โครงการทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม งบประมาณเงิ นรายได้ (บ.กศ.)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ชื่อโครงการ : “ค่ายพุทธบุตร”
ยุทธศาสตร์มหาวิ ทยาลัย
ยุทธศาสตร์ : การส่งเสริม ทานุบารุงและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมและการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ผลผลิต : ที่ 1 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และ 2 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรการ : ส่งเสริมนักศึกษาให้มที กั ษะในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เรียนรูต้ ลอดชีวติ และปรับตัวให้สามารถใช้
ชีวติ ในพหุสงั คมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงฯ
ระบบการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ : 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชีท้ ่ี : 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์หน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์ : อนุรกั ษ์ ฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิน่
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างผาสุก
หลักการและเหตุผล
จากยุทธศาสตร์ท่ี 1 ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม “อนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิน่ ” มาตรการส่งเสริม
การนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างผาสุก พบว่า เยาวชนในปจั จุบนั ขาดการยับยัง้ ในการนา
หลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวติ มีแนวโน้มในการดาเนินชีวติ ทีผ่ ดิ ผลาด ขาดศีลธรรม ปญั หาเหล่านี้จงึ ควรได้รบั
ความสนใจและต้องเยียวยาให้กบั เยาวชนของชาติโดยเร่งด่วน การสร้างจิตสานึก สร้างภูมติ า้ นทานให้กบั ตนเองด้วย
คุณธรรมให้เป็ นผูม้ ชี วี ติ อยู่อย่างรูเ้ ท่าทันโลก
โครงการ “ค่ายพุทธบุตร” จึงเป็ นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการพัฒนาเยาวชนสร้างโอกาสให้กบั
เยาวชนได้เรียนรูธ้ รรมะในการดาเนินชีวติ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของเยาวชนได้เติบโตอย่างมีความรูค้ ่คู ุณธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจหลักธรรมของศาสนาทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินชีวติ อย่างถูกต้องและ
พอเพียง
2. เพื่อให้นกั ศึกษานาหลักธรรมมาปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวัน จนเกิดเป็ นคุณธรรมประจาชีวติ
3. เพื่อให้นกั ศึกษาเป็ นตัวอย่างทีด่ งี ามของผูอ้ ่นื ทัง้ ในด้านความมีระเบียบวินยั ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต
รับผิดชอบและกตัญญูกตเวที เป็ นต้น
กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้ารับการอบรม
- นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทัง้ 7 คณ จานวน 60 คน
- อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จานวน 5 คน

-2ตัวชี้วดั /ค่าเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั เชิ งปริมาณ
- นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทัง้ 7 คณะ จานวน 60 คน
- อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จานวน 5 คน
ตัวชี้วดั เชิ งคุณภาพ
- นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร สามารถนาความรูค้ วามเข้าใจไปใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร สามารถนาความรูไ้ ปใช้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ตัวชี้วดั เชิ งเวลา
- สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
คุณสมบัติผเู้ ข้าร่วมโครงการ
- เป็ นนักศึกษาทัง้ 7 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- เป็ นอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระยะเวลาการฝึ กอบรมและสถานที่ดาเนิ นการ
ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2553 ณ สถานปฏิบตั ธิ รรมทิพยสถาน ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
วิ ธีการฝึ กอบรม
- เข้าค่ายพักแรมเพื่อศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมร่วมกัน 3 วัน 2 คืน
- ฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย อภิปราย สนทนา ตอบปญั หา กิจกรรมกลุ่ม ฝึก
ปฏิบตั ทิ าวัตรเช้า-เย็น นังสมาธิ
่
ภาวนา บริหารกายและจิต
ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ดาเนิ นการตามวงจรคุณภาพ
PDCA
1. วางแผน (P : Plan)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- จัดทาแผนงาน/โครงการและกิจกรรมรายละเอียดการดาเนินงาน
- นาเสนอโครงการแผนการผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานฝา่ ยต่างๆ ตามคาสังฯ
่
2. ปฏิ บตั ิ งานจริง (D : Do)
- จัดทาปฏิทนิ แผนปฏิบตั กิ ารจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
- จัดทาคาสังแต่
่ งตัง้ กรรมการดาเนินโครงการ
- จัดทากาหนดการรายละเอียดของงาน
- ดาเนินการเรื่องการยืมเงินทดรองจ่ายโครงการ
- ดาเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
- จัดทาหนังสือเชิญราชการถึงส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- จัดกิจกรรม/โครงการแผนงานทีก่ าหนดไว้
3. ตรวจสอบในขณะดาเนิ นงาน (C : Check)
- ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานฝา่ ยต่างๆ
- ประเมินผลการดาเนินงานโครงการโดยใช้แบบประเมินโครงการ

-34.
-

การปรับปรุงและพัฒนา (A : Action)
สรุปผลการดาเนินงานและประเมินผล
ประชุมคณะทางานทุกฝา่ ยเพื่อสรุปแนวทางในการดาเนินงานครัง้ ต่อไป
นาผลสรุปการดาเนินงานมาเป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานครัง้ ต่อไป

ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
จากงบประมาณ เงินรายได้ (บ.กศ.) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.255 4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม งบดาเนินงาน จานวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปด
พันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน 9,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 5 ชม.ๆ ละ 300 บาท เป็ นเงิน 9,000 บาท
ค่าใช้สอย 35,500 บาท
- ค่าจ้างประกอบพิธที างพุทธศาสนา 3 วันๆ ละ 1,000 บาท เป็ นเงิน 3,000 บาท
- ค่าอาหาร 7 มือ้ ๆ ละ 50 บาท 65 คน เป็ นเงิน 22,750 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 65 คน เป็ นเงิน 9,750 บาท
ค่าวัสดุ
3,500 บาท
- วัสดุสาหรับจัดกิจกรรม
- วัสดุประชาสัมพันธ์โครงการ
- วัสดุอ่นื ๆ
หมายเหตุ ขอถัวเฉลีย่ จ่ายทุกรายการตามทีจ่ ่ายจริง
วิ ทยากร
วิทยากรจากสถานปฏิบตั ธิ รรม (ภายนอก) จานวน 2 คน
หลักสูตรและหัวข้อในการฝึ กอบรม
- เข้าค่ายพักแรมเพื่อศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมร่วมกัน จานวน 3 วัน 2 คืน
- การฝึกอบรมมีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย อภิปราย สนทนา ตอบปญั หา กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบตั ิ ทา
วัตรเช้า-เย็น สมาธิภาวนา บริหารกาย บริหารจิต
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผูเ้ ข้าร่วมมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินชีวติ
2. ผูเ้ ข้าร่วมสามารถนาหลักธรรมมาปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวัน จนเกิดเป็ นคุณธรรมประจาชีวติ
3. ผูเ้ ข้าร่วมสามารถ ดาเนินชีวติ เป็ นตัวอย่างทีด่ งี ามของผูอ้ ่นื ทัง้ ในด้านความมี ระเบียบวินยั ขยัน อดทน
ซื่อสัตย์สจุ ริต รับผิดชอบและกตัญญูกตเวที เป็ นต้น
4. ผูเ้ ข้าร่วมได้มสี ว่ นร่วมในการสืบทอดพระพุทธศาสนา
5. นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มโี อกาสจัดกิจกรรมในทางสร้างสรรค์
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
การประเมิ นโครงการ
1. แบบประเมินโครงการ
2. สรุปผลการดาเนินโครงการเป็ นเอกสาร

-4ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
- สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นายจรูญศักดิ ์ บุญญาพิทกั ษ์ รองผูอ้ านวยการ โทรศัพท์ 08-9733-7400
- คณะทัง้ 7 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รองคณบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษาของทุกคณะ

ลงชื่อ......................................................
(นายจรูญศักดิ ์ บุญญาพิทกั ษ์)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางรจนา ศรีใส)
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)
ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ

