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แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปรัชญาประจ าวิทยาลัย 
 “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” 

ปณิธานประจ าวิทยาลัย 
 “เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์”  

วิสัยทัศนป์ระจ าวิทยาลัย 
 “วิทยาลัยพระพุทธศาสนาในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๕” 

พันธกิจประจ าวิทยาลัย 
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งปฏิบัติภารกิจหลักที่ส าคัญในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะของการน าความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมของคนในชาติ
อย่างทั่วถึง ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญ ๔ ด้าน ดังนี้ 
   ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
   วิจัยและพัฒนา 
   ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 
   ทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑) พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
๒) พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพระดับชาติ 
๓) พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
๔) พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
๕) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพระพุทธศาสนา 
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เป้าประสงค ์(Goal) 
๑) บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
๒) หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็นนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
๓) อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
๔) ทรัพยากรการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม 
๕) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน 
๖) งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
๗) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการอ้างอิง หรือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและสังคมในระดับชาติ 
๘) ผลงานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
๙) งานบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐) ผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
๑๑) นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและ

บริการวิชาการแก่สังคม 
๑๒) การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

เพ่ือให้การบริหารงานทางการเงินวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการด าเนินงานภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 
ภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกลไกที่ผลักดันยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาว 12 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-พ.ศ.2565) ได้ด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของกองฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดเป็นแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) จะประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือเป็น
กลไกการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย ของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ มีการน าเงินที่ได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มี
การจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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จากแนวทางข้างต้น วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-พ.ศ.2564     
ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2564) นั่นคือ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ทั้ง
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์งบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน การ
จัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่บ่งชี้
ถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้าน แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และได้รับการตรวจสอบจาก หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
หลักการ 

1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546       
มาตรา 6(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 มี 10 องค์ประกอบ 
คือ 

- หลักประสิทธิผล 
- หลักประสิทธิภาพ 
- หลักการตอบสนอง 
- หลักภาระรับผิดชอบ 
- หลักความโปร่งใส 
- หลักความมีส่วนร่วม 
- หลักการกระจายอ านาจ 
- หลักนิติธรรม 
- หลักความเสมอภาค 
- หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือสร้างระบบและกลไก ที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
3. เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผล ด้านการเงินและงบประมาณ สามารถน าไปพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 เพ่ือท าหน้าที่จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560-พ.ศ.2564 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) จัดท าแผนการใช้จ่ายประจ าปี และสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ด้านการเงิน และแนวทาง
ปฏิบัติทางด้านการเงิน โดยการร่วมกันพิจารณา และแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ 

3. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 ต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เพ่ือพิจารณา 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยแบ่ง

การวิเคราะห์ เป็นดังนี้  
 จุดแข็ง(Strength) 

๑) ผู้บริหารเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน สามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน 
๒) บุคลากรทางการเงนิ  สามารถรายงานผลการใช้จ่ายได้ทุกเวลา 
๓) มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๔) มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลางและข้อบังคับต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 
๕) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานต่าง ๆในระบบ 3 มิติ 
๖) มีแหล่งเงินรายได้ เพื่อบริหารจัดการนอกจากเงินงบประมาณอ่ืน ๆ   
๗) มีความพอเพียงบริหารการเงินและงบประมาณแบบสมดุล 
๘) มีการน าข้อมูลด้านการเงินฯ มาวิเคราะห์เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ ด้านการเงิน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง 
๙) มียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ที่ชัดเจนแน่นอน 
๑๐) มีการพัฒนาบุคลกรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการท างานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เช่น กิจกรรม KM และการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมต่างๆ  
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 จุดอ่อน(Weakness) 
๑) ปริมาณงานมาก ท าให้การตรวจสอบไม่ทันก าหนดในแต่ละเดือน 
๒) บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
๓) บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และขาดจิตส านึกในการให้บริการ 
๔)บุคลากรบางส่วนขาดสวัสดิการหรือสิ่งจูงใจเพ่ือสนับสนุนในการท างาน 
๕)บุคลากรบางส่วน ไม่มีความม่ันคง เนื่องจากยังไม่ได้เข้ากรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย  
๖)การจัดท าโครงการบางครั้งไม่เป็นไปตามระยะเวลา หรือไม่อยู่ในแผนงานของงบประมาณ 
โอกาส(Opportunity) 
๑) มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกชัดเจน  
๒) มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน 
๓) มีการฝึกอบรมบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน 
๔) ได้รับความร่วมมือจากชุมชน วัด และหน่วยงานภายนอก 
๕) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
๖) ประชาชนมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท  เพิ่มขึ้น 
๗) มีการบริการวิชาการ ในการอบรมระยะสั้น ให้บุคลภายนอกมากข้ึน 
๘) มียุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่ชัดเจน  

 อุปสรรค(Threat) 
๑) สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย 
๒) สถานที่จอดรถส าหรับบุคลภายนอก ยังไม่เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม 
๓) มีการแข่งขันด้านการตลาดสูง โดยเฉพาะการเปิดหลักสูตรทางด้านภาษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ  
๔) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ท าให้บุคลากรบางส่วนไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
๕) นักศึกษาและบุคลากรไม่ให้ความส าคัญในการร่วมกิจกรรมอย่างจริงจัง 
๖) มีการเปิดเสรีการบริการด้านการศึกษา(มีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนมากข้ึน)ส่งผลให้เกิดการแข่นขันทางการศึกษาสูงขึ้น 
๗) ภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีพอ 
๘) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กรเนื่องจากการปรับตัวไม่ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
๙)ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลต่ าไป 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย จาก 

1. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
2. เงินรายไดอุ้ดหนุนจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
3. เงินรายได้จากการจัดการศึกษาและรายได้อ่ืน ๆ 
ซึ่งจากงบประมาณดังกล่าว วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้น าไปใช้ในการสนับสนุนการประสานงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์งานแผนและงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 
 

งบประมาณทีวิ่ทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ได้รับจากมหาวิทยาลัย มีดังนี ้
1. งบประมาณแผ่นดิน  ตามที่ได้รับจัดสรรตาม งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แล้วจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด ซึ่ง
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ได้รับจัดสรรจ าแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้ 

1.1 งบบุคลากร (เงินเดือนบุคลากรที่บรรจุตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ค่าจ้างประจ าต าแหน่ง ฯลฯ) 
1.2 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรมดูงาน ค่าวัสดุ ฯลฯ) 
1.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ) 
1.4 งบอุดหนุน  (ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย) 

2.  เงินรายได้อุดหนุนจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
 2.1 งบบุคลากร  (ค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้างประจ าต าแหน่ง ฯลฯ) 
 2.2 งบด าเนินงาน  (ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายจัดประชุมอบรมสัมมนาฯ) 

2.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ) 
2.4 งบอุดหนุน  (ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย) 

 2.5 งบรายจ่ายอ่ืน  (ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 
3.  เงินรายได้จากการจัดการศึกษาและรายได้อื่น ๆ 

2.1 งบบุคลากร  (ค่าสวัสดิการบุคลากร ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร ฯลฯ) 
 2.2 งบด าเนินงาน  (ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายจัดประชุมอบรมสัมมนาฯ) 

2.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ) 
2.4 งบอุดหนุน  (ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย) 

 2.5 งบรายจ่ายอ่ืน  (ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 
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หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
 งบบุคลากร  รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิและข้อก าหนดตามกฎหมาย ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจ าต าแหน่งผู้บริห าร ค่าตอบแทน
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์ส านักงบประมาณ 
 งบด าเนินงาน รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ๆในลักษณะดังกล่าว  อาทิเช่น  ค่าใช้สอย มีแนวทางในการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ มีดังนี ้

- ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 
- ค่าวัสดุต่างๆ เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 

  งบลงทุน รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืน ๆ ใน
ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
  งบอุดหนุน  รายจ่ายที่ก าหนดแนวทางจัดสรรโดยน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดท าโครงการประชุมสัมมนา ให้สอดคล้องกับพันธกิจองมหาวิทยาลัยฯ 
ทั้งการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการแกชุมชน งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 งบรายจ่ายอ่ืน  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่ส านักงานประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
 
แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงิน 

- ทบทวนและศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ด้านการเงิน และน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- วางแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
- มีมาตรการในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
- พัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม 
- พัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงาน 
- มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และจัดท ารายงานทางการเงิน เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
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แหล่งงบประมาณ  ระยะ  ๕  ปี  (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณแผ่นดิน 15,635,201.00 17,346,670.00 16,689,460.00 25,290,740.00 26,555,277.00 101,517,348.00 

งบประมาณรายได้วดัพระศรีฯ 10,964,912.00 8,920,288.00 8,314,876.00 8,162,212.00 8,570,322.60 44,932,610.60 

งบประมาณรายได ้ 13,126,044.00 10,083,728.00 8,534,583.00 7,954,840.00 8,352,582.00 48,051,777.00 

รวมท้ังสิ้น 39,726,157.00 36,350,686.00 33,538,919.00 41,407,792.00 43,478,181.60 194,501,735.60 

 
 

*หมายเหตุ  ในปีงบประมาณดังกล่าวมีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารร่วมด้วย 
 

การจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
 ๑.ระบบงบประมาณ  พัสดุ การเงินและบัญชี  โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะ ๓  มิติ  สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งระดับโครงการและภาพรวมทั้งหมดของ
แผนปฏิบัติการในแต่ละเดือน และจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาศเพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ใช้ในการตดสินใจเพ่ือการบริหารต่อไป และมีระบบการ
ติดตามผลการใช้จ่ายเงินในระดับหน่วยงานย่อย สามารถเข้าไปดูผลการใช้จ่ายในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี  โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะ  ๓  มิติได้ 
 ๒.ระบบบริหารงบประมาณ  เป็นระบบที่ช่วยให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยมีความสะดวก รวดเร็ว มายิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ และเป็นการอ านวยความสะดวกให้หน่วยงานในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยสามารถปรับปรุงจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่ประกอบด้วย
ระบบงานย่อย  คือ 
  ๑.๑ ระบบประมาณการรายได้ 
  ๑.๒ ระบบจัดท าค าของบประมาณ 
  ๑.๓ ระบบจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ๑.๔ ระบบจัดสรรงบประมาณ 
  ๑.๕ ระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (เพ่ือเปรียบเทียบกับรายงานจากข้อ ๑) 
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การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมีการจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงินทุกสิ้นเดือน และแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตรมาศ โดยจัดท ารายละเอียดเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและตัดสินใจของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต่อไป รายงานมีดังนี้ 
 ๑.รายงานฐานะทางการเงินทุกสิ้นเดือน รายไตรมาส และรายปี 
 ๒.รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีทุกสิ้นเดือน 
 ๓.รายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงาน/หน่วยงาน/กองทุน 
 ๔.อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยทุธท์างการเงิน  I  วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  ประจ าปี  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   10 

 

 

กลยุทธ์ทางการเงิน 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในระยะ  ๕  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
แผนยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

เป้าประสงค ์๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) 

เป้าประสงค์  ๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็นนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
เป้าประสงค์  ๑.๓ อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

เป้าประสงค์  ๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม 

แผนยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพทั้งในระดับจังหวัดและระดับระดับชาติ 

เป้าประสงค์  ๒.๑ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์  ๒.๒ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

เป้าประสงค์  ๒.๓ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการอ้างอิง หรือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและสังคมทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ 

แผนยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและระดับชาติ 

เป้าประสงค์  ๓.๑ ผลงานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและระดับชาติ  
เป้าประสงค์  ๓.๒ ผลงานบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและระดับชาติ 

เป้าประสงค์  ๔.๑ ผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและระดับชาติ  
เป้าประสงค์  ๔.๒ นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒธรรมกับการเรียน
การสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม  

แผนยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ 

เป้าประสงค์  ๕.๑  การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณราการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ 



แผนยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัด
การศึกษาด าเนินการพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพตามนวลักษณ์และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF)

๑. โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), 
(๖๔)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

๒. โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิต (๖๐), (๖๑), 
(๖๒), (๖๓), (๖๔) 151,810 100,440 72,390 67,450 82,000 

๓. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปีสุดท้าย (กิจกรรมซ้อมรับ
ปริญญา) (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

๔. โครงการบัณทิตศึกษา (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔) 540,000 10,000 200,000 100,000 150,000 
๕. โครงการเสริมความเป็นครูหลักสูตรสาขาสังคมศึกษา 
(๖๑), (๖๒) - - - - - 

๖. โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (๖๑), (๖๒)
- - - - - 

๗. โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการ 
(๖๒), (๖๓), (๖๔) - - - - - 

๘. โครงการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ (๖๐), (๖๑), (๖๒), 
(๖๓), (๖๔) 100,000 150,000 100,000 100,000 100,000 
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กลยุทธ์ทางการเงิน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในระยะ  ๕  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

เป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๙. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (๖๒), (๖๓), (๖๔)

- - 50,000 100,000 100,000 

๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย (๖๑) - 60,000 - - - 

๑๑. โครงการเสริมความเป็นครูหลักสูตรสาขาวิชาสังคม
ศึกษา (๖๑) - 60,000 - - 

๑๒. โครงการเสริมความเป็นครู (๖๒), (๖๓), (๖๔) - - 50,000 50,000 50,000 
๑๓. โครงการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน
เม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต (๖๓), (๖๔) - - - 20,000 20,000 

๑๔. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิต 
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔) 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

๑๕. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (๖๐), (๖๑), (๖๒), 
(๖๓), (๖๔) 151,810 100,440 72,390 67,450 87,000 

๑๖. โครงการประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่ (๖๐), (๖๑), (๖๒), 
(๖๓), (๖๔) 100,000 80,000 80,000 100,000 100,000 

๑๗. โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสมถวิปัสสนากรรมฐาน
ส าหรับนิสิตและประชาชนท่ัวไป (๖๒), (๖๓), (๖๔) - 150,000 140,000 100,000 100,000 

๑๘. โครงการวิถีไทยกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพ (๖๒), (๖๓),
 (๖๔) - - 80,000 80,000 80,000 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัด
การศึกษาพัฒนากลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการ
เรียนรู้ให้ส าเร็จหลักสูตร

๑. โครงการ English Camp (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)

- 80,000 80,000 80,000 80,000 

๒. โครงการคลินิกภาษาอังกฤษ (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔) - 50,000 30,000 30,000 30,000 
๓. โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสมถวิปัสสนากรรมฐาน
ส าหรับนิสิตและประชาชนท่ัวไป (๖๒), (๖๓), (๖๔) - 150,000 140,000 100,000 100,000 

๔. โครงการกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์นิสิต (ในเขตจังหวัด
พิษณุโลก) ท่ัวไป (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔) 300,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

๕. โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการ 
(๖๒), (๖๓), (๖๔) - - 100,000 100,000 100,000 

๖. โครงการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ (๖๐), (๖๑), (๖๒), 
(๖๓), (๖๔) 100,000 150,000 100,000 100,000 100,000 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมเครือข่ายในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ

๑. โครงการองค์กรนิสิตประชาสัมพันธ์ mcu.pl hot news 
live (๖๓), (๖๔) - 

๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมนิสิต (๖๓), 
(๖๔) 60,000 

๓. โครงการกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์นิสิต (ในเขตจังหวัด
พิษณุโลก) ท่ัวไป (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔) 80,000 

13

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

แผนกลยทุธท์างการเงิน I วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ประจ าปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



เป้าประสงค์  ๑.๒ หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ท่ีเป็นนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้น าหลัก
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์เช่ือมโยงกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในการ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม

๑. โครงการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา 
(ป.พศ.) (๖๒)

- - 10,000 - - 

๒. โครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต (พุทธ
ศาสนา) (๖๓) - - - 10,000 - 

เป้าประสงค์  ๑.๓ อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีทันสมัย

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. ส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

๑. โครงการผลิตต าราและเอกสารทางวิชาการ (๖๐), (๖๑), 
(๖๒), (๖๓), (๖๔) 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนา
ศักยภาพเพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยใช้เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติ

๑. โครงการเผยแพร่งานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)

100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 

๓. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

๑. โครงการ  KM เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน (๖๐), (๖๑), 
(๖๒), (๖๓), (๖๔) 70,000 80,000 80,000 50,000 50,000 

๒.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยท่ีมีความสอดคล้องกับ
หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา (๖๒), (๖๓), (๖๔) - - 100,000 100,000 100,000 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

แผนกลยทุธท์างการเงิน I วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ประจ าปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย



เป้าประสงค์  ๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมตามรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒
 โดยการมีส่วนร่วมของคณะวิทยาลัยและศูนย์

๑. โครงการจัดท าผังแม่บทวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (๖๐)

150,000 - - - - 

๒. โครงการพัฒนาผังแม่บทวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (๖๑), 
(๖๒), (๖๓), (๖๔) - 100,000 100,000 50,000 50,000 

๓. โครงการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
(๖๓), (๖๔)

- - - 100,000 100,000 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยาลัยและศูนย์ 
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้

๑. โครงการ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการภายใน
มหาวิทยาลัย (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔) 200,000 80,000 150,000 150,000 150,000 

๒. โครงการจัดท าผังแม่บทวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (๖๐)
150,000 - - - - 

๓. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรการ
เรียนรู้

๑. โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูพ่ีเล้ียง (โรงเรียน
เครือข่าย) (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔) - 70,000 120,000 80,000 50,000 

๒. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (๖๒), (๖๓), (๖๔)
- - 50,000 50,000 50,000 

15แผนกลยทุธท์างการเงิน I วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ประจ าปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย



แผนยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพท้ังในระดับจังหวัดและระดับระดับชาติ
เป้าประสงค์  ๒.๑ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างย่ังยืน

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และ
นักวิจัยพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการท่ี
ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างย่ังยืน

๑. โครงการผลิตต าราและเอกสารทางวิชาการ (๖๐), (๖๑), 
(๖๒), (๖๓), (๖๔)

 200,000  100,000  100,000  100,000  100,000

๒. โครงการวิจัยในช้ันเรียน (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)
    70,000     70,000     70,000     70,000     70,000

เป้าประสงค์  ๒.๒ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

๑. โครงการเผยแพร่งานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)  100,000  100,000  100,000     50,000     50,000

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดท า
วารสารและพัฒนาเข้าสู่ฐานTCI

๒. โครงการจัดท าวารสาร  มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ 
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)  100,000  200,000  300,000  220,000  100,000
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เป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

แผนกลยทุธท์างการเงิน I วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ประจ าปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



เป้าประสงค์  ๒.๓ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการอ้างอิง หรือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและสังคม
ท้ังในระดับจังหวัดและระดับชาติ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพะพุทธ
ศาสนาเชิงบูรณาการโดยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน องค์กรใน
ประเทศและต่างประเทศ

๑. โครงการเผยแพร่งานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)

 100,000  100,000  100,000     50,000     50,000

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชท่ีเช่ือมโยงเพ่ือการ
อ้างอิงและน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ

๑. โครงการจัดท าวารสาร  มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ 
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)

 100,000  200,000  300,000  220,000  100,000

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
โครงการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ี
อาจารย์และนักวิจัยด าเนินการร่วมกับนักวิจัย
ต่างสถาบัน

๑. โครงการวิจัย (๖๓), (๖๔)

            -               -               -    200,000  200,000

๒. กิจกรรมท่ีคณาจารย์ได้รับทุนวิจัยด าเนินการร่วมกับ
อาจารย์และนักวิจัยต่างสถาบัน

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 

17แผนกลยทุธท์างการเงิน I วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ประจ าปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย



แผนยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแกสังคมให้มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับในระดับจังหวัดและระดับชาติ
เป้าประสงค์  ๓.๑ ผลงานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเป็นท่ียอมรับในระดับจังหวัดและระดับชาติ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ
แก่สังคมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชม
และยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างมีส่วนร่วม

๑. โครงการอบรมภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนาส าหรับ
พระสงฆ์ (๖๒), (๖๓), (๖๔)

            -               -    100,000  100,000  100,000

๒. โครงการบริการวิชาการแก่คณะสงฆ์หรือสังคมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)  150,000  350,000  300,000  190,000  200,000

๓. โครงการค่ายอาสา รปศ. ร่วมใจพัฒนา (๖๐), (๖๑), 
(๖๒), (๖๓), (๖๔)  100,000     80,000     80,000     70,000  100,000

๒. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
บริการวิชาการแก่สังคมในระดับชาติ

๑. โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)
            -       50,000     50,000     50,000     50,000

๒. โครงการโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดพิษณุโลก 
“เยาวชนอาสากลุ่มกล้าท าดีศรีสองแคว” (๖๓), (๖๔)             -               -               -       50,000     50,000

๓. โครงการบริการวิชาการด้านการสอนภาษาไทย (๖๒), 
(๖๓), (๖๔)             -               -       30,000     30,000     30,000

๔. โครงการคลินิกภาษาไทย (๖๒)             -               -       30,000             -               -   
๓. พัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
พระพุทธศาสนาระดับชาติ

๑. โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุ (๖๐), (๖๑), (๖๒), 
(๖๓), (๖๔)  100,000

๒. โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานส าหรับผู้สูงอายุ (๖๐), 
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)  150,000
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เป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

แผนกลยทุธท์างการเงิน I วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ประจ าปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



เป้าประสงค์  ๓.๒ ผลงานบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียน
การสอนหรือการวิจัยหรือทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

๑. โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสมถวิปัสสนากรรมฐาน
ส าหรับนิสิตและประชาชนท่ัวไป (๖๒), (๖๓), (๖๔)

            -               -    100,000  100,000  100,000

๒. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยท่ีมีความสอดคล้องกับ
หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา (๖๒), (๖๓), (๖๔)             -               -    100,000  100,000  100,000

๓. โครงการอบรมภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนาส าหรับ
พระสงฆ์ (๖๒), (๖๓), (๖๔)             -               -    100,000  100,000  100,000

๔. โครงการค่ายอาสา รปศ. ร่วมในพัฒนา (๖๐), (๖๑), 
(๖๒), (๖๓), (๖๔)  100,000     80,000     80,000     70,000  100,000

๖. โครงการบริการวิชาการด้านการสอนภาษาไทย (๖๒), 
(๖๓), (๖๔)             -               -       30,000     30,000     30,000

๗. โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานส าหรับผู้สูงอายุ (๖๐), 
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000

๑. โครงการอบรมภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนาส าหรับ
พระสงฆ์ (๖๒), (๖๓), (๖๔)             -               -    100,000  100,000  100,000

๒. โครงการบริการวิชาการแก่คณะสงฆ์หรือสังคมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)  150,000  350,000  300,000  190,000  200,000

๓. โครงการค่ายอาสา รปศ. ร่วมในพัฒนา (๖๐), (๖๑), 
(๖๒), (๖๓), (๖๔)  100,000     80,000     80,000     70,000  100,000
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๔. โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)

            -       30,000     30,000     30,000     30,000

๕. โครงการโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดพิษณุโลก 
“เยาวชนอาสากลุ่มกล้าท าดีศรีสองแคว” (๖๓), (๖๔)             -               -               -       50,000     50,000

๖. โครงการบริการวิชาการด้านการสอนภาษาไทย (๖๒), 
(๖๓), (๖๔)             -               -       30,000     30,000     30,000

๗. โครงการคลินิกภาษาไทย (๖๒)             -               -       30,000             -               -   
๘. โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุ (๖๐), (๖๑), (๖๒), 
(๖๓), (๖๔)  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000

๙. โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานส าหรับผู้สูงอายุ (๖๐), 
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000

๑๐. โครงการปรัชญาสัญจร (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)
 100,000  150,000  150,000  150,000  150,000

๑. โครงการตามรอยศาสตร์ของพระราชาสู่การเรียนรู้ (๖๐), 
(๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)     80,000     80,000     80,000     80,000     80,000

๒. โครงการบริการวิชาการแก่คณะสงฆ์หรือสังคมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  (๖๓),(๖๔)             -               -               -    190,000  200,000

20แผนกลยทุธท์างการเงิน I วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ประจ าปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย



แผนยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับในระดับจังหวัดและระดับชาติ
เป้าประสงค์  ๔.๑ ผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับในระดับจังหวัดและระดับชาติ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. เร่งรัดการจัดท าแผนส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง

๑. โครงการจัดงานวันครบรอบวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)

 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000

๒. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน (เน่ืองในวันส าคัญต่างๆ) 
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000

๓. โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บุคลากร (๖๐), (๖๑), 
(๖๒), (๖๓), (๖๔)  100,000  100,000  100,000     80,000  100,000

๒. สนับสนุนและพัฒนางานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท่ีสะท้อนอัตตลักษณ์ของวิทยาลัย

๑. โครงการกล่าวสุนทรพจน์และสวดท านองสรภัญญะภาค
ภาษาอังกฤษ (๖๒), (๖๓), (๖๔)

 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000

๒. โครงการส่งเสริมงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการ
ศาสนา (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000

๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันมหาจุฬาร าลึก (๖๐), (๖๑), 
(๖๒), (๖๓), (๖๔)  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000

๔. โครงการวันสุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม (๖๒), (๖๓), (๖๔)             -               -       80,000     80,000     80,000
๕. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ (๖๒), (๖๓), (๖๔)             -               -       80,000     80,000     80,000

๓. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองาน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

๑. โครงการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมในเขตคณะสงฆ์ภาค ๕ 
(๖๓), (๖๔)

            -               -               -    100,000  100,000
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เป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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เป้าประสงค์  ๔.๒ นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
โดยการบูรณาการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

๑. โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)

 151,810  100,440     72,390     67,450     82,000

๒. โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000

22แผนกลยทุธท์างการเงิน I วิทยาลยัสงฆพ์ทุธชินราช มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ประจ าปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย



แผนยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
เป้าประสงค์  ๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณราการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. พัฒนาและส่งเสริมการใช้หลัก
พระพุทธศาสนาประยุกต์ในการบริหารจัดการ
องค์กร

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเส่ียง (๖๐),
 (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)     60,000     80,000     80,000     80,000     80,000

๒. โครงการ  KM เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน (๖๐), (๖๑), 
(๖๒), (๖๓), (๖๔)     70,000     80,000     80,000     50,000     50,000

๓. โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ืองหลักธรรมเพ่ือการ
ท างานเป็นทีม (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000

๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไก การ
บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเส่ียง (๖๐),
 (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)     60,000     80,000     80,000     80,000     80,000

๒. โครงการ  KM เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน (๖๐), (๖๑), 
(๖๒), (๖๓), (๖๔)     70,000     80,000     80,000     50,000     50,000

๓. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

๑. โครงการจัดท าแผนพัฒนาฯ/แผนงบประมาณ/
แผนปฏิบัติการประจ าปี (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000

๔. ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาตามพันธกิจและ
แผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร

๑. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (๖๐), (๖๑), (๖๒), 
(๖๓), (๖๔)  100,000     80,000     80,000     80,000     80,000

๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณ

๑. โครงการจัดท าแผนพัฒนาฯ/แผนงบประมาณ/
แผนปฏิบัติการประจ าปี (๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
เป้าหมาย

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

๖. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร

๑. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเส่ียง 
(๖๐), (๖๑), (๖๒), (๖๓), (๖๔)     60,000     80,000     80,000     80,000     80,000

๒. โครงการ KM เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน (๖๐), (๖๑), 
(๖๒), (๖๓),(๖๔)     70,000     80,000     80,000     50,000     50,000

๗. ส่งเสริมการใช้ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงาน

๑. โครงการ  KM เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน (๖๐), (๖๑), 
(๖๒), (๖๓), (๖๔)     70,000     80,000     80,000     50,000     50,000

๘. พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และค่ารักษาพยาบาล  870,000  870,000  350,000  420,000  530,000
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คําส่ังวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท่ี  ๘๐/๒๕๖๒ 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
 

 เพื่อใหการบริหารงานทางการเงินวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย                 
มีทิศทาง เปาหมาย สอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๒             
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตลอดจน
ยุทธศาสตรชาติ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแตงตั้งผูมีรายนามดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบดวย :- 

คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพทุธชินราช  ประธานกรรมการ 
๒. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
๓. รองผูอํานวยการฝายบริหาร   รองประธานกรรมการ 
๔. ผูอํานวยการศูนยบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
๕. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  กรรมการ 
๖. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา   กรรมการ 
๗. ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
๘. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
๙. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย กรรมการ 
๑๐. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา  กรรมการ 

มีหนาท่ี : ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะแกคณะกรรมการดําเนินงานในเรื่องนโยบาย วิสัยทัศน           
กรอบแนวทางและทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ในการจัดทําแผน กลยุทธทางการเงิน
และงบประมาณวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
๑. รศ.ดร.ปญญา  นามสงา    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปรานอม  ดีอาจ    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสิริกมล  ทองเชื้อ    รองประธานกรรมการ 
๔. พระใบฎีกาสุทศ  ปฎิภาโณ   กรรมการ 
๕. พระปลัดดํารงค  ภททฺมุน ี   กรรมการ 



๖. พระสอด  รกฺขิตจารี    กรรมการ 
๗. พระมหาพิทักษ  วรญาโณ    กรรมการ 
๘. พระปลัดมงคล  สุมงฺคลภาณ ี   กรรมการ 
๙. นายอัศนัย  แสงอวม    กรรมการ 
๑๐. นางสาวทองสุข  รอดฉ่ํา    กรรมการ 
๑๑. นางพิรญาณ  นวลมะ    กรรมการ 
๑๒. นางสาววรรณพร  ออนดวง   กรรมการ 
๑๓. นายโสภณ  คงแสง    กรรมการ 
๑๔. นางวรรณา  ตั้งใจ    กรรมการ     
๑๕. นายไสว  เทศกุล    กรรมการ 
๑๖. นายพิษณุชัย  ชูชื่น    กรรมการ 
๑๗. นางสาวเกษร  มากมา    กรรมการ 
๑๘. นายศักดิ์ศรี  โสภี    กรรมการ  
๑๙. นางวาสนา  คงปนนา    กรรมการ 
๒๐. นายสําราญ  จิตวิถ ี    กรรมการ 
๒๑. นายกฤษณะ  ก่ิงแกว    กรรมการ 
๒๒. ดร.ณัฏยาณี  บุญทองคํา    กรรมการและเลขานุการ 
๒๓. นางสาวนันทภรณ  ขําน้ําคู   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี : 
 ๑. กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการดานงบประมาณ ให มีประสิทธิภาพ โปรงใส                
และตรวจสอบได 
 ๒. พิจารณาใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นในการจัดหางบประมาณ การใชจายงบประมาณ           
โดยจัดสรรใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
 ๓. จัดระดมความคิด ศึกษา วิเคราะห แผนกลยุทธทางการเงินวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่  ๑๒           
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 ๔. แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานตามที่เห็นสมควร 
 ๕. พิจารณาใหความเห็นชอบแผน เสนอคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
 ๖. วิเคราะหแผนกลยุทธทางการเงินวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

    ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

(พระราชรัตนสุธี, ดร.) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


