ชื่อส)วนงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป,นมาโดยย)อ ๔ 
 ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน#และพันธกิจ ๕ 
 เอกลักษณ# อัตลักษณ#และอัตลักษณ#บัณฑิตของมหาวิทยาลยัและคณะสังคมศาสตร# ๖  
ส)วนท่ี ๒ แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๗ 
 หลักการและเหตุผล ๗ 
 วัตถุประสงค# ๗ 
 ตัวชี้วัด ความสําเร็จตามวัตถุประสงค# ๗ 
 วิเคราะห#จุดแข็ง จุดอ)อน โอกาส และความเสี่ยง ๘ 
 ประเด็นยุทธศาสตร#ที่ ๔  ๙ 
 แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะสังคมศาสตร# ป� ๒๕๖๒ ๑๑ 
ส)วนท่ี ๓ สรุปโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๒ 
 สรุปโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๓ 
ส)วนท่ี ๔ รายงานผลการดาํเนนิโครงการด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๕ 
 
ภาคผนวก คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ๔๐
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ส(วนท่ี ๑ 
ข-อมูลพื้นฐาน 

 
๑.๑ ช่ือส(วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป6นมาโดยย(อ 
 ชื่อส(วนงาน : คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมาหาจฬุาลงกรณวิทยาลัย 
 ที่ตั้ง : ๗๙ หมู)ท่ี ๑ ตําบลลาํไทร อําเภอวังน4อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  
 
 ประวัติความเป6นมาโดยย(อ  
  ป�พุทธศักราช ๒๕๑๒ คณะสงฆ#โดยมหาเถรสมาคม ได4ออกคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง การศึกษา
ของมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๑๒ และเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ# จากคําสั่งท้ังสองฉบับนี้ ส)งผลให4มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีสถานะเป,นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ#ไทยโดยสมบูรณ# และทําการเปNดสอน
คณะเอเชียอาคเนย# ต)อมาเปลี่ยนเป,นคณะมานุษยสงเคราะห#ศาสตร# ต)อมาป� พ.ศ. ๒๕๒๖คณะผู4บริหาร
มหาวิทยาลัย ได4แยกคณะมานุษยสงเคราะห#ศาสตร#ออกเป,นสองคณะ คือ คณะมนุษยศาสตร# และคณะ
สังคมศาสตร# 
  คณะสังคมศาสตร# จึงได4ก)อกําเนิดข้ึน ตั้งแต)ป�พุทธศักราช ๒๕๒๖ พร4อมกับการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรเดิมมีหน)วยกิต ๒๐๐ หน)วย ถูกลดจํานวนลงเหลือหน)วยกิจเพียง ๑๕๐ หน)วย ซ่ึงจํานวนหน)วยกิต 
เป,นเช)นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาท่ัวไป ทั้งน้ีเพื่อรองรับ พ.ร.บ.กําหนดวิทยฐานะผู4สําเร็จวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา อาจารย#ผู4เป,นกําลังสําคัญในการก)อกําเนิดคณะสังคมศาสตร#ในขณะนั้น คือ พระมหาสํารวม 
ปNยธมฺโม (น.ธ.เอก,ป.ธ.๖, M.A.(Phil.)) รวมทั้งมีผู4บริหารของคณะสังคมศาสตร# ซ่ึงมีคุณูปการ ต)อคณะอย)าง
ต)อเนื่อง ดังนี้ 
  ๑. พระมหาวิสุทธิ์ ปญญสฺสโร (พระครูประกาศิตพุทธศาสตร#)  
   รักษาการคณบดี ๒๐ พ.ค. ๒๕๒๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๒๖ 
  ๒. พระมหาปรีชาปริ\ฺญาธโร  
   รักษาการคณบดี ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๖ - ๑๙ มี.ค. ๒๕๒๗ 
  ๓. พระมหายินวรกิจฺโจ    
   ดํารงตําแหน)งคณบดีตั้งแต) พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๐ 
  ๔. พระมหาสํารวมปNยธมฺโม  
   ดํารงตําแหน)งคณบดีตั้งแต) พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๕ 
  ๕. พระครูปลัดประสิทธิ์  ธุรสิทฺโธ,ดร.   
   ดํารงตําแหน)งคณบดีตั้งแต) พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๕ 
  ๖. พระครูวิจิตรธรรมโชติ (สามารถ โชติธมฺโม)  
   ดํารงตําแหน)งคณบดีตั้งแต) พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ 
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  ๗. พระครูปุริมานุรักษ# (ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ) รศ.ดร.   
   ดํารงตําแหน)งคณบดีตั้งแต) พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓  
  ๘. พระครูปริยัติกิตติธํารง (ทองขาว กิตฺติธโร) รศ.ดร.  
   ดํารงตําแหน)งคณบดีตั้งแต) พ.ศ. ๒๕๕๓-ถึงป^จจุบัน 
  วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินไปโดยลําดับจากเดิมมีเพียง 
คณะเดียว ได4ขยายออกเป,น คณะพุทธศาสตร#, คณะครุศาสตร#, คณะมนุษยศาสตร#, คณะสังคมศาสตร#, และ
บัณฑิตวิทยาลัย การขยายของมหาวิทยาลัย ทําให4มีความจําเป,น ต4องย4ายคณะสังคมศาสตร# จากวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎ์ิ มาอยู)ที่อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ศูนย#วัดศรีสุดาราม เลขที่ ๒๓ 
ถนนบางขุนนนท#-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท# เขตบางกอกน4อย วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ และทางคณะได4ย4าย
สํานักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร# มาปฏิบัติหน4าที่ ณ อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตําบลลําไทรอําเภอวังน4อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเม่ือวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึง
ป^จจุบัน 
 
๑.๒  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน�และพันธกิจ 
 ๑.๒.๑ สุภาษิต (Proverb) 
 สุภาษิตว(า  ป\ฺ\า  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต 
 แปลว(า  ป^ญญาเป,นแสงสว)างในโลก 
 ๑.๒.๒ ปณธิาน (Determination) 
 ศึกษาพระไตรปNฎกและวิชาชัน้สูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ# 
 ๑.๒.๓ ปรัชญา (Philosophy) 
 พุทธธรรม ป̂ญญา นําการพัฒนาสังคม 
 ๑.๒.๔ วิสัยทัศน� (Vision)  
  การเป,นคณะชั้นนําทางวิชาการด4านสังคมศาสตร# เป,นท่ียอมรับของคณะสงฆ#และสังคม 
 ๑.๒.๕ พันธกิจ (Mission) 
  ผลิตบัณฑิต คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาบัณฑิตให4มีคุณลักษณะอันพึงประสงค# ๙ ประการ คือ มีปฏิปทาน)าเลื่อมใส ใฝaรู4ใฝaคิด เป,นผู4นําด4านจิตใจ
และป^ญญา มีความสามารถในการแก4ป̂ญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู4จักเสียสละเพื่อส)วนรวม 
รู4เท)าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน# กว4างไกล มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเอง ให4เพียงพร4อมด4วย
คุณธรรมและจริยธรรม 
  วิจัยและพัฒนา คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิจัยและ
ค4นคว4า เพื่อสร4างองค#ความรู4ควบคู)ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน4นการพฒันาองค#ความรู4ในพระไตรปNฎก
และศาสตร#สมัยใหม) โดยวิธีสหวิทยาการแล4วนําองค#ความรู4ที่ค4นพบมาประยุกต#ใช4แก4ป^ญหา ศีลธรรม และ
จริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด4านสังคมศาสตร# 
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  ส(งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก(สังคม คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส)งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวชิาการแก)สังคม ตามปณิธานการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย ด4วยการปรับปรุงกิจกรรมต)าง ๆ ให4ประสานสอดคล4อง เอ้ือต)อการส)งเสริม สนับสนุนกิจการคณะ
สงฆ#และสังคม สร4างความรู4 ความเข4าใจหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา สร4างจิตสํานึกด4านคุณธรรม 
จริยธรรมแก)ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝcกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ#และบัณฑติ ให4มีศักยภาพในการ
ธํารงรักษา เผยแผ)หลักคําสอน และเป,นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจและสังคมในวงกว4าง 
  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
เสริมสร4างและพัฒนาแหล)งการเรียนรู4ด4านการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให4เอ้ือต)อการศึกษา เพื่อสร4างจิตสํานึก
และความภาคภูมิใจในความเป,นไทย สนับสนุนให4มีการนําภูมิป̂ญญาท4องถ่ิน มาเป,นรากฐานของการพัฒนา
อย)างมีดุลยภาพ 
 
๑.๓ เอกลักษณ� อัตลักษณ�และอัตลักษณ�บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร� 
 เอกลักษณ� คือ บริการวิชาการด4านพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร# 
 อัตลักษณ� คือ ประยุกต#พระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร#เพือ่พัฒนาจิตใจและสังคม 
 อัตลักษณ�บัณฑิต คือ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
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ส(วนท่ี ๒ 
แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําป!การศึกษา ๒๕๖๒ 
 
หลักการและเหตุผล 
 คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได4ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงเป,นตัวบ)งชี้ถึงคุณภาพ และจิตใจอันดีงามของนิสิตและคณาจารย#ในคณะ 
โดยส)งเสริมการประยุกต#ใช4ภูมิป^ญญาไทย นํากระบวนการการจัดการความรู4 สนับสนุนให4มีการรวบรวมองค#
ความรู4เก่ียวกับการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป,นเครื่องมือในการ
พัฒนาตนให4ทุกคนได4เข4าถึงความรู4 ปฏิบัติงานได4อย)างมีประสิทธิภาพ อันจะส)งผลดีต)อตนเองและสังคมต)อไป 
 
วัตถุประสงค� 
 ๑. เพื่อส)งเสริมให4คณาจารย#และนิสิตคณะสังคมศาสตร# ได4ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิป^ญญาท4องถ่ิน 
 ๒. เพื่อสร4างเครือข)ายความร)วมมือกับหน)วยงานท่ีเก่ียวข4องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในระดับ
จังหวัด ระดับประเทศ และพัฒนาไปสู)ระดับนานาชาติ 
 ๓. เพื่อบูรณาการงานด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
 ๔. เพื่อบูรณาการงานด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัย 
 ๕. เพื่อบูรณาการงานด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการวชิาการ 
 
ตัวช้ีวัด ความสําเร็จตามวัตถุประสงค� 
 ๑. มีกิจกรรม/โครงการที่ส)งเสริมให4บุคลากรและนิสิตได4สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย อย)างน4อย ๒ โครงการ 
 ๒. มีกิจกรรม/โครงการที่ส)งเสริมนิสิต มีคุณธรรมและจริยธรรมตามปรัชญาของคณะ อย)างน4อย ๑ 
โครงการ 
 ๓. มีกิจกรรม/โครงการด4านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถบูรณาการกับการเรียนและ
บริการวิชาการได4 อย)างน4อย ๑ โครงการ 
 ๔. มีกิจกรรม/โครงการด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสามารถบูรณาการกับการวิจัยได4 อย)าง
น4อย ๑ โครงการ 
 ๕. มีร4อยละของการเข4าร)วมกิจกรรม โครงการ ในการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของนิสิตและ
บุคลากร ไม)น4อยกว)าร4อยละ ๘๐ 
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 ๖. มีจํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตั้งไว4ในแผนปฏิบัติการสามารถดําเนิน
โครงการได4เสร็จส้ินไม)น4อยกว)าร4อยละ ๘๐ 
 
วิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ(อน โอกาส และความเสี่ยง 
 จุดแข็ง (Strengths) 
  คณะสังคมศาสตร#ได4จัดการเรียนการสอนโดยมีการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกับการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในรายวชิาท่ีศึกษาในหลักสูตร คือ วิชาวัฒนธรรมไทย ธรรมภาคปฏิบัติ เป,นต4น ทั้งนี้
คณาจารย#และนสิิตสามารถเผยแพร)วัฒนธรรมที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาได4เป,นอย)างดี และเป,นผู4มีความ
เชี่ยวชาญให4ความรู4แก)ประชาชนท่ัวไป 
 จุดอ(อน (Weakness) 
  นิสิตคณะสังคมศาสตร#ที่เป,นฆราวาสค)อยข4างปรับตัวให4เข4ากับวัฒนธรรมแบบไทยท่ีเป,น
วัฒนธรรมอันดีงามได4ค)อยข4างยาก ต4องใช4เวลาในการปรับตวัและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ และแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อให4สอดคล4องกับวัฒนธรรมแบบพุทธฯ ที่พระนิสิตคุ4นเคยและปฏิบัติมายาวนาน 
 โอกาส (Opportunity) 
  คณะสังคมศาสตร#สามารถพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมและโครงการต)าง ๆ ที่คณาจารย#และ
นิสิตมีความรู4อยู)เดิมให4เผยแพร)ขยายผล เพื่อให4ความรู4แก)ญาติโยมท่ียังไม)ค)อยเข4าใจวัฒนธรรมแบบพุทธฯ 
 ความเสี่ยง (Threats) 
  ป^จจุบันนี้คณะสังคมศาสตร# มีคณาจารย#ที่เป,นปราชญ#ทางความรู4เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยและ
การจัดพิธีเก่ียวกับศาสนพธิี กําลังจะเกษียณอายุการทํางาน เป,นผู4มีอายุ และทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายไม)ต)อ
อายุการทํางาน จึงทําให4ผู4เชี่ยวชาญด4านวัฒนธรรมทั้งหลายต4องพักอยู)บ4าน และคณาจารย#รุ)นใหม)ก็ยังไม)มี
ความเชี่ยวชาญหรือความชํานาญเท)าคณาจารย#รุ)นเก)า 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๔ ส(งเสริมงานด-านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเชิงเครือข(ายให-เกิดการเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา 
เป\าประสงค�ที่ ๑ เป6นหน(วยงานที่สืบสาน ส(งเสริม สนับสนุน พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิป]ญญาท-องถิ่น 
 

กลยุทธ� ตัวชี้วัด 
ค(าเป\าหมาย
ป! ๒๕๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู-รับผิดชอบ 

(๑) สร4างความตระหนัก
แก)บุคลากรและนิสิตถึง
ความสาํคัญของศิลปะ
และวัฒนธรรม และภูมิ
ป^ญญาท4องถิ่น 
 

(๒) สร4างเครือข)ายความ
ร)วมมือกับหน)วยงานที่
เกี่ยวข4องทั้งภาครัฐและ
เอกชนในระดับจังหวัด 
ระดับประเทศ และพัฒนา
ไปสู)ระดับนานาชาติ 

๑. มีกิจกรรม/โครงการที่
ส)งเสริมให4บุคลากรและนิสิตได4
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย อย)างน4อย ๒ 
โครงการ 

๓ โครงการ 
 
 
 
 

๑. โครงการส)งเสริมและอนุรักษ#ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย (เทศน#มหาชาติ) 

๔๐,๐๐๐ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
สุขเหลือง 

๒. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรม
ป̂จฉิมนิเทศ” 

๑๐,๐๐๐ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
สุขเหลือง 

๓. โครงการกิจกรรมหลักสูตร 
 ๓.๑ ปฐมนิเทศนิสิตใหม) ประจําป�ฯ ๒๕๖๒ 
 ๓.๒ เตรียมความพร4อมก)อนเข4าศึกษา 

๑๐,๐๐๐ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
สุขเหลือง 

๒. มีกิจกรรม/โครงการที่
ส)งเสริมนิสิต มีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามปรัชญาของคณะ 
อย)างน4อย ๑ โครงการ 

๒ โครงการ 
 
 
 

๑. โครงการปลูกฝ^งค)านิยมอนุรักษ#ศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิป^ญญา “กิจกรรมไหว4ครูและ
ต4อนรับนิสิตใหม)” 

๖๐,๐๐๐ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
สุขเหลือง 

๒. โครงการนิสิตคณะสังคมศาสตร#อาสาพัฒนา
ชุมชน 

๓๐,๐๐๐ พระครูปริยัติกิตติธํารง, 
รศ.ดร. 

๓. มีกิจกรรม/โครงการด4านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๑ โครงการ ๑. โครงการจัดงานครบรอบ ๓๗ ป�  
คณะสังคมศาสตร# 

๑๕๐,๐๐๐ 
(ทุนคณะ) 

พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 
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กลยุทธ� ตัวชี้วัด 
ค(าเป\าหมาย
ป! ๒๕๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู-รับผิดชอบ 

สามารถบูรณาการกับการเรียน
และบริการวิชาการได4 อย)าง
น4อย ๑ โครงการ 

๒. โครงการเศรษฐศาสตร#อาสาพัฒนาชนบท  
รุ)นที่ ๑๗ 

 (รับบริจาค) รศ.ดร.ภัทรพล 
ใจเย็น 

๔. มีกิจกรรม/โครงการด4าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สามารถบูรณาการกับการวิจัย
ได4 อย)างน4อย ๑ โครงการ 

๑ โครงการ ๑. โครงการพุทธบุรณาการเพื่อพัฒนาองค#กร ๒๐,๐๐๐ พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

๕. ร4อยละของการเข4าร)วม
กิจกรรม โครงการ ในการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
นิสิตและบุคลากร ไม)น4อยกว)า
ร4อยละ ๘๐ 

ร4อยละ ๘๐ 
 
 
 

มีกิจกรรม/โครงการด4านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยคณะสังคมศาสตร# จํานวน 
๘ โครงการ และมีผู4เข4าร)วมกิจกรรมทุกโครงการ
มากกว)าร4อยละ ๘๐   

  

๖. จํานวนกิจกรรม/โครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตั้งไว4
ในแผนปฏิบัติการสามารถ
ดําเนินโครงการได4เสร็จสิ้นไม)
น4อยกว)าร4อยละ ๘๐ 

ร4อยละ ๘๐ 
 

ดําเนินโครงการด4านทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเสร็จสิ้นทุกโครงการ เป,นไปตาม
เปlาประสงค# และกลยุทธ# สามารถสร4างเครือข)าย
เชื่อมโยงกับการศึกษาของคณะสังคมศาสตร# 
มากกว)าร4อยละ ๘๐ ของโครงการที่ตั้งไว4 
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แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป!การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ งปม. อื่น ๆ รวม 
แผนการดําเนนิงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ หมายเหตุ 
ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓ เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๒ มิ.ย. ๖๒ ก.ค. ๖๒ ส.ค. ๖๒ ก.ย. ๖๒ 

๑ โครงการส)งเสริมและอนุรักษ#ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย (เทศน#มหาชาติ) 

๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐              

๒ โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมป̂จฉิม
นิเทศ” 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐              

๓ โครงการกิจกรรมหลักสูตร 
 - ปฐมนิเทศนิสิตใหม) ประจําป�ฯ ๒๕๖๒ 
 - เตรียมความพร4อมก)อนเข4าศึกษา 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐              

๔ โครงการปลูกฝ̂งค)านิยมอนุรักษ#ศิลปะและวัฒนธรรม 
และภูมิป̂ญญา “กิจกรรมไหว4ครูและต4อนรับนิสิต
ใหม)” 

๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐              

๕ โครงการนิสิตคณะสังคมศาสตร#อาสาพัฒนาชุมชน ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐              

๖ โครงการจัดงานครบรอบ ๓๗ ป�  
คณะสังคมศาสตร# 

 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐             ไม)ได4
ดําเนินการ 

๗ โครงการเศรษฐศาสตร#อาสาพัฒนาชนบท  
รุ)นที่ ๑๗ 

 รับบริจาค 
 

รับบริจาค 
 

    
� 

        

๘ โครงการพุทธบุรณาการเพื่อพัฒนาองค#กร ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐              
๙ โครงการปลูกฝ̂งค)านิยมการอนุรักษ#ศิลปะและ

วัฒนธรรม และภูมิป̂ญญาไทย กิจกรรมทําบุญวันขึ้นป�
ใหม) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐              

๑๐ โครงการอนุรักษ#วัฒนธรรมไทย “รุ)นน4องส)งรุ)นพี่ 
สามัคคีทอดผ4าปaา" ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

 ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐              

 รวม ๑๗๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  
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ส(วนท่ี ๓ 
สรุปโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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สรุปโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุศาลงกรณราชวิทยาลัย ป!การศึกษา ๒๕๖๒ 

 

โครงการ ระยะเวลา 
ความสอดคล-องกับเกณฑ�การประกัน

คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เงินงบประมาณ
แผ(นดิน 

อื่น ๆ รวม ผู-รับผดิชอบ 

๑. โครงการส)งเสริมและอนุรักษ#ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  
(เทศน#มหาชาติ) 

๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ องค#ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ)งชี้ที่ ๔.๑ 
ตัวบ)งชี้ที่ ๔.๒ 

๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
สุขเหลือง 

๒. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรม
ป̂จฉิมนิเทศ” 

๒๑ กุมภาพันธ# 
๒๕๖๓ 

องค#ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ)งชี้ที่ ๔.๑ 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
สุขเหลือง 

๓. โครงการกิจกรรมหลักสูตร 
 - ปฐมนิเทศนิสิตใหม) ประจําป�ฯ ๒๕๖๒ 
 - เตรียมความพร4อมก)อนเข4าศึกษา 

๑๙-๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓ 

องค#ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ)งชี้ที่ ๔.๑ 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
สุขเหลือง 

๔. โครงการปลูกฝ̂งค)านิยมอนุรักษ#ศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิป̂ญญา “กิจกรรมไหว4ครูและ
ต4อนรับนิสติใหม)” 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ องค#ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ)งชี้ที่ ๔.๑ 

๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
สุขเหลือง 

๕. โครงการนิสิตคณะสังคมศาสตร#อาสาพัฒนา
ชุมชน 

๑๕-๑๗ มกราคม 
๒๕๖๓ 

องค#ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ)งชี้ที่ ๔.๑ 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ พระครูปริยัติกิตติธํารง, 
รศ.ดร. 

๖. โครงการจัดงานครบรอบ ๓๗ ป�  
คณะสังคมศาสตร# 

 องค#ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ)งชี้ที่ ๔.๑ 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

พระอุดมสิทธินายก,  
ผศ.ดร. 

๗. โครงการเศรษฐศาสตร#อาสาพัฒนาชนบท 
รุ)นที่ ๑๗ 

๒๐-๒๔ กุมภาพันธ# 
๒๕๖๓ 

องค#ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ)งชี้ที่ ๔.๑ 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
 

รศ.ดร.ภัทรพล 
ใจเย็น 
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โครงการ ระยะเวลา 
ความสอดคล-องกับเกณฑ�การประกัน

คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เงินงบประมาณ
แผ(นดิน 

อื่น ๆ รวม ผู-รับผดิชอบ 

๘. โครงการพุทธบุรณาการเพื่อพัฒนาองค#กร ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

องค#ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ)งชี้ที่ ๔.๑ 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ พระอุดมสิทธินายก,  
ผศ.ดร. 

๙. โครงการปลูกฝ̂งค)านิยมการอนุรักษ#ศิลปะ
และวัฒนธรรม และภูมิป̂ญญาไทย กิจกรรม
ทําบุญวันขึ้นป�ใหม) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑ มกราคม  ๒๕๖๓ 
 

องค#ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ)งชี้ที่ ๔.๑ 

    

๑๐. โครงการอนุรักษ#วัฒนธรรมไทย “รุ)นน4อง
ส)งรุ)นพี่ สามัคคีทอดผ4าปaา" ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ องค#ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ)งชี้ที่ ๔.๑ 

 ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง 
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ส(วนที่ ๔ 
รายงานผลการดําเนินโครงการด-านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ป!การศึกษา ๒๕๖๒ 
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โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป!งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ชื่อผู-รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น (หัวหน4าภาควิชาเศรษฐศาสตร#)  
ชื่อโครงการ : โครงการเศรษฐศาสตร#อาสาพัฒนาชนบท รุ)นท่ี ๑๗  
 ผู4ประสานงาน : รศ.พลวัฒน# ชุมสุข   
 ตําแหน)ง : อาจารย#ประจาํหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   
 

๑. ความสอดคล-องกับเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ (MCU QA) 
 (สามารถใส(ความสอดคล-องได-มากกว(า ๑ กระบวนการ หรือ ๑ ตัวบ(งช้ี) 

 กระบวนการ : องค#ประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ(งช้ี : ตัวบ)งชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร#คณะสังคมศาสตร# 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีปรัชญาในการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลยั คือ จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร#สมัยใหม) พัฒนาจิตใจและสังคม เน4นการผลิต คนดีและเก)งอย)างมี
สมรรถภาพ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให4เป,นผู4มีปฏิปทาน)าเลื่อมใส ใฝaรู4 ใฝaคิด เป,นผู4นํา จิตใจและป^ญญา 
มีโลกทัศน#กว4างไกล มีความสามารถในการแก4ป^ญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและ พัฒนาสังคม 
ธํารงรักษาไว4ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันเน่ืองด4วยพระพุทธศาสนา ดาํเนินการตาม
พันธกิจ ๔ อย)าง คือ การผลิต การวิจัยและการพัฒนา การส)งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ วิชาการแก)
สังคม และการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร#ได4ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญการจัด
การศึกษาของหลักสูตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงได4จัดกิจกรรมส)งเสริมการเรียนรู4 
เปNดโลกทัศน#นอกห4องเรียน ลงพื้นท่ีปฏิบัติจริง ลงมือทําจริง หลังจากนิสิตได4 ศึกษาทฤษฎีภายในห4องเรียน
มาแล4วตลอด ๗ ภาคการศึกษา เพื่อให4นิสิตได4ใช4ความรู4ที่ศึกษามาทดลองและลงมือทําจริงก)อนจบการศึกษา
ของหลักสูตรฯ ซ่ึงเป,นกิจกรรมส)งเสริมหลักสูตรที่จัดทําข้ึนทุกๆป� สําหรับนิสิตชั้นป�ที่ ๔ ที่กําลังจะจบ
การศึกษาและจะออกปฏิบัติศาสนกิจอีก ๑ ป� โดยใช4ชื่อโครงการว)า “เศรษฐศาสตร#อาสาพัฒนาชนบท” ตาม
เนื้อหารายวิชาท่ีเปNดสอน คือ วิชาเศรษฐศาสตร#การพัฒนาชนบท ซ่ึงเน4นการลงพื้นที่ ศึกษาสภาพแวดล4อมของ
ชุมชน จัดทําโครงการโดยเน4นหลัก “บวร” คือ บ4าน วัด และโรงเรียน เพื่อนําพระพุทธศาสนา ไปบูรณาการกับ
หลักเศรษฐศาสตร# พัฒนาจิตใจและสังคม ตามหลักปรัชญาการจัด การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ให4ดียิ่งข้ึน  
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๓. วัตถุประสงค�ของโครงการ 
 ๓.๑ เพื่ออบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก)นักเรียนโรงเรียนบ4านพนมเพชร 
 ๓.๒ เพื่ออบรมธรรมะแก)ผู4สูงอายุและชาวบ4านบ4านพนมเพชร 
 ๓.๓ เพื่อปรับปรุงทาสีสิ่งก)อสร4างในโรงเรียนบ4านพนมเพชร 
 ๓.๔ เพื่อปรับปรุงซ)อมแซมและสร4างห4องนํ้าโรงเรียนบ4านพนมเพชร 
 ๓.๕ เพื่อสร4างทางเดินคอนกรีตให4กับโรงเรียนบ4านพนมเพชร 
 ๓.๖ เพื่อสร4างหลังค)าที่แปรงฟ^นให4กับโรงเรียนบ4านพนมเพชร 
 ๓.๗. เพื่อมอบอุปกรณ#การเรียนให4กับโรงเรียนบ4านพนมเพชร 
 ๓.๘ เพื่อสร4างสัมพันธ#ระหว)าง บ4าน วัด และโรงเรียน ให4เกิดความสามัคคีสามารถพึ่งพาอาศัยกันได4 
  

๔. ผลผลิตโครงการ (Output) 
๔.๑ นักเรียนได4รับการฝcกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมจากพระนิสิตแล4วนําไปประพฤติปฏิบัติต)อพ)อ

แม)และครูอาจารย# เป,นศิษย#ท่ีดีและเชื่อฟ^งคําสั่งสอน อยู)ในระเบียบวินัยและเป,นคนดีต)อสังคม 
๔.๒ ผู4สูงอายุและชาวบ4านได4รับฟ^งธรรมะของพระพุทธเจ4าจากการบรรยายและการอบรมของพระ

นิสิตแล4วนําไปประพฤติปฏิบัติตามดํารงตนเป,นชาวพุทธที่ดีและคํ้าจุลพระพุทธศาสนาสืบไป 
๔.๓ นิสิต ชาวบ4าน และคณะสงฆ# มีความสามัคคีทําการซ)อมแซมห4องนํ้า/สร4างห4องนํ้าใหม) ทาสี 

และสร4างหลังคาที่แปรงฟ^นของโรงเรียนบ4านพนมเพชรเสร็จเรียบร4อยและสามารถทําประโยชน#ให4กับเด็ก
นักเรียนได4เป,นอย)างดี 
 

๕. ผลลัพธ�โครงการ (Outcome) 
 การดําเนินโครงการเป,นไปด4วยความเรียบร4อย นิสิตได4จัดทําโครงการบรรลุเปlาหมายตาม
วัตถุประสงค#ที่ตั้งไว4 คณะสงฆ# ผู4นําชุมชน ชาวบ4าน ครู และนักเรียน มีความสามัคคี มีน้ําใจ ร)วมมือกันจัดทํา
กิจกรรมได4เป,นอย)างดี  
 

๖. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก วันที่ดําเนินการ สถานที่ดําเนินการ ผู-รับผิดชอบ 

๑. ซ)อมแซม/สร4างห4องน้ํา/ทํา
หลังคาท่ีแปรงฟ^น/ทาสี 

๒๑-๒๓ กุมภาพันธ# 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนบ4านพนมเพชร รศ.พลวัฒน# ชุมสุข 
นิสิตสาขาเศรษฐศาสตร# 

๒. อบรมธรรมะแก)เยาวชน
และผู4สูงอาย ุ

๒๒ กุมภาพันธ# 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนบ4านพนมเพชร นิสิตสาขาเศรษฐศาสตร# 

๓. แจกอุปกรณ#การเรียน ๒๔ กุมภาพันธ# 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนบ4านพนมเพชร รศ.พลวัฒน# ชุมสุข 
นิสิตสาขาเศรษฐศาสตร# 
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๗. กลุ(มเป\าหมาย จํานวน ๑๔๒ รูป/คน ประกอบด-วย 
 - อาจารย#และนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 - ครูและนักเรียนโรงเรียนบ4านพนมเพชร 
 - คณะสงฆ# ผู4นําชุมชน และชาวบ4านทั่วไป 
 

๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
  ร4อยละจํานวนผู4ข4าร)วมโครงการ ไม)น4อยกว)า ๘๐ 
 เชิงคุณภาพ 
  - ผู4เข4าร)วมโครงการมีความพึงพอใจต)อการดําเนินโครงการ ระดับคะแนนไม)น4อยกว)า ๓.๕๑ 
 

๙. แหล(งที่มาของงบประมาณ 
 � งบประมาณแผ)นดิน 

  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
 � อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ   
 รายละเอียดงบประมาณ (ค(าใช-จ(าย) รวมทั้งสิ้น   ๒๕๐,๐๐๐    บาท 
  ๙.๑ ค)าใช4จ)ายที่เป,นตัวเงิน (In Cash) 
 งบประมาณทีไ่ด-รับสนับสนุนจากการการบริจาค จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ค)ายานพาหนะ   ๕๘,๕๐๐ บาท 
  ค)าอุปกรณ#และวัสดุก)อสร4าง ๑๒๖,๐๐๐ บาท 
  ค)าอุปกรณ#และวัสดุจัดอบรมนักเรียน/ชาวบ4าน   ๑๓,๐๐๐ บาท 
  ค)าอาหารและเครื่องดื่ม   ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ค)าดําเนินการติดต)อประสานงาน   ๑๕,๐๐๐ บาท 
  ค)าเอกสารและอุปกรณ#สํานักงาน   ๕,๐๐๐ บาท 
  ค)าของชําร)วย    ๕,๐๐๐ บาท 
  ค)าสรุปโครงการ   ๗,๕๐๐ บาท 
   รวมเป6นเงิน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
   หมายเหตุ : -ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
  ๙.๒ ค(าใช-จ(ายที่เป6นมูลค(า (In Kind) 
   - 
   รวมเป6นเงิน – บาท 
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โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป!งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ชื่อผู-รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร#ฝaายวชิาการ   
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ปฐมนิเทศนิสิตใหม)”“เตรียมความพร4อมก)อนเข4าศึกษา”  
 ผู4ประสานงาน :พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร  
 ตําแหน)ง :เลขานุการสาํนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร#  
 

๑. ความสอดคล-องกับเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ (MCU QA) 
 (สามารถใส(ความสอดคล-องได-มากกว(า ๑ กระบวนการ หรือ ๑ ตัวบ(งช้ี) 

 กระบวนการ : องค#ประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ(งช้ี : ตัวบ)งชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ส)งเสริม
พระพุทธศาสนา อนุรักษ#และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงได4ทําการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร# 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร# สาขาวิชาเศรษฐศาสตร# สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชา    
การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร# ได4ดําเนินตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน โดยมีการ
พัฒนาโครงสร4างการบริหารการพัฒนาบุคลากรให4มีความรู4สามารถในทางวิชาการการวิจัย รวมทั้งปฏิบัติงาน
ในหน4าที่ต)าง ๆ และหน4าที่สําคัญของคณะสังคมศาสตร# คือการจัดการเรียนการสอนให4เป,นไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป,นการเสริมสร4างกิจกรรมการเรียนการสอนให4มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งข้ึนจึงได4เล็งเห็นประโยชน#ของโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม) เพราะนิสิตที่เข4ามาสู)
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ังในระดับช้ันป�ท่ี ๑ และชั้นป�ที่ ๓ เป,นผู4มีภาวะและสิ่งแวดล4อมท่ี
แตกต)างกันการได4เข4ามาร)วมศึกษาในสถาบันการศึกษาเดียวกัน ควรได4รับคําแนะนําระบบการศึกษาลักษณะ
สิ่งแวดล4อม และระเบียบวิธีการปฏิบัติในองค#กรของมหาวิทยาลัย ดังน้ันการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม)จึง
มีความจําเป,นเพราะนิสิตใหม)จะได4รับการแนะนําบุคลากรลักษณะและวิธีการปฏิบัติในองค#กรทําให4สามารถ
พัฒนา ปรับปรุงตัวเองให4มีส)วนร)วมในมหาวิทยาลัย และศึกษาได4จนสําเร็จการศึกษาซ่ึงได4ดําเนินการโครงการ
มาอย)างต)อเน่ืองทุกป�การศึกษา อันเป,นการเพิ่มความรู4และประสบการณ#อันจะเกิดประโยชน#สูงสุดในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

๓. วัตถุประสงค�ของโครงการ 
 ๓.๑ เพื่อแนะนําบุคลากรของคณะสังคมศาสตร#ให4นิสิตท่ีเข4ามาศึกษาใหม) ในป�การศึกษา ๒๕๖๓ 
ได4รับทราบ 

๓.๒ เพื่อแนะนําประวัติความเป,นมาของคณะสังคมศาสตร#และวิธีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข4อบังคับ 
              ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๓ เพื่อให4ได4รับข4อคิดและประสบการณ#ทางด4านการศึกษา และการใช4ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 



20 
 

๓.๔ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร# 

๔. ผลผลิตโครงการ (Output) 
๔.๑ การดําเนินโครงการเป,นไปด4วยความเรียบร4อย ทั้งผู4บริหาร คณาจารย# เจ4าหน4าที่ และนิสิตมี

ความสมัครสมานสามัคคี ร)วมมือเป,นอันหน่ึงอันเดียวกันในการทํากิจกรรม 
๔.๒ ผู4เข4าร)วมโครงการสามารถได4ทราบหลักการวิธีการเรียนในระบบมหาวิทยาลัยทราบข4อบังคับ 

และระเบียบต)างๆ และเกิดความเข4าใจในการศึกษาชัดเจนยิ่งข้ึน 
๔.๓ มีผลงานด4านการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับด4านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะ

สังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ผลลัพธ�โครงการ (Outcome) 
 การดําเนินโครงการเป,นไปด4วยความเรียบร4อย ท้ังผู4บริหาร คณาจารย# เจ4าหน4าที่ และนิสิตมีความ
สมัครสมานสามัคคี ร)วมมือเป,นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํากิจกรรม 
 
๖. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก วันที่ดําเนินการ สถานที่ดําเนินการ ผู-รับผิดชอบ 
๑. ประชุมแนะแนว
หลักสูตรแนะนําการ
ปฏิบัติตนให4ถูกระเบียบ
และเสวนากับผู4บริหาร 
คณาจารย# และเจ4าหน4าท่ี 

๑๙-๒๑มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

เธียเตอร#โซนบี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

รองคณบดีคณะสังคมศาสตร#ฝaาย
วิชาการ 
หัวหน4าภาคทั้ง ๔ ภาค 

 
๗. กลุ(มเป\าหมาย จํานวน๒๐๐รูป/คน ประกอบด-วย 
 -ผู4บริหาร คณาจารย#  และเจ4าหน4าที่  
 -นิสิต ทุกหลักสูตร 
  

๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
  ร4อยละจํานวนผู4ข4าร)วมโครงการ ไม)น4อยกว)า ๘๐ 
 เชิงคุณภาพ 
  -ผู4เข4าร)วมโครงการมีความพึงพอใจต)อการดําเนินโครงการ ระดับคะแนนไม)น4อยกว)า ๓.๕๑ 
 

๙. แหล(งที่มาของงบประมาณ 

 งบประมาณแผ)นดิน 
 �ขอสนับสนุนงบประมาณ 
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 �อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ   
 รายละเอียดงบประมาณ (ค(าใช-จ(าย) รวมทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐    บาท 
  ๙.๑ ค)าใช4จ)ายที่เป,นตัวเงิน (In Cash) 
 งบขอสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ค)าอาหาร  ๑,๐๐๐ บาท 
  ค)าตอบแทนวิทยากรและค)าพาหนะ ๓,๐๐๐บาท 
  ค)าเอกสารประกอบการประชุม ๑,๐๐๐ บาท 
  ค)าจัดสัมมนา, พิธีการ และอ่ืนๆ ๑,๐๐๐ บาท 
  ค)าอาหารว)างและเคร่ืองดื่ม ๑,๐๐๐ บาท 
  ค)าของท่ีระลึก ๑,๐๐๐ บาท 
  ค)าน้ํามันเชื้อเพลิง ๑,๐๐๐ บาท 
  ค)าดําเนินการ อุปกรณ#สํานักงาน ๑,๐๐๐ บาท 
   รวมเป6นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
   หมายเหตุ : -ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
  ๙.๒ ค(าใช-จ(ายที่เป6นมูลค(า (InKind) 
   - 
   รวมเป6นเงิน – บาท 
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โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป!งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ชื่อผู-รับผิดชอบโครงการ :  พระปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร. (คณบดีคณะสังคมศาสตร#)  
ชื่อโครงการ : โครงการนิสิตคณะสังคมศาสตร#อาสาพัฒนาชมุชน  
 ผู4ประสานงาน :อาจารย# ดาวเหนือ บุตรสีทา  
 ตําแหน)ง :อาจารย#ประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวทิยา  
 

๑. ความสอดคล-องกับเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ (MCU QA) 
 (สามารถใส(ความสอดคล-องได-มากกว(า ๑ กระบวนการ หรือ ๑ ตัวบ(งช้ี) 

 กระบวนการ : องค#ประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ(งช้ี : ตัวบ)งชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ได4จัดการเรียนการสอนโดยมุ)งให4ผู4เรียนมีความรู4และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม ทํางานร)วมกับบุคคลอ่ืนไดเป,นอย)างดี สามารถนําความรู4ที่ได4รับจากการศึกษาเล)าเรียน
ไปประยุกต#ใช4ให4เกิดประโยชน#ต)อตนเองและสังคมได4เป,นอย)างดี อันสอดคล4องกับเกณฑ#มาตรฐาน การศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล)าว คือ มีการผลิตบัณฑิตท่ีเพียบพร4อมทั้งองค#ความรู4 
ควบคู)กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให4นิสิตเรียนรู4เพื่อพัฒนาประสบการณ#ทางวิชาการ
และพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส)งเสริมให4นิสิตได4บริการวิชาการสู)สังคม เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะแก)นิสิต
สร4างจิตสาํนึกความรับผิดชอบต)อสังคม ศิลปวัฒนธรรมของท4องถ่ินและประเทศชาติ พร4อมกับมีระบบการ
บริหารจัดการคณะเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู4จาก ทักษะของผู4มีประสบการณ#ตรง เพื่อสร4างบุคลากรที่มี
คุณภาพและคุณธรรมสู)สังคมต)อไป 

ดังน้ัน เพื่อให4สอดคล4องตามหลักเกณฑ#มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) 
ดังกล)าวและเพื่อให4บรรลุตามวัตถุประสงค#ของการจัดการศึกษา และนโยบายของมหาวิทยาลัย ในป�การศึกษา 
๒๕๖๒ นี้ จึงได4จัดโครงการนิสิตสังคมศาสตร#อาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให4นิสิตได4มีความรู4 ความเข4าใจและมี
ประสบการณ#ตรงในการศึกษามากยิ่งข้ึนหลังจากศึกษาภาคทฤษฎีในห4องเรียน ทั้งน้ีผู4เข4าร)วมโครงการฯ ที่เป,น
คณาจารย# เจ4าหน4าท่ี และนิสิต ที่เข4าร)วมโครงการจะได4รับความรู4 ความเข4าใจ ในเรื่อง วัฒนธรรมวิถีชีวิต ความ
เป,นอยู)ของชุมชน ท่ีอาศัยอยู)ร)วมอย)างสันติสุข ภายใต4สังคมพหุวัฒนธรรม 
 
๓. วัตถุประสงค�ของโครงการ 

๓.๑ เพื่อส)งเสริมให4นิสิตได4ศึกษาเรียนรู4นอกห4องเรียน และเสริมสร4างประสบการณ# ความรู4 ความ
เข4าใจระหว)างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ 
 ๓.๒ เพื่อส)งเสริมให4นิสิตนิสิตได4บริการวิชาการความรู4สู)ชุมชนพร4อมทั้งเป,นการเรียนรู4การอยู)ร)วมกัน
ภายใต4สังคมพหุวัฒนธรรมของชุมชน 
 ๓.๓ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร# 
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๔. ผลผลิตโครงการ (Output) 

 ๔.๑นิสิตของคณะสังคมศาสตร# มีความรู4เก่ียวกับการเรียนรู4ภาคสนามจากการลงศึกษาพื้นที่  
   ๔.๒ สามารถนําความรู4และประสบการณ#ประยุกต#ใช4ในการปฏิบัติงานได4อย)างมีประสิทธิภาพ 
   ๔.๓ เป,นบัณฑิตที่พึ่งประสงค#ของสังคม ประเทศชาติ 

๕. ผลลัพธ�โครงการ (Outcome) 

นิสิตคณะสังคมศาสตร# มีความรู4 ความเข4าใจ และทราบถึงแนวทางและกระบวนการในการศึกษาดู
งาน เพื่อนําไปใช4ในชีวิตประจําวัน อย)างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลังจากจบการศึกษาแล4ว 
 
๖. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก วันที่ดําเนินการ สถานที่ดําเนินการ ผู-รับผิดชอบ 
๑. เสวนาแรกเปลี่ยน
เรียนรู4การอยู)ร)วมกันของ
ชุมชน 

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ชุมชนคุณธรรม วัดพุตะเคียน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง 
หัวหน4าภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 
อาจารย#ดาวเหนือ บุตรสีทา 

๒. กิจกรรมสอนธรรมะ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ชุมชนคุณธรรม วัดพุตะเคียน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง 
หัวหน4าภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 
อาจารย#ดาวเหนือ บุตรสีทา 

๓. ลงพื้นที่สํารวจชุมชน
ศึกษาวัฒนธรรมของกลุ)ม
ชาติพันธ# ๕ กลุ)มชาติพันธ# 

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ชุมชนคุณธรรม วัดพุตะเคียน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง 
หัวหน4าภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 
อาจารย#ดาวเหนือ บุตรสีทา 

 
๗. กลุ(มเป\าหมาย จํานวน๔๖รูป/คน ประกอบด-วย 
 -ผู4บริหาร คณาจารย#  และเจ4าหน4าที่  
 -นิสิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  

๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
  ร4อยละจํานวนผู4ข4าร)วมโครงการ ไม)น4อยกว)า ๘๐ 
 เชิงคุณภาพ 
  -ผู4เข4าร)วมโครงการมีความพึงพอใจต)อการดําเนินโครงการ ระดับคะแนนไม)น4อยกว)า ๓.๕๑ 
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๙. แหล(งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณแผ)นดิน 
 �ขอสนับสนุนงบประมาณ 
 �อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ   
 รายละเอียดงบประมาณ (ค(าใช-จ(าย) รวมทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐    บาท 
  ๙.๑ ค)าใช4จ)ายที่เป,นตัวเงิน (In Cash) 
 งบประมาณแผ(นดินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ค)าอาหาร/เคร่ืองดื่ม (เหมาจ)าย) ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ค)าตอบแทนวิทยากรในท4องถ่ิน   ๒,๐๐๐บาท 
  ค)าพาหนะ (เหมาจ)าย) ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ค)าติดต)อประสานงาน ๑,๐๐๐ บาท 
  ค)าที่พัก (เหมาจ)าย)   ๖,๐๐๐ บาท 
  ค)าจัดทําเอกสารสรุปโครงการฯ   ๑,๐๐๐ บาท 
   
   รวมเป6นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   หมายเหตุ : -ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
  ๙.๒ ค(าใช-จ(ายที่เป6นมูลค(า (InKind) 
   - 
   รวมเป6นเงิน – บาท 
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โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป!งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ชื่อผู-รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร#ฝaายวชิาการ   
ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝ^vงค)านิยมอนุรักษ#ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิป^ญญา “กิจกรรมไหว4ครูและ    .
ต4อนรับนิสิตใหม)”  
 ผู4ประสานงาน :พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร  
 ตําแหน)ง :เลขานุการสาํนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร#  
 

๑. ความสอดคล-องกับเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ (MCU QA) 
 (สามารถใส(ความสอดคล-องได-มากกว(า ๑ กระบวนการ หรือ ๑ ตัวบ(งช้ี) 

 กระบวนการ : องค#ประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ(งช้ี : ตัวบ)งชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ส)งเสริม
พระพุทธศาสนา อนุรักษ#และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงได4ทําการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร# 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร# สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร# สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห#ศาสตร# และสาขาวิชานิติศาสตร# คณะสังคมศาสตร# ได4ดําเนินตาม
นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน โดยมีการพัฒนาโครงสร4างการบริหารการพัฒนาบุคลากรให4มี
ความรู4สามารถในทางวิชาการ การวิจัย รวมทั้งปฏิบัติงานในหน4าที่ต)าง ๆ และหน4าท่ีสําคัญของคณะ
สังคมศาสตร# คือการจัดการเรียนการสอนให4เป,นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป,นการเสริมสร4าง
กิจกรรมการเรียนการสอนให4มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน การทําสามีจิกรรมไหว4ครูเป,น
วัฒนธรรมประเพณี ท่ีถือปฏิบัติสืบเน่ืองมายาวนาน การท่ีคณะสังคมศาสตร#มีนิสิตทั้งเพศบรรพชิตและคฤหัสถ# 
จึงสมควรดําเนินกิจกรรมการทําสามีจิกรรมไหว4ครู และถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมต4อนรับน4องใหม) ซ่ึงเป,นการ
สร4างความสัมพันธ#ระหว)างรุ)นพี่และรุ)นน4องเพื่อความสามัคคีในหมู)คณะ เป,นการอนุรักษ#วัฒนธรรมประเพณีอัน
ดี เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาต)อไป ซ่ึงได4ดําเนินการโครงการมาอย)างต)อเนื่องทุกป�การศึกษา 
 
๓. วัตถุประสงค�ของโครงการ 
 ๓.๑ เพื่อให�คณาจารย� เจ�าหน�าที่ และนิสิตได�มีความสัมพันธ�ท่ีดีต#อกัน 
  ๓.๒ เพื่อให�นิสิตเรียนรู�การอนุรักษ�และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทําสามีจิกรรมไหว�ครู 
  ๓.๓ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร� 
 
๔. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ๔.๑ คณาจารย� เจ�าหน�าท่ี และนิสิต ได�มีความสัมพันธ�ท่ีดีต#อกัน 
 ๔.๒ นิสิตได�รับความรู�เก่ียวกับการทําสามีจิกรรมไหว�ครู มีจิตเคารพอาจารย� 
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 ๔.๓ นิสิตได�สร�างความสามัคคีให�เกิดข้ึนระหว#างนิสิตรุ#นพี่กับนิสิตรุ#นน�อง 

๕. ผลลัพธ�โครงการ (Outcome) 
 การดําเนินโครงการเป,นไปด4วยความเรียบร4อย ท้ังผู4บริหาร คณาจารย# เจ4าหน4าที่ และนิสิตมีความ
สมัครสมานสามัคคี ร)วมมือเป,นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํากิจกรรม 
 
๖. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก วันที่ดําเนินการ สถานที่ดําเนินการ ผู-รับผิดชอบ 
๑. ทําสามีจิกรรมไหว4ครู
และบายศรีสู)ขวัญแนะนาํ
ผู4บริหาร คณาจารย# 
เจ4าหน4าท่ี 

๒๑มิถุนายน ๒๕๖๒ เธียเตอร#โซนบี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

รองคณบดีคณะสังคมศาสตร#ฝaาย
วิชาการ 
หัวหน4าภาคทั้ง ๔ ภาค 

 
๗. กลุ(มเป\าหมาย จํานวน๔๐๐รูป/คน ประกอบด-วย 
 -ผู4บริหาร คณาจารย#  และเจ4าหน4าที่  
 -นิสิต ทุกหลักสูตร 
  

๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
  ร4อยละจํานวนผู4ข4าร)วมโครงการ ไม)น4อยกว)า ๘๐ 
 เชิงคุณภาพ 
  -ผู4เข4าร)วมโครงการมีความพึงพอใจต)อการดําเนินโครงการ ระดับคะแนนไม)น4อยกว)า ๓.๕๑ 
 

๙. แหล(งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณแผ)นดิน 
 �ขอสนับสนุนงบประมาณ 
 �อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ   
 รายละเอียดงบประมาณ (ค(าใช-จ(าย) รวมทั้งสิ้น  ๖๐,๐๐๐    บาท 
  ๙.๑ ค)าใช4จ)ายที่เป,นตัวเงิน (In Cash) 
 งบประมาณแผ(นดินจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
  ค)าอาหาร  ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ค)าตอบแทนวิทยากรและค)าพาหนะ   ๕,๐๐๐บาท 
  ค)าเอกสารประกอบการประชุม   ๓,๐๐๐ บาท 
  ค)าจัดสัมมนา, พิธีการ และอ่ืนๆ   ๗,๐๐๐ บาท 
  ค)าอาหารว)างและเคร่ืองดื่ม ๕,๐๐๐ บาท 
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  ค)าของท่ีระลึก ๓,๐๐๐ บาท 
  ค)าน้ํามันเชื้อเพลิง ๒,๐๐๐ บาท 
  ค)าดําเนินการ อุปกรณ#สํานักงาน ๕,๐๐๐ บาท 
   รวมเป6นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
   หมายเหตุ : -ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
  ๙.๒ ค(าใช-จ(ายที่เป6นมูลค(า (InKind) 
   - 
   รวมเป6นเงิน – บาท 
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โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป!งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ชื่อผู-รับผิดชอบโครงการ : คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝง̂ค)านิยมการอนุรักษ#ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิป̂ญญาไทย กิจกรรมทําบุญวัน

ข้ึนป�ใหม) พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ผู4ประสานงาน :พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร  
 ตําแหน)ง :เลขานุการสาํนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร#  
 

๑. ความสอดคล-องกับเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ (MCU QA) 
 (สามารถใส(ความสอดคล-องได-มากกว(า ๑ กระบวนการ หรือ ๑ ตัวบ(งช้ี) 

 กระบวนการ : องค#ประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ(งช้ี : ตัวบ)งชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ส)งเสริม
พระพุทธศาสนา อนุรักษ#และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงได4ทําการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร# 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร# สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร# สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห#ศาสตร# และสาขาวิชานิติศาสตร# คณะสังคมศาสตร# ได4ดําเนินตาม
นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน โดยมีการพัฒนาโครงสร4างการบริหารการพัฒนาบุคลากรให4มี
ความรู4สามารถในทางวิชาการ การวิจัย รวมทั้งปฏิบัติงานในหน4าที่ต)าง ๆ และหน4าท่ีสําคัญของคณะ
สังคมศาสตร# คือการจัดการเรียนการสอนให4เป,นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน เพื่อเป,นการส)งเสริม
การปลูกฝ^งค)านิยมอนุรักษ#ปและศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิป^ญญาไทย ของผู4บริหาร คณาจารย# และ
เจ4าหน4าท่ี คณะสังคมศาสตร# ให4มีความสมัครสมานสามัคคีในองค#กร 
 คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล็งเห็นคุณค)าทางศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิป^ญญาไทย จึงจัดโครงการปลูกฝ^งค)านิยมอนุรักษ#ปและศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิป̂ญญา
ไทย ข้ึนเพื่อเป,นการอนุรักษ# สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ให4ดํารงอยู) รักษา ศิลปวัฒนธรรมภูมิป^ญญาอันเป,นอัต
ลักษณ#เฉพาะตัว  และเพื่อสนับสนุน ส)งเสริมและอนุรักษ# ศิลปะและภูมิป^ญญาไทยข้ึน 
 
๓. วัตถุประสงค�ของโครงการ 
 ๓.๑ เพื่อให4ผู4บริหารคณาจารย# เจ4าหน4าที่ ได4มีความสัมพันธ#ที่ดีต)อกัน 
 ๓.๒ เพื่อส)งเสริมอนุรักษ#ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิป̂ญญาไทย 
 ๓.๓ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร# 
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๔. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ๔.๑ ผู4บริหาร คณาจารย# เจ4าหน4าที่ ได4มีความสัมพันธ#ที่ดีต)อกัน 
 ๔.๒ ได4ร)วมกันส)งเสริมอนุรักษ#ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

 
๕. ผลลัพธ�โครงการ (Outcome) 
 ๕.๑ การดําเนินโครงการเป,นไปด4วยความเรียบร4อย ท้ังผู4บริหาร คณาจารย# เจ4าหน4าท่ี มีความสมัคร
สมานสามัคคี ร)วมมือเป,นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํากิจกรรม 
 ๕.๒ ผู4เข4าร)วมโครงการได4ร)วมกันส)งเสริมการอนุรักษ#ปศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิป^ญญาไทย และ
มีการนําไปปรับใช4ได4อย)างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
๖. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก วันที่ดําเนินการ สถานที่ดําเนินการ ผู-รับผิดชอบ 
๑. เจริญพระพุทธมนต#/ จับ
ฉลองแลกของขวัญ/ อวยพร
ป�ใหม) 

๑๑ มกราคม 
๒๕๖๓ 

ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร# 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

ผู4บริหาร คณาจารย# และ
เ จ4 า ห น4 า ท่ี ค ณ ะ
สังคมศาสตร# 

 
๗. กลุ(มเป\าหมาย จํานวน ๙๓รูป/คน ประกอบด-วย 
 -ผู4บริหาร คณาจารย# และเจ4าหน4าที่ ของคณะสังคมศาสตร# 
 

๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
  ร4อยละจํานวนผู4ข4าร)วมโครงการ ไม)น4อยกว)า ๘๐ 
 เชิงคุณภาพ 
  -ผู4เข4าร)วมโครงการมีความพึงพอใจต)อการดําเนินโครงการ ระดับคะแนนไม)น4อยกว)า ๓.๕๑ 
 

๙. แหล(งที่มาของงบประมาณ 

 งบประมาณแผ)นดิน 
 �ขอสนับสนุนงบประมาณ 
 �อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ   
 รายละเอียดงบประมาณ (ค(าใช-จ(าย) รวมทั้งสิ้น  ๖๐,๐๐๐    บาท 
  ๙.๑ ค)าใช4จ)ายที่เป,นตัวเงิน (In Cash) 
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 งบประมาณแผ(นดิน จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
  ค)าอาหาร  ๓๐,๐๐๐บาท 
  ค)าตอบแทน   ๕,๐๐๐บาท 
  ค)าเอกสาร   
  ค)าอาหารว)างและเคร่ืองดื่ม ๕,๐๐๐บาท 
  ค)าของท่ีระลึก ๓,๐๐๐บาท 
  ค)าน้ํามันเชื้อเพลิง  ๒,๐๐๐บาท 
  ค)าดําเนินการ อุปกรณ#สํานักงาน ๕,๐๐๐บาท 
   รวมเป6นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
   หมายเหตุ : -ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
  ๙.๒ ค(าใช-จ(ายที่เป6นมูลค(า (In Kind) 
   - 
   รวมเป6นเงิน – บาท 
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 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป!งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ชื่อผู-รับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
ชื่อโครงการ : โครงการส)งเสริมอนุรักษ#ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน#มหาชาติ) ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๒  
 ผู4ประสานงาน :พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ผศ.ดร., อาจารย#วินัย มีมาก  
 ตําแหน)ง :อาจารย#ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 

๑. ความสอดคล-องกับเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ (MCU QA) 
 (สามารถใส(ความสอดคล-องได-มากกว(า ๑ กระบวนการ หรือ ๑ ตัวบ(งช้ี) 

 กระบวนการ : องค#ประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ(งช้ี : ตัวบ)งชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได4ดําเนินนโยบายตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่กําหนดให4
นิสิตได4เรียนรู4ท้ังภาควิชาในห4องเรียนและนอกห4องเรียน ตลอดถึงการปฏิบัติงานบริการแก)สังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป,นภารกิจหนึ่งของนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร#ทั้งนี้หลักสูตรมี
นโยบาย ส)งเสริมสนับสนุนด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงกิจกรรมทุกกิจกรรมตามพันธกิจเป,นส)วนสําคัญท่ีจะทําให4นิสิตได4เล็งเห็นและให4
ความสําคัญในการอนุรักษ#ประเพณีและสืบสานประเพณีที่สําคัญ มีคุณค)า และเป,นเอกลักษณ#หนึ่งของชาติ 
โครงการส)งเสริมอนุรักษ#ประเพณีและวัฒนธรรมไทยของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
คณะสังคมศาสตร# โดยอาศัยมติของท่ีประชุมคณาจารย#  ประจําภาควิชารัฐศาสตร# ท่ีเห็นชอบให4ดําเนินการตาม
วัตถุประสงค#ของการจัดโครงการ ดังน้ัน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได4เล็งเห็น
ประโยชน#ของการที่นิสิตควรจะได4ปฏิบัติในส)วนนี้ จึงได4จัดโครงการส)งเสริมอนุรักษ#ประเพณีและวัฒนธรรมไทย อัน
จะมีผลต)อการเสริมสร4างทักษะในการเรียนรู4วิชาการต)าง ๆ และช)วยสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยของ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ อีกท้ังจะทําให4นิสิตได4รับทักษะและประสบการณ#ตรงอัน
จะนําไปสู)กระบวนการการเรียนรู4แบบบูรณาการต)อไป 
๓. วัตถุประสงค�ของโครงการ 
 ๓.๑ เพื่อเป,นการเสริมสร4างความรู4และประสบการณ#ให4คณะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ๓.๒ เพื่อส)งเสริมอนุรักษ#ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 ๓.๓ เพื่อให4นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เกิดความผูกพันและ
เก้ือกูลต)อกันและกันสืบไป 
 ๓.๔ เพื่อให4นิสิตที่เข4าร)วมกิจกรรมได4นําความรู4และประสบการณ#ท่ีได4จากโครงการมาบูรณาการใน
การเรียนการสอนและประยุกต#ใช4ในการเผยแผ)พระพุทธศาสนา 
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 ๓.๕ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร#  

๔. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ๔.๑ ทําให4นิสิตผู4ศึกษาหลักสูตรนี้ได4เรียนรู4เพื่อเป,นการสร4างเสริมหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ๔.๒ ได4สร4างจิตสาํนึกในการอนุรักษ#และสืบสานประเพณีวฒันธรรมไทย 
 ๔.๓ ทําให4นิสิตทั้งได4มีความสัมพันธ#ท่ีดีต)อกัน ได4ช)วยเหลือเก้ือกูลกัน อันจะเป,นประโยชน#ต)อการ
ส)งเสริมการศึกษาตามหลักสูตรน้ีให4มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๔.๔ มีผลงานด4านการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับด4านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. ผลลัพธ�โครงการ (Outcome) 
 ๕.๑ นิสิตและผู4เข4าร)วมโครงการ มีความรู4ความเข4าใจและบรรลุตามวัตถุประสงค#ของโครงการ 
 ๕.๒ ผู4เข4าร)วมโครงการได4ร)วมกันส)งเสริมอนุรักษ#ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และมีการนําไปปรับ
ใช4ได4อย)างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๖. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก วันที่ดําเนินการ สถานที่ดําเนินการ ผู-รับผิดชอบ 
๑. จัดให4มีการเทศน#มหาชาติ ๑๒มกราคม๒๕๖๓ ณ วัดต4นสน ตําบลตลาด

หลวง อําเภอเมือง 
จังหวัดอ)างทอง 

คณาจารย# และนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ 

 
๗. กลุ(มเป\าหมาย จํานวน ๑๐๐ รูป/คน ประกอบด-วย 
 -ผู4บริหาร คณาจารย# เจ4าหน4าที่ และนิสิตของคณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 - พุทธศาสนิกชนท่ัวไป 
  

๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
  ร4อยละจํานวนผู4ข4าร)วมโครงการ ไม)น4อยกว)า ๘๐ 
 เชิงคุณภาพ 
  -ผู4เข4าร)วมโครงการมีความพึงพอใจต)อการดําเนินโครงการ ระดับคะแนนไม)น4อยกว)า ๓.๕๑ 
 

๙. แหล(งที่มาของงบประมาณ 
  งบประมาณแผ)นดิน 
 � ขอสนับสนุนงบประมาณ 
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 � อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ   
 รายละเอียดงบประมาณ (ค(าใช-จ(าย) รวมทั้งสิ้น๕๐,๐๐๐   บาท 
  ๙.๑ ค)าใช4จ)ายที่เป,นตัวเงิน (In Cash) 
 งบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากการบริจาค จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ค)าอาหาร  ๒๐,๐๐๐ บาท  
  ค)าตอบแทนวิทยากรและค)าพาหนะ ๕,๐๐๐ บาท  
  ค)าเอกสารประกอบการประชุม ๓,๐๐๐ บาท  
  ค)าจัดสัมมนา, พิธีการ และอ่ืน ๆ ๗,๐๐๐ บาท  
  ค)าอาหารว)างและเคร่ืองดื่ม ๕,๐๐๐ บาท  
  ค)าของท่ีระลึก ๓,๐๐๐ บาท  
  ค)าน้ํามันเชื้อเพลิง  ๒,๐๐๐ บาท  
  ค)าดําเนินการ อุปกรณ#สํานักงาน ๕,๐๐๐ บาท 
    รวมเป6นเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
   หมายเหตุ : -ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
  ๙.๒ ค(าใช-จ(ายที่เป6นมูลค(า (In Kind) 
   - 
   รวมเป6นเงิน – บาท 
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โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป!งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ชื่อผู-รับผิดชอบโครงการ :  ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง (หัวหน4าภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา)  
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ#วัฒนธรรมไทย “รุ)นน4องส)งรุ)นพี่ สามัคคีทอดผ4าปaา” ภาควิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา  
 ผู4ประสานงาน :อาจารย#ดาวเหนือ บุตรสีทา  
 ตําแหน)ง :อาจารย#ประจําภาควิชาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 E-mail :god_daonue@hotmail.com  
 

๑. ความสอดคล-องกับเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ (MCU QA) 
 (สามารถใส(ความสอดคล-องได-มากกว(า ๑ กระบวนการ หรือ ๑ ตัวบ(งช้ี) 

 กระบวนการ : องค#ประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ(งช้ี : ตัวบ)งชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เปNดสอนตั้งแต)ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ในส)วนปริญญาตรี เปNดสอนจํานวน ๒ หลักสูตร ได4แก) ๑) 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๒) หลักสูตรสังคมสงเคราะห#ศาสตรบัณฑิต 
และในส)วนบัณฑิตศึกษา คือระดับปริญญาโท-เอก เปNดสอนจํานวน ๒ หลักสูตร ได4แก) ๑) หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ดังนั้น 
จึงมีฉันทานุมัติให4โครงการอนุรักษ#วัฒนธรรมไทย และพัฒนาศักยภาพนิสิตภาควิชาฯ  ให4มีความรู4ความเข4าใจ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และองค#กร อีกท้ังยังก)อให4เกิดความรักความสามัคคีในหมู)คณะทั้งศิษย#เก)าและ
ศิษย#ป^จจุบัน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในอนาคต 

 
๓. วัตถุประสงค�ของโครงการ 
 ๓.๑ เพื่ออนุรักษ# และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 ๓.๒ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร# 
  

๔. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ๔.๑ ทําให4นิสิตผู4ศึกษาหลักสูตรนี้ได4เรียนรู4เพื่อเป,นการสร4างเสริมหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 ๔.๒ ได4สร4างจิตสาํนึกในการอนุรักษ#และสืบสานประเพณีวฒันธรรมไทย 
 ๔.๓ ทําให4นิสิตทั้งได4มีความสัมพันธ#ท่ีดีต)อกัน ได4ช)วยเหลือเก้ือกูลกัน อันจะเป,นประโยชน#ต)อการ
ส)งเสริมการศึกษาตามหลักสูตรน้ีให4มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๔.๔ มีผลงานด4านการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับด4านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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๕. ผลลัพธ�โครงการ (Outcome) 
 ๕.๑ นิสิตและผู4เข4าร)วมโครงการ มีความรู4ความเข4าใจและบรรลุตามวัตถุประสงค#ของโครงการ 
 ๕.๒ ผู4เข4าร)วมโครงการได4ร)วมกันส)งเสริมอนุรักษ#ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และมีการนําไปปรับ
ใช4ได4อย)างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

๖. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก วันที่ดําเนินการ สถานที่ดําเนินการ ผู-รับผิดชอบ 

๑.  จัดกิจกรรม บายศรีสู)
ขวัญรุ)นน4องส)งรุ)นพี่ สามัคคี
ปรองดอง 
 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาข าวิ ช า กา รพัฒนา
สังคม อาคารเรียนรวม 
โซน B  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ต.ลํา
ไ ท ร  อ . วั ง น4 อ ย  จ .
พระนครศรีอยุธยา 

ค ณ า จ า ร ย#  แ ล ะ นิ สิ ต
ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

๒. จัดกิจกรรม “พี่เล)าน4องฟ^ง 
เสริมพลังสร4างสรรค#สังคม 
และสมนาคุณรุ)นพี่” 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓   

 
๗. กลุ(มเป\าหมาย จํานวน ๕๐ รูป/คน ประกอบด-วย 
 -ผู4บริหาร คณาจารย# เจ4าหน4าที่ และนิสิตภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร# 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
  ร4อยละจํานวนผู4ข4าร)วมโครงการ ไม)น4อยกว)า ๘๐ 
 เชิงคุณภาพ 
  -ผู4เข4าร)วมโครงการมีความพึงพอใจต)อการดําเนินโครงการ ระดับคะแนนไม)น4อยกว)า ๓.๕๑ 
 

๙. แหล(งที่มาของงบประมาณ 
 � งบประมาณแผ)นดิน 

  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
 �อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ   
 รายละเอียดงบประมาณ (ค(าใช-จ(าย) รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐   บาท 
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  ๙.๑ ค(าใช-จ(ายที่เป6นตัวเงิน (In Cash) 
 งบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากการบริจาค จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  ค)าอาหารและเครื่องดื่ม ๑๐,๐๐๐ บาท  
  ค)าตอบแทนวิทยากรและค)าพาหนะ ๒,๐๐๐ บาท  
  ค)าของท่ีระลึก ๑,๐๐๐ บาท 
    รวมเป6นเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
   หมายเหตุ : -ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
  ๙.๒ ค(าใช-จ(ายที่เป6นมูลค(า (In Kind) 
   - 
   รวมเป6นเงิน – บาท 
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โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป!งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ชื่อผู-รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  
ชื่อโครงการ : โครงการส)งเสรมิและอนุรักษ#ประเพณีและวฒันธรรมไทย (เทศน#มหาชาติ)  
 ผู4ประสานงาน :อ.วินัย มีมาก  
 ตําแหน)ง :อาจารย#ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ  
 

๑. ความสอดคล-องกับเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ (MCU QA) 
 (สามารถใส(ความสอดคล-องได-มากกว(า ๑ กระบวนการ หรือ ๑ ตัวบ(งช้ี) 

 กระบวนการ : องค#ประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ(งช้ี : ตัวบ)งชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ “โครงการส)งเสริมอนุรักษ#
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน#มหาชาติ) ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒มกราคม ๒๕๖๓           
ณ วัดต4นสนตําบลตลาดหลวง อําเภอเมือง จังหวัดอ)างทอง การจัดกิจกรรมสิบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
(เทศน#มหาชาติ) ถือเป,นประเพณีของไทยในการแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยมา
แต)โบราณ  
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป,นภารกิจหน่ึงของคณะสังคมศาสตร# ที่มีนโยบาย ส)งเสริมสนับสนุน 
พันธกิจด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซ่ึงกิจกรรมทุกกิจกรรมตามพันธกิจเป,นส)วนสําคัญที่จะทําให4 บุคลากรได4เล็งเห็นและให4ความสําคัญ
ในการอนุรักษ# ประเพณี ในการร)วมกันอนุรักษ#และสืบสานประเพณีที่สําคัญ มีคุณค)า และเป,นเอกลักษณ# การ
สืบสานภูมิป̂ญญาท4องถ่ินท่ีมีมาอย)างยาวนานในประเทศไทย คณะสังคมศาสตร# จึงได4จัดโครงการส)งเสริม
อนุรักษ#ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน#มหาชาติ) ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๒ ข้ึนเพื่อส)งเสริมให4
พุทธศาสนิกชนนําแนวคิดจากการเทศน#มหาชาติ มาปรับใช4ในการดําเนินชีวิตประจําวันเป,นการสร4างค)านิยมให4
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาให4มั่นคงอันจะเป,นพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู4หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในการรับรู4ที่สูงข้ึน ซ่ึงจะสามารถนํามาใช4เป,นหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวันให4เป,นคนดีมีคุณธรรม ตลอดถึงให4
เห็นคุณค)าวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม เป,นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม นําไปสู)การพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน
ต)อไป 
 
๓. วัตถุประสงค�ของโครงการ 

  ๓.๑เพื่อให4ผู4บริหาร คณาจารย# เจ4าหน4าท่ี นิสิต ได4มีความสมัพันธ#ท่ีดีต)อกัน 
  ๓.๒ เพื่อส)งเสริมอนุรักษ#ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
  ๓.๓ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร#  
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๔. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ๔.๑  ผู�บริหาร คณาจารย� เจ�าหน�าท่ี และนิสิตก#อให�เกิดความรักใคร#มีความกลมเกลียวกัน 
 ๔.๒ผู�บริหาร คณาจารย� และเจ�าหน�าท่ี มีส#วนร#วมได�ตระหนักและให�ความสําคัญในการร#วมกัน

ส#งเสริมอนุรักษ� ให�เล็งเห็นคุณค#าในการสืบสารประเพณีของคนไทย 
๔.๓ รองรับประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร�ได� 

๕. ผลลัพธ�โครงการ (Outcome) 

 การดําเนินโครงการเป,นไปด4วยความเรียบร4อย โครงการบรรลุเปlาหมายตามวัตถุประสงค#ท่ีตั้งไว4 
ผู4บริหาร คณาจารย# เจ4าหน4าท่ี นิสิต ได4มีความสัมพันธ#ท่ีดีต)อกันมีความสามัคคี มีนํ้าใจ ได4ร)วมกันส)งเสริม
อนุรักษ#ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 
๖. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก วันที่ดําเนินการ สถานที่ดําเนินการ ผู-รับผิดชอบ 
๑. เทศน#มหาชาต ิ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ วัดต4นสน พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. 

นิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 
๗. กลุ(มเป\าหมาย จํานวน ๒๐๐รูป/คน ประกอบด-วย 
 -ผู4บริหาร คณาจารย#  และเจ4าหน4าที่  
 -นิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 - ผู4ร)วมงาน 
 

๘. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
  ร4อยละจํานวนผู4ข4าร)วมโครงการ ไม)น4อยกว)า ๘๐ 
 เชิงคุณภาพ 
  -ผู4เข4าร)วมโครงการมีความพึงพอใจต)อการดําเนินโครงการ ระดับคะแนนไม)น4อยกว)า ๓.๕๑ 
 

๙. แหล(งที่มาของงบประมาณ 

 งบประมาณแผ)นดิน 
 �ขอสนับสนุนงบประมาณ 
 �อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ   
 รายละเอียดงบประมาณ (ค(าใช-จ(าย) รวมทั้งสิ้น๔๐,๐๐๐    บาท 
  ๙.๑ ค)าใช4จ)ายที่เป,นตัวเงิน (In Cash) 
 งบประมาณแผ(นดิน จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
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  ค)ายานพาหนะ ๓,๐๐๐บาท 
  ค)าจัดสถานที่จัดงานเทศน#มหาชาต ิ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ค)าอาหารและเครื่องดื่ม ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ค)าดําเนินการติดต)อประสานงาน   ๑,๐๐๐ บาท 
  ค)าของท่ีระลึก   ๒,๕๐๐ บาท 
  ค)าสรุปโครงการ   ๓,๕๐๐ บาท 
   รวมเป6นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
   หมายเหตุ : -ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
  ๙.๒ ค(าใช-จ(ายที่เป6นมูลค(า (InKind) 
   - 
   รวมเป6นเงิน – บาท 
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ภาคผนวก 
คําสั่งแต(งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนฯ 
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