
แนะน ำ 
กองแผนงำน  

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 



กองแผนงำน เป็นส่วนงำนระดับกอง สังกัด ส ำนักงำน
อธิกำรบดี จัดตั้งขึ้นโดยมติสภำมหำจุฬำลงกรณรำช

วิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เมื่อพุทธศักรำช 
๒๕๓๐ และอนุมัติให้มีกำรแบ่งส่วนงำน เมื่อวันที่ ๓๐ 

ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ประวัติสังเขป 



กองแผนงำน มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์
นโยบำยและแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย งำนนโยบำยและแผนงบประมำณ 
งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ งำนติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้มอบหมำย แบ่งกลุ่ม
งำนออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย 
     ๑. กลุ่มงำนนโยบำยและแผนยุทธศำสตร ์ 
     ๒. กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ 
     ๓. กลุ่มงำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ 

ประวัติสังเขป 



๑. กลุ่มงำนนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ ปฏิบัติงำนวิเครำะห์ 
จัดท ำนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย งำน
ประเมินผลแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย งำนวิเครำะห์และวำงระบบ
ติดตำมประเมินผลแผนงำน/โครงกำร งำนติดตำมประเมินผลและ
งำนรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี งำนประกันคุณภำพภำยในและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

ภำรกิจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 



๒. กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ ปฏิบัติงำนวิเครำะห์
และจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งำนระบบ
งบประมำณ งำนรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งำนบริหำร
ควำมเสี่ยงและปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

ภำรกิจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 



๓. กลุ่มงำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ  มีหน้ำที่รับผิดชอบ
งำนวิจัยสถำบัน กำรวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบรวมและ
ยกเลิกส่วนงำนของมหำวิทยำลัย จัดท ำรำยงำนประจ ำและ
เอกสำรเผยแพร่ งำนจัดกำรควำมรู้และปฏิบัติงำนอี่นทีเ่กี่ยวหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย 

ภำรกิจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 



ปรัชญำ จัดกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ บูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่ พัฒนำจิตใจและสังคม 
ปณิธำน เป็นสถำนศึกษำพระไตรปิฎกและวิชำชั้นสูง ส ำหรับพระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์ 
วิสัยทัศน ์มุ่งพัฒนำมหำวิทยำลัยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำระดับนำนำชำติ โดย
จัดกำรศึกษำและพัฒนำองค์ควำมรู้บูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่ ให้น ำไปสู่กำรพัฒนำจิตและ
สังคมอย่ำงยั่งยืน 
พันธกิจ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย มุ่งปฏิบัติพันธกิจส ำคัญ ในฐำนะ
สถำบันอุดมศึกษำท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล โดยจัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะกำรน ำ
ควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำบูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ท่ีน ำไปสู่กำร
พัฒนำจิตใจและสังคมอย่ำงยั่งยืน 

ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์และพันกิจ 



โครงสร้ำงกองแผนงำน 
อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยงำนแผนและพัฒนำ 

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน 

รองผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน 

กลุ่มงำนนโยบำยและ
แผนยุทธศำสตร์  

กลุ่มงาน

แผนงานและ
งบประมาณ  

กลุ่มงานวจิยั

สถาบนัและ
สารสนเทศ  

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงบประมำณ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนยุทธศำสตร์ 



๑. พระสุวรรณเมธำภรณ์ ผศ.    รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 
๒. พระมหำบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน 
๓. พระมหำเพ็ชร อธิปญฺโญ      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
๔. พระเฉลิมพงศ์ จรณสมฺปนโฺน  นักจัดกำรงำนท่ัวไป 
๕. รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร         ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนยุทธศำสตร์ 
๖. นำยธวัชชัย สมอเนื้อ            ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงบประมำณ 
๗. นำยทักษิณ ประชำมอญ   รองผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน 

รำยชื่อผู้บริหำร และบุคลำกร 



๘.   นำยวีรวัฒก์ แก้วทองใหญ่   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
๙.   นำยเสน่ห์ แซวรัมย์           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
๑๐. นำยบุญล้อม วิปุระ            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
๑๑. นำยธนิศร์ มีชื่อ                นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
๑๒. นำงสำวชฏำรัตน์ ไชยบุญตำ นักจัดกำรงำนท่ัวไป 
๑๓. นำงสำวกำญจนำ นำรี        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
๑๔. นำงสำวกิตฑำมำศ ศิริไชย   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

รำยชื่อผู้บริหำร และบุคลำกร (ต่อ) 



 งบประมำณแผ่นดิน ๘,๕๖๐,๖๐๐ บำท  (แปดล้ำนห้ำแสนหกหมื่นหกร้อยบำทถ้วน) 
 เงินนอกงบประมำณ ๓๗๘,๐๐๐ บำท  (สำมแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบำทถ้วน) 
 รวมทั้งสิ้น ๘,๙๓๘,๖๐๐ บำท  (แปดล้ำนเก้ำแสนสำมหมืน่แปดพันหกรอ้ยบำทถ้วน) 

งบประมำณกองแผนงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 



ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ 

- ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีใหม ่
- มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำ KM 
- มีเว็บไซต์ และเว็บเพจ เพื่อให้ส่วนงำนอ่ืนๆ เข้ำถึงได้ง่ำย 



กองแผงำน เป็นส่วนงำนสนับสนุนมีกำร
ประเมิน ๒ องค์ประกอบ ๑๑ ตัวบ่งชี้ 

 สรุปภำพรวมกำรประเมิน ๔.๗๕  



องค์ประกอบคุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน 

องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑  กระบวนกำรพัฒนำแผน ๖ ๗ ๕ 

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒  กำรพัฒนำส่วนงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ๔ ๕ ๕ 

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ๔ ๕ ๕ 

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง ๕ ๖ ๕ 

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕  ระบบและกลไกลกำรประกันคุณภำพภำยใน ๔ ๕ ๕ 

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖  กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร ๕ ๖ ๕ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๑ ๕.๐๐ 

องค์ประกอบที่ ๒ กำรบริหำรจัดกำรภำรกจิหลัก 

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนของมหำวิทยำลัย ๔ ๔ ๔ 

   ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัย ๔ ๕ ๕ 

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ ระบบและกลไกกำรจัดกำรงบประมำณของมหำวิทยำลัย ๔ ๔ ๔ 

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔ งำนวิจัยสถำบันท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ ๔ ๕ ๕ 

   ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๕ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ๔.๒๑ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๒ ๔.๔๔ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ๔.๗๕ 

ตาราง

สรปุผล

การ

ประเมนิ 

กอง

แผนงาน 

ส านักงาน
อธกิารบด ี


