กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

คำนำ
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สานักงานวิทยาเขตแพร่ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยดาเนินไปได้อย่างสอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ของคณะผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ มุ่ ง พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ศู น ย์ ก ลางความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการศึ ก ษา
พระพุทธศาสนา จัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นาไปสู่การพั ฒนา
จิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบในการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการนาตัวชี้วัดจาก
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สานักงานวิทยาเขตแพร่ มีความคาดหวังว่าการ
จัดทาแผนปฏิบั ติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญที่เกี่ยวกับ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี รวมทั้ ง กลไกของการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ใ ห้ กั บ
ผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิดร่วมกัน ซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจใน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีมากยิ่งขึ้น และข้อมูลแผนปฏิบัติการประจาปีเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดียิ่ง
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ตุลาคม ๒๕๖๔

สำรบัญ
คานา
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ประวัติวิทยาเขตแพร่
๑.๒ โครงสร้างการบริหารงานวิทยาเขตแพร่
๑.๓ ภารกิจ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของส่วนงาน
๑.๔ บุคลากรวิทยาเขตแพร่
๑.๕ หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน
๑.๖ ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย งบประมาณ

๑
๑
๓
๔
๗
๑๐
๑๑
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ภำคผนวก
คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และ จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๕

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ประวัติวิทยาเขตแพร่
วันที่ ๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๒๙ พระเทพวิริยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ พระราชรัตนมุนี
เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และ พระโสภณปริยัติธรรม รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าคณะจังหวัดน่าน
เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าคณะจังหวัดลาปาง เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระสังฆาธิการในเขตภาค ๕ และ ภาค ๖ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
รองผู้ ว่าราชการจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ผู้อานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ผู้อานวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะศึกษานิเทศก์ และ นายอาเภอ ในจังหวัดแพร่ ได้
ประชุมปรึกษากันเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่ขึ้น ทุกฝ่ายต่างก็เห็นชอบในการจัดตั้ง
วิทยาเขตแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ
ได้เสนอเรื่อง เข้าสู่สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดมหาธาตุ
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/
๒๕๓๐ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๐ มีมติให้จัดตั้งวิทยาเขตแพร่ขึ้น มีชื่อว่า มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตแพร่ และได้อนุมัติให้เปิดสอน คณะครุศาสตร์ สาขา
วิชาเอกการศึกษานอกโรงเรียน มีผู้บริหารประกอบด้วย :พระเทพวิริยาภรณ์
เป็นรองอธิการบดี
พระโสภณปริยัติธรรม
เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระเมธีวราภรณ์
เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระครูโกศลสมณคุณ
เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
พระครูโสภณธวัชชัย
เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พระสุนทรธรรมาภรณ์
เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
พระครูโสภณคุณาภรณ์
เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
พระครูมุนินทร์ธรรมานุวัตร
เป็นรองคณบดีคณะครุศาสตร์
พระครูพิบูลธรรมภาณ
เป็นเลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๓๐ วิทยาเขตแพร่ ตั้งอยู่ที่อาคารมหาจุฬาฯวิทยาเขตแพร่และหอสมุดหลวงพ่อสด
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เลขที่ ๑๖ ถนนเจริญเมือง ตาบลในเวียง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษา และ ปฐมนิเทศรุ่นแรก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๐ มี
นิสิตเข้าศึกษา ในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเอกการศึกษานอกโรงเรียน จานวน ๕๐ รูป
พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐบาลของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงลง
พระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
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๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในกากับของ
รัฐ เป็นนิติบุคคล
วิทยาเขตแพร่ มีชื่อตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า
“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่”
ปั จ จุ บั น ตั้ ง อยู่ ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ต าบลแม่ ค ามี อ าเภอเมื อ งแพร่ จั ง หวั ด แพร่ ๕๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๕๔๖๔-๖๒๗๓, ๐-๕๔๖๔-๖๕๘๕ ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เดินทาง
จากตัวเมืองไปทางเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ และพื้นที่ตั้งอยู่ติดทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๔ วิทยาเขตแพร่ ได้ขยายห้องเรียนไปยังวัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลาปาง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ เปิดสอน
สาขาวิชาศาสนา มี พระราชธรรมาลังการ เป็นประธานห้องเรียน โดยเปิดสอนสาขาวิชาศาสนา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๖ ห้ อ งเรี ย นวั ด บุ ญ วาทย์ วิ ห ารจั ง หวั ด ล าปาง ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ย กฐานะ
ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลาปาง ขึ้นเป็น “วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ” โดยได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา หน้า ๕๙ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕ ง ราช
กิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ประกาศ
ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ขยายสถานที่จัดการศึกษาจากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ไปที่บ้าน
หนองห้า ตาบลแม่คามี อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งนายรัตน์ พนมขวัญ ได้มอบที่ดินให้ จานวน
๗ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้สนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารสานักงานหลังแรก
ปั จ จุ บั น วิ ท ยาเขตแพร่ มี พื้ น ที่ จ านวน ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๑.๙๐ ตารางวา และอาคาร
สิ่งก่อสร้าง อานวยความสะดวก ดังนี้
๑. อาคารเรียน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อุปถัมภ์)
๒. อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมสิริราชานุสรณ์)
๓. อาคารเรียน (๙๐ ปี พระมหาโพธิวงศาจารย์)
๔. อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. อาคารปฏิบัติธรรม (โรงอาหาร/หอฉัน)
๖. อาคารปฏิบัติธรรม (หอพักนิสิต)
๗. อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร)
๘. อาคารเรียน (เฉลิมพระเกียรติ)
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๑.๒ โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตแพร่
อธิการบดี
สภาวิทยาเขตแพร่
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
คณะกรรมการประจาวิทยาเขตแพร่

ที่ปรึกษารองอธิการบดี

คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตแพร่
รองผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขตแพร่
นครลาปาง
ผู้อานวยการ ส่วนงานบริหารงาน
- กลุ่มงานบริหาร
- กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ

ผู้อานวยการ
สานักวิชาการวิทยาเขตแพร่
ผู้อานวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ
- กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
- กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
- กลุ่มงานวิจยั และคุณภาพการศึกษา
- กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม

ผู้อานวยการ ส่วนคลังและทรัพย์สิน
- กลุ่มงานการเงิน
- กลุ่มงานบัญชี
- กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน

ผู้อานวยการ
วิทยาลัยสงฆ์แพร่
ผู้อานวยการ สานักงานวิทยาลัย
- กลุ่มงานบริหาร
- กลุ่มงานวิชาการและวางแผน
- กลุ่มงานบริการการศึกษา
- กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

ผู้อานวยการ
วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่ งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
โดยได้แบ่งส่วนงานเพื่อรับผิดชอบภาระงานของมหาวิทยาลัยออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้
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๑. สานักงานวิทยาเขตแพร่ แบ่งส่วนงานเป็น ๒ ส่วนดังนี้
๑.๑. ส่วนงานบริหาร
๑.๒. ส่วนคลังและทรัพย์สิน
๒. สานักวิชาการวิทยาเขตแพร่ มี ๑ ส่วนคือ มีส่วนสนับสนุนวิชาการ
๓. วิทยาลัยสงฆ์แพร่ มี ๑ สานัก คือ สานักงานวิทยาลัย
๑.๓ ภารกิจ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของส่วนงาน
ภารกิจ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑. สานักงานวิทยาเขตแพร่
มีภารกิจเกี่ยวกับการงานกิจการของวิทยาเขตด้านงานบริหารทั่วไป และบริหารงานบุคคล
งานแผนงานและงบประมาณ งานทรัพย์สินและพัสดุ งานการเงินและบัญชีของวิทยาเขต
๑) ส่ ว นงานบริ ห าร มี อ านาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานด้ า นธุ ร การ
ประสานงาน ด้ านงบประมาณ การเงิ น การบั ญ ชี พั ส ดุ นโยบายและแผนพั ฒ นา
รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
- กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานประชาสัมพันธ์องค์กร งานบุคคล
งานสวัสดิการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานพิธีการประชุม งานนิติการ
งานกองทุนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
อื่นที่ได้รับมอบหมาย
- กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ
ปฏิบัติงานนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย งานงบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานสารสนเทศ งานติดตาม
ประเมินผลงานประจาปี และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๒) ส่วนคลังและทรัพย์สิน มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา
วิเคราะห์ และ ดาเนินการเกี่ยวกับงานคลังและทรัพย์สิน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานรับ –
จ่ายเงิน งานงบประมาณ งานตรวจอนุมัติ งานบัญชี งานพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
- กลุ่มงานการเงิน ปฏิบัติงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการเงินการรับ –
จ่ายเงิน จัดเก็บรักษาเงินตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ รายงานยอดเงิน
คงเหลื อเสนอผู้ บริหารเป็นประจาที่มีการรับ – จ่ายเงิน ดาเนินการเตรียม
จ่ายเงินสดและเช็ค เสนอผู้มีอานาจสั่งจ่าย ลงนาม และดาเนินการฝาก-ถอน
และโอนเงินฝากธนาคาร ทุกประเภท ร่วมทั้งบริหารจัดการการเงิน เพื่อให้
เป็นประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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- กลุ่มงานบัญชี ปฏิบัติงานจัดทาเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี
ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี จัดทารายงานทางการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
- กลุ่มงานทรัพย์สินและพัสดุ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่
ยานพาหนะ และงานพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. สานักวิชาการวิทยาเขตแพร่
มีภารกิจเกี่ยวกับงานวิชาการของวิทยาเขตในส่วนงานทะเบียนและวัดผล งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและห้องสมุด งานวิจัย งานมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานส่งเสริม
สนับสนุนพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๑ ) ส่วนสนับสนุนวิชาการ มีอานาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ
งานจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน และการดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน และวัดผล
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด งานวิจัย มาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ แ ละวางแผนทางวิช าการ เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับมหาวิ ทยาลั ย และปฏิ บัติ งานอื่น ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑. กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ปฏิบัติงานจัดทาคู่มือ การรับสมัคร การคัดเลือก
นิ สิ ต และการลงทะเบี ย น กองทุ น การศึ ก ษา ข้ อ มู ล นิ สิ ต และให้ บ ริ ก าร
เกี่ ย วกั บ ทะเบี ย นประวั ติ งานจั ด ท าระบบการวั ด ผลการศึ ก ษา แจ้ ง ผล
การศึกษา ตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ออกหนังสือ
ส าคั ญ แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
๒. กลุ่ มงานห้ องสมุดและสารสนเทศ ปฏิบัติงานห้องสมุด และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่ น จั ดหาและให้ บ ริ ก ารยื ม – คื น หนั ง สื อ วารสาร เอกสาร
วิชาการ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ จัดอบรมบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของ
วิทยาเขตให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้คอมพิว เตอร์เพื่อค้นคว้าหรือ
สนับสนุนการทางาน รวมทั้งผลิต จัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน
การทางานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่รับมอบหมาย
๓. กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานวางแผนและพัฒนางานวิจัย
จั ด หาทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จัย และเผยแพร่ แ ละน างานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์
รวบรวมและประมวล ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบ
ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา งานพั ฒ นาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ การประกันคุณภาพการศึกษา งานอบรม
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และบริการวิชาการ รวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ และปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๔. กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุน เผยแผ่ ทะนุบารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
งานบริการ ฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน
งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
หรืออื่นๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๓. วิทยาลัยสงฆ์แพร่
มีภารกิจเกี่ยวกับงานของวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจัดงานการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิ
ขาต่างๆ งานกิจการนิสิต
สานักงานวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาต่าง ๆ งานกิจการนิสิต และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑. กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานบริหารงานทั่วไป และปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒. กลุ่มงานวิชาการและวางแผน ปฏิบัติงานจัดทา ปรับปรุง งานวางแผนและ
พัฒ นาหลั กสู ตร ส่ งเสริมและประเมินประสิ ทธิภ าพการสอน งานตาราและ
เอกสารทางวิชาการ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๓. กลุ่มงานบริการการศึกษา ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่าง ๆ
งานบั ณ ฑิต ศึ ก ษา จั ด ท าตารางสอน ตารางสอบ ขั้ นตอนการจั ด สอบ งาน
ฝึ ก อบรม และงานบริ ก ารการศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม กิ จ การนิ สิ ต งานติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจ และ ปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งาน
สวัสดิการนิสิต และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า |
๖

๑.๔ บุคลากรวิทยาเขตแพร่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วิทยาเขตแพร่ มีบุคลากรทั้งสิ้น ๖๖
๑. สายปฏิบัติการวิชาชีพ
๒. สายวิชาการ
๓. สายปฏิบัติการวิชาชีพ อัตราจ้าง
๔. สายวิชาการ อัตราจ้าง
๕. ตาแหน่งบริหารจากบุคลภายนอก
รวมทั้งสิ้น

รูป/คน ประกอบด้วย
จานวน ๑๖ ท่าน
จานวน ๑๗ ท่าน
จานวน ๑๓ ท่าน
จานวน ๑๙ ท่าน
จานวน ๑ ท่าน
จานวน ๖๖ ท่าน

สายปฏิบัติการวิชาชีพ จานวน ๑๖ ท่าน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษาสูงสุด
พระอธิการศักดิ์ดา สุวรรณทา,ดร. นักจัดการงานทั่วไป
พธ.ด.
พระมหาฐิติพงษ์ ผาสุก
นักจัดการงานทั่วไป
รป.ม.
นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูง
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชานาญการ
กศ.ม.
นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อง
นักวิชาการพัสดุ ชานาญการ
พธ.ม.
พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร.
นักทรัพยากรบุคคล
Ph.D.
พระสมพงศ์ ข้ามสี่
นักวิชาการศึกษา
รป.ม.
นายธีรวัฒน์ จันทร์จารัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศศ.ม.
พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์
นักประชาสัมพันธ์
พธ.ด.
นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศศ.ม. พธ.ม.
นายธนพล เกตุรัตน์
พนักงานขับรถ
พธ.บ.
นายมงคล มานพกวี
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
กศ.ม.
นายจักริน ปัญญาหาญ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
กศ.ม.,รป.ม.
นายกริช อินเต็ม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชานาญการ
พธ.ม.
นางสาวพิราวรรณ จักร์คา
นักวิชาการศึกษา
กศ.ม.
นางวลัยพรรรณ อินเต็ม
บรรณารักษ์
พธ.บ.,ทล.บ.
นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงค์
นักวิชาการศึกษา
กศ.ม.
ชื่อ – สกุล/ฉายา ตามเลขตาแหน่ง
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สายวิชาการ จานวน ๑๗ ท่าน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ตาแหน่ง
พระราชเขมากร,รศ.ดร.
รองศาสตราจารย์
พระมหาสิทธิชัย ปัญญาไวย์,ดร. อาจารย์ประจา
พระอนุสรณ์ เรืองปัญญารัตน์ อาจารย์ประจา
ผศ.ดร.พรหมเรศ แก้วโมลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ปัญญา สุนันตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พระครูปริยัติวรากร,ผศ.ดร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รศ.ดร.รวีโรจน์ ศรีคาภา
รองศาสตราจารย์
ผศ.ดร.นวัชโรจน์ อินเต็ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
รองศาสตราจารย์
ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ – สกุล/ฉายา ตามเลขตาแหน่ง

วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D.
พธ.ด.
พธ.ด.
Ph.D.
M.A
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
ปร.ด.
ปร.ด.
Ph.D.
พธ.ด.
กศ.ม.
กศ.ม.
M.A

สายปฏิบัติการวิชาชีพ อัตราจ้างจานวน ๑๓ ท่าน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ – สกุล/ฉายา ตามเลขตาแหน่ง

นางสาวพัชรวรรณ สวัสดี
นายเฉลิมศักดิ์ ข่มอาวุธ
นายมงคล วงศ์ยศ
นายทศพล ผัดขัน
นางแสงหล้า ดาวหาญ
นางสาวปียาวัน เหมืองหม้อ
นายณัฐพล แต่งอ่อน
นางสาวกุณฑิกา สุคันธมาลา

ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคล
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
พนักงานขับรถ
นักจัดการงานทั่วไป
นักการภารโรง
นักการภารโรง
คนสวน
นักวิชาการการเงิน

แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

วุฒิการศึกษาสูงสุด
พธ.ม.
ร.บ.
พธ.บ.
ทล.บ.
ป.๖
พธ.บ
ป.๖
บธ.ม.

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า |
๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายธัชชัย สมปาน
นางจุฑาทิป ผัดผ่อง
นายอดินันท์ สุวรรณรัตน์
พระมหาชนินทร์ ลิขสิทธิพันธุ์
พระวุฒิชัย แย้มรับบุญ

นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

รบ.
พธ.ม
วศ.บ.
พธ.ม.
พธ.ม.

สายวิชาการ อัตราจ้าง จานวน ๑๙ ท่าน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล/ฉายา ตามเลขตาแหน่ง

นายธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้ว
ดร.ดาเนิน หมายดี
ดร.ธาดา เจริญกุศล
พระศักดิธัช แสงธง,ดร.
นายอภิชา สุขจีน
นางสาวพรสวรรค์ สุขไมตรี
นางสาวสุพิชญา กันกา
รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
นายปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร
นางสายพิณ รุ่งวัฒนกิจ
นางสาวนพรัตน์ รัตนวงศ์
นางสุมณเฑียร แก่นมณี
นายอุเทน สุขทั่วญาติ
นางสาวแพรวนภา กองทิพย์
นายณัฏภณ กุลนพฤกษ์
นายศรศักดิ์ อินทะกันฑ์
นางสาวพัชราภรณ์ ห่อตระกูล
ดร.เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล
นายกิตติศักดิ์ วิมล

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
รองศาสตราจารย์
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ร.ม.
พธ.ด.
พธ.ด.
พธ.ม.
กศ.ม.
ร.ม.
น.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.
ค.ม.
กศ.ม.
ค.ม.
รป.ม, น.ม.
น.ม.
น.ม.
น.ม.
น.ม. (LLM)
ปร.ด.
ร.ม.

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า |
๙

ตาแหน่งบริหาร จากบุคลภายนอก จานวน ๑ ท่าน
ตาแหน่ง
ที่ ชื่อ – สกุล/ฉายา ตามเลขตาแหน่ง
๑ นายสุขุม กันกา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
จานวนบุคลากร วิทยาเขตแพร่ จาแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเภท
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อนุปริญญา
๑. สายปฏิบัติการ
๒. สายวิชาการ
๓. สายปฏิบัติการ อัตราจ้าง
๔. สายวิชาการ อัตราจ้าง
๕. ตาแหน่งบริหาร(ภายนอก)
รวม

๓
๑๓
๓
๑๙

๑๑
๔
๖
๑๖
๑
๓๘

๒
๕
๗

วุฒิการศึกษาสูงสุด
รป.ม.

ต่ากว่า
อนุปริญญา

รวม

-

๒
-

-

๒

๑๖
๑๗
๑๓
๑๙
๑
๖๖

จานวนบุคลากร จาแนกตามตาแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ
ชานาญงาน
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
๕
-

เชี่ยวชาญ

จานวนบุคลากร จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
๒๐
๑๒
๔

ศาสตราจารย์

-

-

๑.๕ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปัจจุบัน วิทยาเขตแพร่ เปิดทาการเรียนการสอน จานวน ๗ สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี มี ๓ คณะ ๕ สาขาวิชา คือ
คณะพุทธศาสตร์
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
คณะครุศาสตร์
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
คณะสังคมศาสตร์
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์
ระดับปริญญาโท ๒ คณะ ๒ สาขาวิชา คือ
คณะพุทธศาสตร์
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
คณะสังคมศาสตร์
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า |
๑๐

๑.๖ ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณงบประมาณ ๒๕๖๕
ประมาณรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ประมาณการรายได้ของส่วนงานดังนี้
ที่
รายการ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทศิ ให้มหาวิทยาลัย
เงินค่าธรรมเนียม ค่าบารุง และค่าบริการต่าง ๆ
รายได้จากผลประโยชน์จากการลงทุนและทรัพย์สิน
รายได้จากที่ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล
เงินที่มีผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์
เงินที่ฝากไว้โดยมีเงื่อนไข
เงินที่ได้จากการจัดอบรม การวิจัย
เงินรายได้อื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ
รวมทั้งสิ้น

๓๐,๖๐๙,๔๒๐
๕๓๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑,๔๐๐,๐๐๐
๖๘,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๔๓,๕๒๒,๒๕๐

ประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๕
แผนงาน
ประมาณการรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ
งบประมาณ
จาแนกตามผลผลิต
งบแผ่นดิน
งบรายได้
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑๖,๕๕๘,๘๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายด้านการดาเนินงาน
๘๑๖,๐๐๐
แผนงานพื้นฐาน : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ ๑ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
๑. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
๒. ค่าใช้จ่ายงบลงทุน
๓. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

๓๔๑,๕๒๐
๓,๑๒๙,๖๐๐
๑,๘๗๖,๕๐๐

๖,๓๔๐,๐๐๐
๒๗๗,๒๐๐
๖,๗๗๒,๐๐๐
๕๘๗,๐๐๐
๙๐๘,๐๐๐

ผลผลิตที่ ๒ ผลงานการให้บริการวิชาการ
๑. เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
๔๙๔,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๒. เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๖,๕๕๕,๐๐๐
แผนงานพื้นฐาน : การแก้ปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน

ผลผลิตที่ ๓ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑. เงินอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๔๑๐,๕๐๐

๒๐,๐๐๐

แผนงานพื้นฐาน : การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ ๔ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๕๐๐,๐๐๐
๑. เงินอุดหนุนโครงการวิจัย
๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
๔๕,๙๙๓,๖๒๐
แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า |
๑๑

บทที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๑ สุภาษิต ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นวิทยาเขต ลาดับที่ ๗ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๕ วิทยาเขตแพร่ ได้
ถือเอา สุภาษิต ปณิธาน ปรัชญา และพันธกิจ ตามมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เว้น
วิสัยทัศน์ ที่กาหนดให้แคบลงตามฐานะและภูมิประเทศของวิทยาเขตแพร่ ดังนี้
สุภาษิต
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
ปณิธานของมหาวิทยาลัย
เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
ปรัชญามหาวิทยาลัย
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก
วิสัยทัศน์วิทยาเขตแพร่
ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา

๒.๒ พันธกิจมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มุ่งปฏิบัติภารกิจหลักสาคัญ ใน
ฐานะสถาบัน อุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของ
การน าความรู้ ทางด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์ส มัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่
นาไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมของคนในชาติอย่างทั่วถึง ซึ่งมีพันธกิจที่สาคัญ ๔ ด้านดังนี้
๑) ผลิตบัณฑิต
มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลกร ที่ผ่านการศึกษาอบรม เป็นผู้มีคุณธรรมนาความรู้ มี
ปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นาทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถ
และทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
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๒) วิจัยและพัฒนา
มุ่งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล
และสันติสุข รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นาไปสู่ความเป็นสากล
๓) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
มุ้งเน้นการให้บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมีการบริการหรือบริ หารเพื่อให้พัฒนา
พระพุทธศาสนาพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นในการให้ บริการ
วิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์ และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออัน
ดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ
๔) ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีสวนร่วมในประชาคมโลก ด้าน
พระพุทธศาสนา โดยการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพ เพื่อนาไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลก
อย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี เพื่ อเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับ
บุคคล องค์กรและสังคม

๒.๓ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนางาน ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทะนุบารุง ศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ

๒.๔ องค์สถาปนา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ขึ้นที่วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ ใช้คาว่า “วิทยาลัย” เป็นครั้งแรก เปิดทาการสอนอย่าง
เป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ และ ในปี พ.ศ.
๒๔๓๙ ทรงให้เปลี่ยนพระนามเป็น “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
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๒.๕ สัญลักษณ์ และ ตรามหาวิทยาลัย
พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) พระราชลัญจกรประจาพระองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า “ม จ ร”
และมีรูปธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง
รูปวงกลมครอบธรรมจักร ส่วนกลาง เป็นพระเกี้ยว ซึ่งเป็น
พระราชลัญจกรประจาพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ รอบกรอบด้านบน มีอักษรภาษาบาลี ซึ่งเป็นสุภาษิตประจา
มหาวิทยาลัยว่า “ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” รอบกรอบด้านล่าง มีอักษร
“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย

๒.๖ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
กลุ่มงานแผนงาน และงบประมาณ วิทยาเขตแพร่ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของวิทยาเขตแพร่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกากับติดตามการบริหารงานของวิทยาเขตแพร่
๓) เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
๔) เพื่อ ให้ ส ามารถปฏิบั ติ ภ ารกิจหลั กด้านการบริห าร การจั ดการศึก ษา การวิจัย การ
ส่งเสริ มพระพุทธศาสนาและบริ การวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมได้ตาม
เป้าหมาย
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๒.๗ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
๑. ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัด
๑. ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา/วข.
ต่อคุณภาพบัณฑิตตามนวลักษณ์ และ
การศึกษา ดาเนินการพัฒนาบัณฑิตให้มี
๒. กิจกรรมเสริมหลักสูตรปริญญาตรี/วส.
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
คุณลักษณะตามนวลักษณ์และตามกรอบ
๓. กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา/
แห่งชาติ (TQF : HEd)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
วส.
๒. จานวนนิสิต/บัณฑิตที่ได้รับการยกย่องหรือ
(TQF:HEd)
๔. ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต/วส.
ได้รับรางวัลระดับชาติ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัด
๕. ศึกษาดูงานนิสิตระดับปริญญาตรี / วส.
๓. ร้อยละของนิสิตชาวต่างประเทศที่สาเร็จ
การศึกษาพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
๖. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนิสิต /วส.
การศึกษาตามหลักสูตรต่อนิสิตชาว
เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพใน
๗. พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและ
ต่างประเทศที่รับเข้าศึกษาในแต่ละรุ่น
การเรียนรู้ให้สาเร็จตามหลักสูตร
ศิษย์เก่า/วส.
๔. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาหรือปฏิบัติ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมใน
๘. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษา
ศาสนกิจในองค์กรหรือหน่วยงานระหว่าง
การจัดกิจกรรมกับเครือข่ายระหว่าง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ประเทศต่อบัณฑิตที่มีงานทาหรือปฏิบัติ
ประเทศ
๙. ส่งเสริมพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศแก่
ศาสนกิจ
นิสิต
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เป้าประสงค์ ๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
๑. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้
๑. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้นาหลัก
๑. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ
บูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์เชื่อมโยงกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/วส.
สมัยใหม่
ศาสตร์สมัยใหม่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใน
๒. พุทธศาสตร์สงเคราะห์/วส.
๒. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา และ
การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
๓. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนิสิตจิตอาสา
บูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์
ชุมชนและสังคม
๔. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
สมัยใหม่ที่เป็นนวัตกรรม
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นาองค์ความรู้หรือ
๕. ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา
๓. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการนาองค์ความรู้
นวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและสร้าง
๖. จัดทาแผนพัฒนาหลักสูตรพุทธเกษตร
หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและ
ชุมชนหรือสังคมเข้มแข็งและอยู่ร่วมกัน
สร้างชุมชนหรือสังคมให้เข้มแข็งและอยู่
อย่างสันติสุข
ร่วมกันอย่างสันติสุข
๔. ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติที่มีมีการนา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนา
จิตใจและสร้างชุมชนหรือสังคมให้เข้มแข็ง
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๑๖

เป้าประสงค์ ๑.๓ อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และมีทักษะในกาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๑. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่ง
วิชาการ
ทางวิชาการของอาจารย์ตามเกณฑ์ที่
๒. ร้อยละของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์หรือ
กาหนด
เผยแพร่ระดับชาติ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนา
๓. ร้อยละของอาจารย์ที่ใช้วิธีการจัด
ศักยภาพเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ
กระบวนการเรียนรู้มุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือทาง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วิชาการกับหน่วยงานและสถานศึกษาใน
ประเทศ
๓. พัฒนากลไก ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนรู้มุ่งผลสัมฤทธิ์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
๔. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ การวิจัย การบริการ
วิชาการและการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
๑. พัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
บุคลากรสายวิชาการ/วส.
๒. ส่งเสริมบุคลากรในด้าน
ภาษาต่างประเทศ

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๑๗

เป้าประสงค์ ๑.๔ ทรัพยากรเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่ระบุ ใน มคอ.๒
๒. ร้อยละของรายวิชาที่ผลิตและใช้สื่อการ
เรียนรู้ออนไลน์
๓. ระดับความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย์ที่มี
ต่อทรัพยากรทางการเรียนรู้ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
๔. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการ
เรียนรู้

กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
๑. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและ
๑. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ
เหมาะสมตามรายละเอียดของหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ/วส.
มคอ.๒ โดยการมีส่วนร่วมทุกสาขาวิชา
๒. ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมประเทศเพื่อน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตและใช้สื่อการ
บ้าน/วส.
เรียนรู้ออนไลน์
๓. ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน/
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ วิทยาลัย
วช.
และศูนย์ พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทั้งที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกเพื่อสนับสนุนทรัพยากร
การเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพในระดับชาติ
เป้าประสงค์ ๒.๑ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยังยืน
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
๑. ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และ
๑. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย/วช.
นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณา
นักวิจัยพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
การที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคม
นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณา
อย่างยั่งยืนต่อจานวนผลงานวิจัย งาน
การที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคม
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งหมด
อย่างยั่งยืน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๑๘

เป้าประสงค์ ๒.๒ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๑. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่มี
๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยเพื่อ
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่
สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
นวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติ
TCI ฐาน ๑ หรือ ๒
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
๒. ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
นวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ต่อ
ในระดับชาติ
จานวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดทา
นวัตกรรมทั้งหมด
วารสารและพัฒนาเข้าสู้ TCI ฐาน ๒ / ๑
๔. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัยในระดับชาติ

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
๑. เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับชาติ /วช.
๒. พัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพบุคลาการ
สายวิชาการ /วส.
๓. จัดทาวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มจร. วิทยาเขตแพร่ /วช.

เป้าประสงค์ ๒.๓ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการอ้างอิงหรือนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและสังคมในระดับชาติ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
๑. ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
๑. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน ๑๐
นวัตกรรมทีไ่ ด้รับการอ้างอิงหรือนาไปใช้
พระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการโดยใช้การ
เรื่อง /วช.
ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและสังคมใน
วิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
๒. พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อ
ระดับชาติ
องค์กรในประเทศ
การบริหารและวิจัย / วช.
๒. ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของ
นวัตกรรมที่ได้รับการอ้างอิงหรือนาไปใช้
มหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงเพื่อการอ้างอิงและ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๑๙

ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและสังคมใน
ระดับชาติ
๓. จานวนโครงการวิจัยที่อาจารย์และ
นักวิจัยไทยดาเนินการร่วมกับนักวิจัย
ภายในประเทศ

นาไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่อาจารย์และ
นักวิจัยไทยดาเนินการร่วมกับนักวิจัย
ภายในประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เป้าประสงค์ ๓.๑ ผลงานบริการวิชาการแก่สังคมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๑. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ
สังคมที่มีผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของ
ในระดับดี
ชุมชนและยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างมี
๒. จานวนผลงานบริการวิชาการแก่สังคมที่
ส่วนร่วม
ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลใน
๒. เร่งรัดการจัดทาแผนบริการวิชาการแก่
ระดับชาติ
สังคมให้ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง
๓. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในระดับชาติ
๔. พัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
พระพุทธศาสนาระดับชาติ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
บริการวิชาการสู่สังคม / วช.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและเผยแผ่ฯ /วข.
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสาหรับ
ประชาชนทั่วไป / วข.
สร้างเสริมสร้างองค์กรวิธีพุทธจิตอาสา
จัดทาวารสาร /วช.

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๒๐

เป้าประสงค์ ๓.๒ งานบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๑. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการงานบริการ
๑.
สังคมที่บูรณาการกับการะบวนการเรียน
วิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการ
๒.
การสอนในรายวิชา
สอนในรายวิชา การวิจัยและทะนุบารุง
๓.
๒. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่
ศิลปวัฒนธรรม
๔.
สังคมที่บูรณาการกับการวิจัย
๕.
๓. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่
๖.
สังคมที่บูรณาการกับการทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
สวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย /วส.
ค่ายพุทธบุตร /วส.
ธรรมสัญจร /วส.
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา
สอนธรรมศึกษาแก่นิสิตคฤหัสถ์ /วช.
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์/วช.

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
เป้าประสงค์ ๔.๑ ผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
๑. จานวนผลงานด้านพระพุทธและ
๑. เร่งรัดการจัดทาแผนส่งเสริม
๑. สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น/วช
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องหรือ
พระพุทธศาสนาและทานุบารุง
๒. กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และ
ได้รับรางวัลในระดับชาติ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ของชาติ /วช
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อน
๒. สนับสนุนและพัฒนางานส่งเสริม
บ้าน/วช
พระพุทธศาสนาและทะนุบารุง
๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๒๑

มหาวิทยาลัย
๕. พัฒนาพุทธอุทยาน
๓. สร้างพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองาน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในระดับชาติ
เป้าประสงค์ ๔.๒ นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
๑. จานวนนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
๑. ปริวรรตคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการ
โดยการบูรณาการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
๒. พุทธศาสตร์สงเคราะห์ /วส.
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบารุง
และทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
๓. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนการ
การสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่
บ้าน
วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม
สังคม
๔. ถวายทานสลากภัตต์/วข
๕. หอพุทธศิลป์/วช
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
เป้าประสงค์ ๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ
๑. ระดับความสาเร็จของการนาหลัก
๑. พัฒนาและส่งเสริมการใช้หลัก
๑. จัดทาแผนพัฒนา แผนงบประมาณ และ
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
พระพุทธศาสนาประยุกต์ในการบริหาร
แผนปฏิบัติการประจาปี/วข.
บริหารจัดการองค์กร
จัดการองค์กร
๒. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
๒. ระดับความสาเร็จของการบริหารตามหลัก
๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไลการ
การศึกษา/วช.
ธรรมาภิบาล
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มี
แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๒๒

๓. ระดับความสาเร็จของงานเป็นไปตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒
๔. ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาตามพันธ
กิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กร
๕. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไป
ตามแผนงบประมาณ
๖. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการ
๗. ระดับความสุขของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร

๓. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารติดตาม
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
๔. กากับติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาตามพันธกิจ
และแผนสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กร
๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณ
๖. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริการจัดการองค์กร
๗. ส่งเสริมการใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงาน
๘. พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร

แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล/วข.
๔. พัฒนาระบบการจัดการความรู้และการ
บริหารความเสี่ยง/วข.
๕. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี
บุคลากร/วข.
๖. พัฒนาบุคลาการสายวิชาการและสาย
สนับสนุน/วข.

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๒๓

๒.๘ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดการดาเนินงานของวิทยาเขตแพร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
คะแนน
๔
๑
แห่งชาติ (TQF : HEd)
รูป/คน
๑
๒ จานวนนิสิต/บัณฑิตที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลระดับชาติ
ร้อยละ
๘๐
๓ ร้อยละของนิสิตชาวต่างประเทศที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่อนิสิตชาวต่างประเทศที่รับเข้าศึกษาในแต่ละรุ่น
ร้อยละ
๘๐
๔ ร้อยละของบัณฑิตทีม่ ีงานทา หรือปฏิบัติศาสนกิจในองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศต่อบัณฑิตที่มีงานทาหรือปฏิบัติศาสนกิจ
ร้อยละ
๑๐๐
๕ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้บูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
จานวน
๑
๖ จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็นนวัตกรรม
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและสร้างชุมชนหรือสังคมให้เข้มแข็งและอยู่
ร้อยละ
๘๐
๗
ร่วมกันอย่างสันติสุข
ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติที่มีมีการนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและสร้างชุมชนหรือสังคมให้
ร้อยละ
๘
เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ร้อยละ
๙๐
๙ ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
๖๐
๑๐ ร้อยละของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ
ร้อยละ
๘๕
๑๑ ร้อยละของอาจารย์ที่ใช้วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ร้อยละ
๕๐
๑๒ ร้อยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่ระบุ ใน มคอ. ๒
ร้อยละ
๕๐
๑๓ ร้อยละของรายวิชาที่ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕
กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๒๔
ที่

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

ระดับ
๔
ระดับความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย์ที่มีต่อทรัพยากรทางการเรียนรู้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
จานวน
๕
จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้
ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและ
ร้อยละ
๒๕
สังคมอย่างยั่งยืนต่อจานวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งหมด
ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ ในฐานข้อมูล
ร้อยละ
๕๐
TCI ฐาน ๑
ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ต่อจานวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ ร้อยละ
๒๕
นวัตกรรมทั้งหมด
ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ได้รับการอ้างอิงหรือนาไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและสังคม ร้อยละ
๑๐
ในระดับชาติ
ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ได้รับการอ้างอิงหรือนาไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและสังคม ร้อยละ
ในระดับนานาชาติ
จานวน
จานวนโครงการวิจัยที่อาจารย์และนักวิจัยไทยดาเนินการร่วมกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ
ร้อยละ
๘๐
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในระดับดี
จานวน
๑
จานวนผลงานบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัล ในระดับชาติ
ร้อยละ
๑๐
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการะบวนการเรียนการสอนในรายวิชา
ร้อยละ
๑๕
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการวิจัย
ร้อยละ
๑๐
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวน
๑
จานวนผลงานด้านพระพุทธและศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
จานวน
๑
จานวนนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบารุง
แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕
กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๒๕

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนการวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

ระดับความสาเร็จของการนาหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
ระดับความสาเร็จของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับความสาเร็จของงานเป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒
ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนงบประมาณ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ร้อยละ
ระดับ
ระดับ

๔
๔
๔
๔
๘๐
๔
๔

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๒๖

ข้อมูลระดับของตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการประจาปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ ๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)
ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)
หน่วยนับ : คะแนน
คาอธิบาย
ผู้ใช้บัณฑิต ให้หมายรวมถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทางานเกี่ยวข้องด้วย
ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (เทียบจากค่ า ๕ ระดับ) ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทางานเกี่ยวข้องด้วย จากการ
ประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) คือคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ที่พึงประสงค์ ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ๒ ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทางปัญญา ๔.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามนวลักษณ์ ทั้ง ๙ ประการ คือ
๑) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
๒) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม ๓) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
๔) มีความสามารถและทักษะด้านภาษา ๕) ใฝ่รู้ใฝ่คิด
๖) รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
๗) มีโลกทัศน์กว้างไกล
๘) เป็นผู้นาด้านจิตใจและปัญญา
๙) มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต และ นวลักษณ์ คะแนนเต็ม ๕
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เป้าประสงค์ ๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓ ระดับความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย์ที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู้
หน่วยนับ : คะแนน
คาอธิบาย
- ทรัพยากรทางการเรียนรู้ให้หมายรวมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น ข้อมูลสารสนเทศ สื่อทุก
รูปแบบ บุคลากร วัสดุ อาคาร สถานที่ เป็นต้น
- ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับคะแนนความพึงพอใจของนิสิต และคณาจารย์ ที่ได้รับการประเมินทรัพยากรทางการเรียนรู้ในแต่ละช่วง
ปีงบประมาณ
เกณฑ์การประเมิน
ใช้คะแนนที่ได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ ที่มีต่อทรัพยากรทางการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
เป้าประสงค์ ๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๑ ระดับความสาเร็จของการนาหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
หน่วยนับ : ระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ ๑ มีการกาหนดหลักธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
ระดับ ๒ มีการรณรงค์และดาเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารส่วนงานรับรู้และเข้าใจหลักธรรมเพื่อการบริการจัดการองค์กร
ระดับ ๓ ส่วนงานนาหลักธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ วิทยาเขตแพร่ กาหนด ไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ ๖๐
ระดับ ๔ ส่วนงานนาหลักธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ วิทยาเขตแพร่ กาหนด ไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐
ระดับ ๕ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้หลักธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร เผยแพร่ต่อสาธารณชน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕
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ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๒ ระดับความสาเร็จของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยนับ : ระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ ๑ มีการกาหนดและเผยแพร่แนวปฏิบัติของผู้บริหารตามองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
ระดับ ๒ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมมาภิบาลตามที่กาหนดไม่น้อยกว่าระดับดี
ระดับ ๓ ผู้บริหารนาหลักธรรมาภิบาลที่กาหนดไปใช้ในการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่าระดับดี และรายงานต่อสภาวิทยาเขตแพร่ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ระดับ ๔ มีการนาผลการประเมินการนาหลักธรรมาภิบาล ไปปรับปรุงแนวปฏิบัติ
ระดับ ๕ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๓ ระดับความสาเร็จของงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๕
หน่วยนับ : ระดับ
คาอธิบาย
พิจารณาจากการที่หน่วยงานมีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๕ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ ๑ ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ระดับ ๒ ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔
ระดับ ๓ ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘
ระดับ ๔ ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๒
ระดับ ๕ ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
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ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๔ ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
หน่วยนับ : ระดับ
คาอธิบาย
พิจารณาจากผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร คือ
๑. แผนการพัฒนาการผลิตบัณฑิต เช่น แผนพัฒนาหลักสูตร แผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนานิสิต เป็นต้น
๒. แผนพัฒนางานวิจัย
๓. แผนพัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๔. แผนพัฒนางานทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕. แผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร เช่น แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร แผนจัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ ๑ ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
ระดับ ๒ ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
ระดับ ๓ ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
ระดับ ๔ ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
ระดับ ๕ ระดับผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๒
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
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ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๖.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
เกณฑ์การประเมิน
ใช้คะแนนจากผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริการจัดการ คะแนนเต็ม ๕
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๗ ระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
คาอธิบาย
พิจารณาจากผลสารวจระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยมีคณะกรรมการจัดทาแบบสารวจและดาเนินการสารวจ ระดับ
ความสุขของบุคลากร ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร วัดจากแบบสารวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑) สภาพการทางาน เช่น ความพึงพอใจต่อโอกาสตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการทางาน หรือ มีความพึงพอใจในการทางาน
๒) คุณภาพชีวิตการทางาน คือ ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับ ชั่วโมงการทางาน สภาพแวดล้อมการทางาน ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ ๑ บุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ ๑ – ๒๐
ระดับ ๒ บุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ ๒๑ – ๔๐
ระดับ ๓ บุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ ๔๑ – ๖๐
ระดับ ๔ บุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ ๖๑ – ๘๐
ระดับ ๕ บุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ ๘๑ – ๑๐๐
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๒.๙ โครงการที่เชื่อมโยงกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาเขตแพร่ ได้จัดทาโครงการเพื่อตอบตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ที่สอดคล้องกับ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
๑. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี
๒. โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต
๓. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า
๕. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
๖. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ป.ตรี)
๗. โครงการศึกษาดูงานนิสิตระดับปริญญาตรี
๘. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นิสิต
๙. โครงการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
๑๐. โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา
๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
๒. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
๑. โครงการพัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๒. โครงการเสริมสร้างองค์กรวิถีพุทธจิตอาสา
๓. โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสาหรับประชาชนทั่วไป
๔. โครงการค่ายพุทธบุตร
๕. โครงการบริการวิชาการสู่สังคม
๖. โครงการสอนธรรมศึกษานิสิตพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
๗. โครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สุ่ชุมชน
๘. โครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทย
๙. โครงการจัดทาวารสาร
๑๐. โครงการธรรมสัญจร
๑๑. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์
๑๒. โครงการจัดทาวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๓๒

๓๓
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑. โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาติ
๒. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน
๔. โครงการปริวรรตคัมภีร์พระพุทธศาสนา
๕. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน
๖. โครงการพุทธศาสตร์สงเคราะห์
๗. โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ
๘. โครงการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน
๙. โครงการถวายทานสลากภัตต์
๑๐. โครงการเทศน์มหาชาติ
๑๑. โครงการหอพุทธศิลป์
๑๒. โครงการพัฒนาพุทธอุทยาน
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
๑. โครงการจัดทาแผนพัฒนา/แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจาปี
๒. โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา
๓. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๔. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิจัย
๕. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
๖. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการบริหารงานความเสี่ยง
๗. โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ
๘. โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ
๙. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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บทที่ ๓
การนาแผนสู่การปฏิบัติ การปรับแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล
๓.๑ การนาแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๕ ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดทา มีการกาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินการ มีโครงการและกิจกรรมประกอบ และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแผนอย่างแท้จริง จาเป็นจะต้อง
แปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจาปีของส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่ต้องทา ความ
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ฯ และแผนประกั น คุ ณ ภาพ ระยะเวลาด าเนิ น การ ผู้ ป ฏิ บั ติ /
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณดาเนินงาน ตัวชี้วัด ทั้ งนี้โดยมีโครงสร้างส่วนงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ การนา
เทคโนโลยีมาใช้ประกอบ มีงบประมาณในการดาเนินงาน เป็นต้น
การนาแผนสู่การปฏิบัติ คือ การดาเนินการเพื่อให้นโยบาย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยการ
นาโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กาหนดไว้ในแผน ไปดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการกาหนดองค์กรหรือ
บุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการดาเนินการชัดเจนการดาเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กระบวนการบริหารนาแผนสู่การปฏิบัติ มีขั้นตอนดังนี้
๑. ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning)
๒. ขั้นตอนการนาแผนไปปฏิบัติ (Do or Implementation)
๓. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) และ
๔. ขั้นตอนปรับมาตรฐาน (Act or Standardization)
เมื่อได้จัดทาแผน โครงการและได้ตรวจสอบความเป็นไปได้จนแน่ใจแล้ว ก็ต้องนาแผนเสนอผู้มี
อานาจตามลาดับเพื่อขออนุมัติงบประมาณดาเนินการตามแผนและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็จะนาไปปฏิบัติ
การปฏิบัติตามแผนนี้จัดเป็นขั้นสาคัญที่สุดของการวางแผนเพราะว่าแผนเป็นเพียงข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสาร
ถ้าไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร ในการปฏิบัติตามแผนจะเริ่มตั้งแต่การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการดาเนินการตามโครงการที่มีในแผนปฏิบัติการประจาปีตามลาดับของโครงการก่อนหลัง กาหนด
ระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามแผน เมื่อได้ศึกษางานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานแล้วผู้วางแผนงานจะ
สามารถคาดคะเนได้ว่างานชิ้นหนึ่ง ๆ ควรใช้กาลังคนปฏิบัติงานกี่คนและแผนงานดังกล่าวจะใช้เวลาเท่ าใด
ในแต่ละแผนและควรใช้เวลาเท่าใดตลอดแผนงาน เพื่อให้การอ่านแผนงานง่ายยิ่งขึ้นควรจัดทาเป็นตาราง
แสดงเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานแต่ละอย่างตลอดเวลา
กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
๑. การจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูกกาหนดขึ้น โดยระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการต่างๆ ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ ที่
กาหนดไว้ โดยทั่วไปแล้วการกาหนดแผนปฏิบัติการจะเป็นรายปี โดยหน่วยปฏิบัติจะต้องกาหนดให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของผลงานที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย ๒ ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
โดยใช้กรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Project Planning) ซึ่งเป็นการ
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (ในระดับต่างๆ) ตัวชี้วัดความสาเร็จและทรัพยากรที่
จาเป็นในการดาเนินงาน
๒. การปฏิบัติการ (Take Action) การปฏิบัติการเป็นกระบวนการดาเนินการตามแผนงาน
งาน/โครงการ และกิจกรรมที่กาหนดไว้ โดยทั่วไปจะมี ๒ ส่วน คือ
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๒.๑ การปฏิบัติตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ของแผนฯ เพื่อดาเนินการจัดทา
ผลผลิตหรือให้บริการแก่ผู้รับบริการ
๒.๒ การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ การจัดการความรู้
(Knowledge Management) ในองค์ ก ร หรื อ การพั ฒ นาองค์ ก รและการจั ด การ ( Management
Development) เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อมุ่งให้เกิดความสาเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้ จะต้องดาเนินการทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการนาแผนสู่การปฏิบัติแก่ส่วน
งานทั้งระดับ สถาบัน สานัก ศูนย์ คณะ ภาควิชา โดยการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติ
ที่สร้างองค์ความรู้ในการบริหารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงกันตั้งแต่แผนพัฒนาหลักจนถึง
แผนพัฒนาระดับ ส่วนงานให้มีความเชื่อมโยงเป็น ไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นจะต้องสร้างระบบการ
ติดตามประเมินผล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดความ สาเร็จซึ่งเป็น กลไกความสาเร็จของการปฏิบัติตามแผน
หรือพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงกันโดยการสรุปเป็นรายงาน ประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กร
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
การนาแผนไปปฏิบัติเป็นการบ่งบอกถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดฉะนั้นเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามแผนและวัตถุประสงค์การดาเนินงานจะต้องคานึงถึงการประหยัดและให้ผลประโยชน์ที่เหมาะสม
โดยใช้ทรัพยากร คน เงิน และวัส ดุอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรเพื่อเป็นการลงมือปฏิบัติตามโครงการมีการ
มอบหมายงาน การจัดสรรทรัพยากร การประสานงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างแท้จริง การลงมือปฏิบัติตามแผนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
๑. ผู้ปฏิบัติตามแผนรับแผนที่ได้อนุมัติแล้วเพื่อการดาเนินการ
๒. ผู้ปฏิบัติตามแผนจะต้องทาความเข้าใจส่วนประกอบต่าง ๆ ทางเทคนิคของแผน
๓. การทาความเข้าใจส่วนต่าง ๆ และปฏิกิริยาของผู้ปฏิบัติที่มีต่อแผน
๔. การกาหนดบทบาทของผู้ดาเนินการตามแผน
๕. การจัดเตรียมบุคคลผู้ปฏิบัติตามแผนและการกาหนดมอบหมายความรับผิดชอบ
๖. การเตรียมแผนดาเนินการหรือแผนปฏิบัติงาน
๗. การดาเนินการตามแผน ตามกระบวนการทุกขั้นตอนที่กล่าวมาจะเป็นการเตรียมงาน
ล่วงหน้า เพื่อดาเนินการตามแผนจึงมีลักษณะงานของการวางแผนปะปนอยู่ด้วย
๘. การแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบถึงโครงการ
๙. การแปลความหมายของแผนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ
๑๐. การชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมงาน
๑๑. การรวบรวมข้อมูลและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของแผน
๑๒. การตรวจสอบและประเมินข้อมูลและตัวเลข
๑๓. การปรับปรุงแผนให้เหมาะสม
๑๔. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตั้งแต่ต้นจนถึงการสิ้นสุดของแผน
ความสาเร็จของการนาแผนสู่การปฏิบัติ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
๑. ความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน
๒. การกาหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในโครงสร้างบริหารแผน มีความชัดเจน
๓. มีระบบการกากับตรวจสอบและประเมินผลภายในองค์กร และมีการเสริมแรงผู้ปฏิบัติในเชิง
สร้างสรรค์
แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕
กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๓๕

๓๖
๔. สมรรถนะองค์กรที่นาแผนสู่การปฏิบัติ มีความเข้มแข็งทั้งศักยภาพ ความสามารถและความ
พร้อม
๕. มีการสนับสนุนและมีความผูกพันของฝ่ายตาง ๆ ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติทางด้าน
การเมือง งบประมาณ และวิชาการ
ขั้นนาแผนไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการเพื่อให้งานที่
กาหนดไว้ในแผนบรรลุเป้าหมายผู้บริหารควรมีกลวิธีในขั้นการนาแผนไปปฏิบัติ การดาเนินการในด้านการ
เตรียมบุคคล งบประมาณ วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ ก่อนดาเนินการมีการชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน
ดาเนินการมีการให้คาแนะนาปรึกษาหารือ มีการควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงานตลอดจนการ
ปรับปรุงแก้ไขทุกระยะของการปฏิบัติงานมีความสาคัญยิ่ง

๓.๒ กลไกการปรับแผนปฏิบัติการประจาปีและการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
กลไกการปรับแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เป็นกิจกรรมที่สาคัญที่มุ่ง
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เสนอให้ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานในโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระยะๆ มหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดกลไกการปรับแผนปฏิบัติการประจาปีและการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถนาผลของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีถัดไป
ทั้งนี้เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดาเนินงานหรือปรับเปลี่ ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีและในปีถัดไปด้วย
การจัดทาและปรับแผนปฏิบัติการประจาปี
๓.๑.๑ กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
๑) ทุกส่วนงานเสนอแผนงาน ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป มาที่งานนโยบายและ
แผนงบประมาณ
๒) งานนโยบายและแผนงบประมาณรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจาปี
๓) จัดประชุมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยให้ทุกส่วนงานเข้าร่วมประชุม เป็น
การระดมแนวความคิด เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการประจาปี ที่มีประสิทธิภาพและนาไปใช้ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
๓.๑.๒ การปรับแผนปฏิบัติการประจาปี
การจะขออนุมัติปรับและหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจาปี ในกรณี
ที่ส่วนงานต่าง ๆ มีความจาเป็นต้องปรับหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีให้
ดาเนินการ ดังนี้
๑) การเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม โดยขอยกเลิกโครงการที่ได้บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปีเดิม ทั้งในกรณีที่ไม่มีโครงการ/กิจกรรมใหม่มาทดแทน และในกรณีที่เปลี่ยนแปลง
เป็นโครงการ/กิจกรรมใหม่ จะต้องนาเสนอให้ คณะกรรมการกากับนโยบายและแผนพัฒนา หรือ คณะ
กรรมที่มหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้ง ให้ความเห็นชอบ
๒) การขอเพิ่มโครงการบรรจุในแผนปฏิบั ติการประจาปี โดยไม่ข องบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารส่วนงานนั้น ๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หาก
จะต้ อ งของบประมาณเพิ่ ม เติ ม จากส่ ว นกลางจะต้ อ งน าเสนอต่ อ คณะกรรมการก ากั บ นโยบายและ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๓๖

๓๗
แผนพัฒนา หรือ คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะ
ดาเนินการปรับแผนได้
๓) การขอปรั บ ปรุ งเปลี่ ยนแปลงกิจกรรมการดาเนินงานของโครงการที่ได้บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบั ติการประจ าปี แล้ว โดยไม่เพิ่มเงินงบประมาณของโครงการในภาพรวมให้อยู่ในดุล พินิจของ
คณะกรรมการบริหารส่วนงาน กรณีต้องการเพิ่มงบประมาณของโครงการ ถ้าใช้เงินงบประมาณของ
หน่ ว ยงานก็ให้ อยู่ ในดุล ยพินิ จ ของคณะกรรมการบริห ารหน่ว ยงาน แต่ถ้าของบประมาณเพิ่มเติมจาก
ส่วนกลางต้องนาเสนอ คณะกรรมการกากับนโยบายและแผนพัฒนา หรือ คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
มีคาสั่งแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๓๗

๓๘

ภาคผนวก

แผนปฏิบตั ิการประจาปี วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๕

กลุม่ แผนงานและงบประมาณ ห น้ า | ๓๘

ภาคผนวก

คำสั่งมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตแพร่
ที่ ๗๐/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย / คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
********
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี แ ละการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ ผู้ มี ร ายนามดั ง ต่ อ ไป เป็ น คณะกรรมการจั ด สรรงบประมาณ
และ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย :๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
รองประธานกรรมการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๕. ผู้อานวยการสานักวิชาการวิทยาเขตแพร่
กรรมการ
๖. ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่
กรรมการ
๗. รองผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตแพร่
กรรมการ
๘. ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร
กรรมการ
๙. ผู้อานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน
กรรมการ
๑๐. ผู้อานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
กรรมการ
๑๑. ผู้อานวยการสานักงานวิทยาลัย
กรรมการ
๑๒. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคา
กรรมการ
๑๓. รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
กรรมการ
๑๔. ผศ.ปัญญา สุนันตา
กรรมการ
๑๕. นายธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้ว
กรรมการ
๑๖. นายอุเทน สุขทั่วญาติ
กรรมการ
๑๗. ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตแพร่
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นายธีรวัฒน์ จันทร์จารัส
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่
วิเคราะห์ จัด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจาปี และจัด ทาแผนปฏิ บัติก ารประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน
และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน และกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(พระราชเขมากร, รศ.ดร.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

