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ค ำน ำ 
 

  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อให้การบริหาร
จัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยด าเนินไปได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และพัฒนา
ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหาร ท่ีได้ก าหนดไว้ โดยมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยท่ี 
“เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของนครรัฐน่าน” และให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยท่ีต้ังไว้ “จัด
การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” อีกท้ังยังเป็นข้อมูลประกอบในการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะสอดคล้องกับแผนพัฒนา
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) ซึ่งได้มีการน าตัวช้ีวัดจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

  ในการนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ มีความคาดหวังว่ากาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมท้ังกลไก
ของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบ
แนวความคิดร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีมากยิ่งขึ้น และข้อมูลท่ีจะได้รับ
จากการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดียิ่ง  

 

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 12 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2564 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จะเป็นแผนท่ีถูกก าหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน
และโครงการต่าง ๆ ท่ีมีเป้าหมาย สอดคล้องกับเป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์ ท่ีก าหนดไว้โดยท่ัวไปแล้วการก าหนด
แผนปฏิบัติการจะเป็นรายปี โดยหน่วยปฏิบัติจะต้องก าหนดให้เห็นถึงความส าพันธ์ของผลงานท่ีจะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 
ระดับ ได้แก่ ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยใช้กรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ตัวชี้วัดความส าเร็จและทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ต้ังจ่ายงบประมาณอุดหนุน
โครงการจ านวน 57 โครงการ เป็นเงิน 5,145,470 บาท เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 3,302,970 บาท 
เป็นเงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จ านวน 1,842,500 บาท มีรายละเอียดประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 14 
เป้าประสงค์ 37 กลยุทธ์ 37 ตัวช้ีวัด 57 โครงการดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี 5 เป้าประสงค์ 12 กลยุทธ์ 16 ตัวชี้วัด 19 โครงการ/กิจกรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี 2 เป้าประสงค์   6 กลยุทธ์   3 ตัวชี้วัด   4 โครงการ/กิจกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 2 เป้าประสงค์   4 กลยุทธ์   5 ตัวชี้วัด 16 โครงการ/กิจกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี 2 เป้าประสงค์   4 กลยุทธ์   3 ตัวชี้วัด 11 โครงการ/กิจกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มี 3 เป้าประสงค์ 11 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด 14 โครงการ/กิจกรรม  
เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน หรือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานใน

แต่ละพันธกิจท่ีด าเนินการตามตัวช้ีวัด Corporate KPI ในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) แล้ว ต้อง
ค านึงถึงประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลกระทบ (Impact) ในการปฏิบัติภารกิจของ
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ท้ังนี้การประเมินผลจะจัดท า 4 ครั้ง คือ ทุก ๆ เดือนสุดท้าย ของไตรมาสนั้น ๆ และการ
จัดสรรงบประมาณต้องเหมาะสมสอดคล้องกับผลงานท่ีสามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
เฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปตามท่ีก าหนด จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมขึ้นไปใช้วัดในระดับหน่วยงานท่ีใหญ่ขึ้น 
ส านักงานวิทยาลัยสงฆ์นนครน่าน จะท าการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อใช้ประโยชน์ตามกระบวนการ PCDA เพื่อ
รายงานต่อมหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ และสาธารณชนและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
๑.๑  ประวัติควำมเป็นมำของวิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน 
 ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕  คณะสงฆ์จังหวัดน่าน  ร่วมกับจังหวัดน่าน  ได้เสนอขออนุมัติโครงการขยาย
ห้องเรียนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มาจัดการเรียนการสอนท่ีจังหวัด
น่าน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา  บริการทางการศึกษา และส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ  ครู
สอนพระปริยัติธรรมและพระภิกษุสามเณรท่ัวไปในพื้นท่ีและต่างจังหวัดใกล้เคียง  ได้ศึก ษาวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา  คณะสงฆ์จังหวัดน่าน  ได้แต่งต้ังคณะท างานโดยมอบหมายให้  พระปลัดศิระ  จรณธมฺโม  (ปัจจุบัน
คือ พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. เจ้าคณะอ าเภอภูเพียง  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง)เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดน่าน  
เป็นหัวหน้าคณะท างานด าเนินการจัดท าเอกสารโครงการและประสานงานขออนุมัติโครงการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย 

 วันที่  ๑๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๔๕  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๒/๒๕๔๕  มีมติเห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๔๕  เมื่อวันท่ี  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๕  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ
โครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา  ไปท่ีวัดพระธาตุแช่แห้ง  กิ่งอ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  โดยให้ช่ือว่า 
“โครงกำรขยำยห้องเรียนมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำลัยสงฆ์พะเยำ วิทยำเขตพะเยำ  วัด
พระธำตุแช่แห้ง  จังหวัดน่ำน”  ให้เปิดการเรียนการสอนแก่พระสังฆาธิการ  ครูสอนพระปริยัติธรรม  พระภิกษุ
สามเณรทั่วไปต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๕  เป็นต้นไป   
 ปีพุทธศักรำช  ๒๕๕๐  ได้เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  
วิชาเอกการปกครอง (ส าหรับพระภิกษุสามเณร)  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้ง
ท่ี ๓/๒๕๕๐  เมื่อวันพฤหัสบดี  ท่ี ๒๖  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๐  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (ส าหรับพระภิกษุสามเณร) ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง  
จังหวัดน่าน  ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐  เป็นต้นไป 

ปีพุทธศักรำช  ๒๕๕๑  ได้เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  
วิชาเอกการปกครอง (ส าหรับคฤหัสถ์)  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/
๒๕๕๑  เมื่อวันพฤหัสบดี  ท่ี ๓๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๑  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชารัฐศาสตร์   วิชาเอกการปกครอง  (ส าหรับคฤหัสถ์)  ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง   จังหวัดน่าน   ต้ังแต่ปี
การศึกษา  ๒๕๕๑  เป็นต้นไป 

ปีพุทธศักรำช  ๒๕๕๒  ได้เสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ต่อคณะสงฆ์จังหวัดน่าน  เมื่อวันท่ี  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ท่ีประชุมคณะ
สงฆ์จังหวัดน่าน  ระดับเจ้าอาวาส  เจ้าคณะต าบล  เจ้าคณะอ าเภอ  มีมติเห็นชอบโครงการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ 

ปีพุทธศักรำช  ๒๕๕๒  ได้เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (ส าหรับบรรพชิต)  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๒  เมื่อ
วันพฤหัสบดี  ท่ี ๓๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๒  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา
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การสอนภาษาไทย  (ส าหรับบรรพชิต)  ณ  ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง  จังหวัดน่าน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  
เป็นต้นไป 

วันที่  ๑๒  ธันวำคม  พ.ศ.๒๕๕๒   ได้เสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ต่อท่ีประชุมคณะสงฆ์ภาค ๖ ในคราวประชุมคณะสงฆ์ภาค ๖  ครั้งท่ี ๑/
๒๕๕๒  ณ  หอประชุมวัดทุ่งกวาว  ต าบลทุ่งกวาว  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดต้ัง
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ 

ปีพุทธศักรำช  ๒๕๕๓  ได้เสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ต่อคณะกรรมการก ากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  และคณะกรรมการก ากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา  ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๓  เมื่อวัน
อังคาร  ท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติบรรจุโครงการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ในปีพุทธศักรำช  ๒๕๕๔  ได้เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  
วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (ส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร์   วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ  (ส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่
แห้ง  จังหวัดน่าน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๓  มีนาคม  
พ.ศ.๒๕๕๔  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดรับคฤหัสถ์   เข้าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ณ  
ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง  จังหวัดน่าน  ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

วันที่  ๒๖  สิงหำคม  พ.ศ.๒๕๕๔  จังหวัดน่าน  โดยนายเกษม  วัฒนธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ได้ท าหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้ช่ือวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๕๖  พรรษา 
ถึงราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันที่  ๖  กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๔  ส านักราชเลขาธิการ  โดยคุณหญิงอารยา  พิบูลนครินทร์  ราชเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  แจ้งหนังสือท่ี รล ๐๐๑๐/๗๔๐๘ ลงวันท่ี  ๖  
กันยายน  ๒๕๕๔  เรื่อง  พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ช่ือวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๕๖  พรรษา  ยังความปล้ืมปีติยินดี
มายังคณะสงฆ์และพสกนิกรชาวจังหวัดน่านเป็นอย่างยิ่ง 

วันที่  ๒๖  กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๔  พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษารายละเอียดการจัดต้ังวิทยาลัย  ประกอบด้วย 

๑. พระครูสุตกิจบริหาร   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ 

(ปัจจุบันคือ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร.) 
๒. พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 

๓. พระราชวรมุนี, ดร.  คณบดีคณะพุทธศาสตร์   รองประธานกรรมการ 

๔. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป   กรรมการ 

๕. นายสรายุทธ  อุดม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กรรมการ 
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๗. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิธีการและงานวิทยาเขต  

                                                                                                  กรรมการ/เลขานุการ 

๘. พระมหาทองค า ฐิตเปโม รองผู้อ านวยการกองแผนงาน     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตเมธี  หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิทยาเขต     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

วันที่  ๕  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะกรรมการศึกษารายละเอียดการจัดต้ังวิทยาลัย  เดินทางมาตรวจ
ความพร้อมการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ  โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดน่านและจังหวัดน่านร่วมถวาย
การต้อนรับ  คณะกรรมการได้เสนอแนะ  และเห็นชอบให้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

วันที่  ๒๘  กุมภำพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๕  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๕  มีมติอนุมัติโครงการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๕๖  พรรษา 

วันที่  ๕  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๕๕  พระธรรมสุธี  นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้
ออกข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง  การจัดต้ังวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  พุทธศักราช 
๒๕๕๕  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๖๙ ง  หน้า  ๘๔  เมื่อวันท่ี ๒๓  เมษายน  
๒๕๕๕  เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  มีฐานะเป็น
นิติบุคคล  ก าหนดสถานภาพและวัตถุประสงค์ ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ ไว้ว่า  “ให้เป็น
สถำนศึกษำและวิจัย  มีวัตถุประสงค์  ให้กำรศึกษำ  วิจัย  ส่งเสริม  และให้บริกำรทำงพระพุทธศำสนำแก่
พระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์  รวมทั้งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม” 

ปี 2557 ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการก่อสร้างอาคารเรียนรวม
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เป็นจ านวนเงิน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และได้รับความเมตตาจาก 
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ในพื้นท่ีก่อสร้างอาคารเรียนรวม ต าบลม่วง ต๊ึด อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน เมื่อวันศุกร์ ท่ี 14 มีนาคม 2557 

ปี 2559 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างกลุ่มอาคารวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จ านวน 4 หลัง รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
250,440,000.00 บาท ก าหนดการแล้วเสร็จ 30 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย 

1. อาคารศูนย์วิชาการทางพุทธศาสนา สูง 3 ช้ัน งบประมาณรวมท้ังส้ิน  จ านวน  99,000,000   
บาท (เก้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน) 

2. อาคารหอประชุม-โรงอาหาร สูง 3 ช้ัน งบประมาณรวมท้ังส้ิน จ านวน  124,500,000 บาท (หนึ่ง
ร้อยยี่สิบส่ีล้านล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

3. อาคารกุฏิท่ีพักนิสิต 1  สูง 3 ช้ัน งบประมาณรวมท้ังส้ิน จ านวน  12,940,000 บาท (สิบสองล้าน
เก้าแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) 

4. อาคารกุฏิท่ีพักนิสิต 2  สูง 3 ช้ัน งบประมาณรวมท้ังส้ิน จ านวน  14,000,000 บาท (สิบส่ีล้าน
บาทถ้วน) 

  ปี 2562 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างโดนเอนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จ านวน 1 หลัง รวมเป็นเงิน
ท้ังส้ิน 11,848,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 ปี 2563 เปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสต
มหาบัณฑิต 
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1.2 พันธกิจ (Mission) 
  

พันธกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ 
1. ให้การศึกษา 
2. วิจัยและพัฒนา 
3. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้บริการวิชาการแก่สงคม และ 
4. ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ให้การศึกษา หมายถึง ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและให้มี

คุณลักษณะบัณฑิตตามนวลักษณ์ คือ 1. มีปฏิปทาน่าเล่ือมใส 2. ใฝ่รู้ใฝ่คิด 3. เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา 4.มี
ความสามารถ/ทักษะด้านภาษา 5.มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 6.รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม 7.รู้เท่าทันความ
เปล่ียนแปลงของสังคม 8.มีโลกทัศน์กว้างไกร 9.พร้อมท่ีจะใช้และพัฒนานวัตกรรม 

พร้อมท้ังจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of 
Learning) ของคุณวุฒิประเทศไทยอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills and 

Responsibility) 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Numerical, 

Communication and Information Technology Skills) 
วิจัยและพัฒนำ หมายถึง การสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์

ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีบูรณาการกับศาสตร์อื่นแล้วน าองค์ความรู้ท่ีค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาศีลธรรม และ
จริยธรรมของสังคม รวมท้ังพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

ส่งเสริมพระพุทธศำสนำให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม หมายถึง การปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสาน
สอดคล้องเอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ความเข้าใจหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และ
บุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธ ารงรักษา เผยแผ่หลักค าสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตในวงกว้าง 

ทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 

 
  ภารกิจหลักประการหนึ่งของส านักงาน ก.พ.ร. คือการส่งเสริมให้ระบบราชการไทยน า   หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี  มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  ประกอบ ด้วย  10 หลัก ได้แก่ หลักการตอบสนอง   (Responsiveness) หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า  (Efficiency/Value for money)  หลักความเสมอภาค (Equity)  หลัก
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มุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)  หลัก
เปิดเผย/โปร่งใส(Transparency) หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization)   
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และ หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
 
1.3 โครงสร้ำงองค์กำร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิกำรบดี 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน 

คณะสงฆ์จังหวัดน่ำน คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิชำกำร 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรทั่วไป 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรทั่วไป 
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อธิการบดี มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัย 

ที่ปรึกษา ผอ.วส.นน. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผอ.วส.นน. 

Ω กลุ่มงานบริหาร 

Ω กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 

Ω กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ 

Ω กลุ่มงานอาคารรับรองและอาคาร
หอประชุม 

Ω ศูนย์อ านวยการพระสอนศีลธรรมฯ 
 

 

Ω กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
Ω กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 

Ω กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

Ω กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

Ω กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน 

Ω ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน 
Ω ศูนย์อาเซียนศึกษา 
Ω ศูนย์บริการวิชาการและทะนุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 

พระปลัดนฤดล กิตติภทฺโท 

รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร 

 

 

1.4 โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.วรปรัชญ์  ค าพงษ์ 
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ 

ผศ.เชษฐ์  นิมมาทพัฒน์ 

รอง ผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษ 

นายอนันต์  ลานเงิน 
รก.ผอ.ส านักงานวิทยาลัย 

ดร.ช านาญ เกิดช่อ 
รก.ผอ.ส านักงานวิชาการ 

พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ 
รก.ผอ.ส่วนงานกิจการพิเศษ 

Ω กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

Ω กลุ่มงานอาคารสถานที ่
Ω กลุ่มงานพิธีการและงานประชุม 

Ω กลุ่มงานกีฬาและศิษย์เก่า 

Ω กลุ่มงานจราจรและรักษาความ 

   ปลอดภัย 

Ω ศูนย์กิจการนิสิต 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 

ส านักงานวิทยาลัยสงฆ ์

Ω กลุ่มงานบริหาร 

Ω กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 

Ω กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ 

 

ส านักงานวิชาการ 

Ω กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 

Ω กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

Ω กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

Ω กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน 

 

 

                                        โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ (ภายใน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน 

Ω กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

Ω กลุ่มงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย 

Ω กลุ่มงานปริวรรตธรรมคัมภีร์ล้านนา 

 

 

Ω กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
Ω กลุ่มงานวิจัย สารสนเทศและบริการ 

   วิชาการอาเซียนศึกษา 
 

Ω กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
Ω กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิตและปฏิบัติ 

   ศาสนกิจ 

Ω กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต 

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา ศูนย์กิจการนิสิต 

Ω กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

Ω กลุ่มงานบริการหลักสูตรระดับ 

   ประกาศนียบัตร 
Ω กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

ศูนย์บริการวิชาการ/ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT ANALYSIS)  
 
2.1 สถานะของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 
 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เป็นเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๖๙ ง  หน้า  ๘๔  เมื่อวันท่ี ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕  เป็นส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ก าหนด
สถานภาพและวัตถุประสงค์ ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ ไว้ว่า  “ให้เป็นสถานศึกษาและวิจัย  มี
วัตถุประสงค์  ให้การศึกษา  วิจัย  ส่งเสริม  และให้บริการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  
รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” ปัจจุบันด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร 
 
2.2 ปัจจัยภายใน 
 2.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

ปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ได้ด าเนินการจัดการศึกษาหรับนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ระดับปริญญาตรี
จ านวน 4 หลักสูตร มีนิสิตใหม่รับเข้าปีละประมาณ 150 รูป/คน ระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร มีนิสิตใหม่
รับเข้าปีละประมาณ 50 รูป/คน มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 15 รุ่น (2562)  
 
ตาราง จ านวนหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดด าเนินการ  
ท่ี หลักสูตร คณะ สาขาวิชา 

1 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
2 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
3 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
4 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
5 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ พระพุทธศาสนา 
6 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 2.2.2 ด้านส่งเสริมการวิจัย 
 ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน สนับสนุนให้มีการท าวิจัยโดยมีระบบและกลไกในการสร้างงานวิจัยบนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม   
 
 2.2.3 ด้านการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแห่ชุมชนและสังคม 
 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มีระบบกลไก และกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีมีมาตรฐานเป็น
รูปธรรม มีแบบการบริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของนิสิตและชุมชน โดยมีการศึกษาความต้องการของ
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กลุ่มเป้าหมาย แต่แผนการบริการวิชาการขาดความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และขาดการประเมิน
ความส าเรจ็ตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 2.2.4 ด้านการทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา และศิลปะวัฒนธรรม 
 การด าเนินงานด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ มีระบบกลไก
การด าเนินงานท่ีดี เพียงแต่ขนาดการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมถึงยังขสดการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทะนุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
 2.2.5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 การบริหารของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ด้านการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ พบว่า มีแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติ ระยะท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564) มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.2560-2564) มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ โดยมีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบ ด้านการจัดการความเส่ียงและการ
จัดการความรู้วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติน ยังขาดการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง และ
แผนการจัดการความรู้ตามระบบ 
 
ปัจจัยภายนอก 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เป็นกรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป้นประเทสพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชนืแห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทสพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จึงสรุปสถานะของประเทศด้านสังคมไว้ ดังนี้  

1. โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัน แต่ยังมีปัญหาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรในทุกช่วงวัย ขณะท่ีครัวเรือนโดยเฉล่ีย มีขนาดลดลงและมีรูปแบบ ท่ีหลากหลาย 

2. คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมาขึ้น แต่ยังมีปัญหา เชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม 

3. วัฒนธรรมต่างชาติ สังคมไทยเผชิญกับความเส่ือมถอยทางวัฒนธรรม และมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น 

4. สถานการณืความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลือมล้ าของการกระจายรายได้ และระหว่าง
กลุ่มคน 

5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น 
 

วิสัยทัศน์ประเทศ 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง”   
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาต  ิในการท่ีจะ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้างความสุขของคนไทย  สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาค และ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ ในระบบเศรษฐกิจ 
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เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน - คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ท้ังการมี
สุขภาวะ มีความรู้ และมีมาตรฐานการครองชีพท่ีดี - การศึกษาและการเรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สามารถ
พัฒนาคนไทยให้มีทักษะการเรียนรู้ในเชิงคิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมความรู้ มีทักษะ
ชีวิต และอาชีพ ทักษะ สารในเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ตลอดจนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต - ครอบครัวมีความ
อบอุ่น เข้มแข็ง และมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 

 
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0”  

   “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรฐัมนตรี ท่ีต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปล่ียนจาก
การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” .เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
  ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปล่ียนวิธีการท าท่ีมีลักษณะส าคัญ คือ เปล่ียนจากการเกษตรแบบ
ด้ังเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกร
ต้องร่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปล่ียนจาก Traditional 
SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart  Enterprises   
และ Startups บริษัทเกิดใหม่ท่ีมีศักยภาพสูง เปล่ียนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่
High Value Services และเปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 
 
เร่ืองของการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 
  เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 
   1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 
  2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น 
  3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 
  4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์
เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น 
  5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์
สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเท่ียว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 
 
  ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาอย่างไร 
  การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็น
ตัวการขับเคล่ือน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร  ภาคประชาชน ภาค
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิ จัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคล่ือน ผ่าน
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โครงการ  บันทึกความร่วมมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่าง ๆ  โดยการด าเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อัน
ได้แก่ กลุ่มท่ี 1การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มท่ี  2 การพัฒนาการ
เกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวและไมล์ การสร้าง
รายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มท่ี 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมท้ังการ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุ่มท่ี 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมท้ังการส่งเสริม
กลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคล่ือน
นโยบายอย่างเข้มข้น 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0”  เป็นอีกนโยบายหนึ่งท่ีเป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมั่งค่ัง มั่นคง และ
ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน  เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด“ประชารัฐ” ท่ีผนึก
ก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรท้ังในและระดับโลก 
 ความเช่ือโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) 
 กรอบหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)ยึดหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 คือ ส่งเสริมคนไทยให้เป็นพลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทส โดยมีลักษณะส าคัญ 5 ประการได้แก่ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิง
สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเคารพในความแตกต่าง และมีจุดยืนทางจริยธรรม ชุมชน ภาคประชาสัคม 
ภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทสบนหลักการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชนื
การพัฒนา มีการพัฒนาเชิงบูรณาการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา มีการ
พัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ียึดพื้นท่ีเป็นหลัก ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกระดับ 
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 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย มุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทย จากประทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทสท่ี
มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 
 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 

1. การหลุดพ้นจากกับดับประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง โดยเศรษฐกิจขยายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้นไม่ต่ ากว่าค่าเฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อปี  การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 8 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

3. การลดความเหล่ียมล้ าในสังคม การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมี
คุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ขับเคล่ือนประเทสสู่เศรษฐกิจและสังคม
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการบริหาร
จัดการน้ าให้สมดุล 

5. การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระยะยาว เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งได้น าไปเป็นกรอบและแนวทางการจัดการศึกษา และการเรียนรู้
ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ต้ังแต่แรกเกิดจนตาย ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและของโลกท่ีเป็นพล
วัตรและขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ และการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้พลเมืองสามารถเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ ได้แก่ 1.การเข้าถึง 2.ความเท่าเทียม 3.คุณภาพ 4.
ประสิทธิภาพ และ 5.การตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
 
 ปี 2560-2564 

- การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ (Paradigm) / ระบบความคิด (Mind set) ของหน่วยงานและบุคคลใน
ภาคการศึกษา 

- การปรับระบบและกลไกการบริหารจัดการท่ีน าไปสู่คุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
- การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเป็นอุปสรรค 
- การทดลองน าร่องระบบการบริหารจัดการ เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการขยายผลในระยะต่อไป 
- การจัดท าแผนขั้นตอนการเปล่ียนผ่าน และแผนบริหารความเส่ียง เพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
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ปี 2565 – 2569 
- การขยายผลรูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการท่ีประสบผลส าเร็จให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
- การก ากับติดตามประเมินผลการพัฒนา เพื่อปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุ 
- การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต ปี 2570-2574 
- การปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผล และกลไกการบริหารจัดการ ในเชิงระบบและการบริหาร

จัดการในลักษณะเชิงพื้นท่ี/กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การด าเนินงานตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกัน 

 
วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision)  

  ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรอบรับการศึกษา การเรียนรู้และควาท้าทาย ท่ีเป็นพลวัตของโลก
ศตวรรษที่ 21 
  
 จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (Goals) 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี ความเป็นพลเมือง (เป็นคนดี มีวินัย เป็น
พลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทส (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัด
ความสนใจ) และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ รวมท้ัง สามารถปรับตัวและด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเป็นพลวัตในโลกศตวรรษท่ี 21 ด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจขอเพียง) 
 
 เป้าหมายสุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Ends)  
 ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของทุนมนุษย์ (Productivity) ท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ การพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศ
สามารถก้าวข้ามกับดับของประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว อย่างยั่งยืนภายใต้พลวัตของดลก
ศตวรรษที่ 21 
 ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาและการเรียนรู้ จากระบบ
การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นหลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผุ้เรียน เพื่อยกระดับสมรรถนะการศึกษาไทย
ในเวทีสากล พ.ศ.2558 ชนช้ันของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ท่ีเอื้อ
ต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญาและการสร้าง สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีประชาชนสามารถแสวงหาความรู้
และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละ
บุคคลและมีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ มีองค์ความรู้ท่ีส าคัญ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 รวมท้ังทักษะการด ารงชีวิต และทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนอง
ความต้องการของ ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
 ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนท่ีเพียงพอส าหรับการจัด การศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานจากการมีส่วน
ร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่านการเสียภาษีตาม สิทธิและหน้าท่ีของ
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พลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษ สาถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสามารถให้บริการ การศึกษาท่ีตอบสนอง ความ
ต้องการของบริบทเชิงพื้นท่ีระดับประเทศและระดับภูมิภาค ในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคท่ี
สร้างรายได้ให้กับประเทศ  
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Amalysis) 
 การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท้ังภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็น
ความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชนืเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อนขององค์กรเป็นคุณลักษระภายในท่ี
อาจจะท าลายผลการด าเนินงานโอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย
องค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดโครงการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติ 
ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2559 โดยท่ีปรึกษา พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต และ 
นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูน  ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง  
 ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กร
เกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสมจากข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะท่ี 12 ได้น าสถานการณ์ต่าง ๆ มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของ
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ดังนี้ 
 
 ค่านิยมองค์กร (Core value)  

 ค่านิยม :  M - Morality & Mastery  ความรู้คู่คุณธรรม 
   C – Community Engagement  บริการสังคม 
   U – Unity    เอกภาพสามัคคี  
   N – New Ideas   สร้างสรรค์นวัตกรรม 
   A – Agility    รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง  
   N – Network    สร้างเครือข่ายและพันธมิตร  

 
 สมรรถนะหลัก : การจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
 
 วัฒนธรรมองค์กร: ร่วมด้วย ช่วยกัน สร้างสรรค์วิถีพุทธ 

 
 จุดแข็ง ( S = STRENGTH) 

 1. เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา 
2. คณะสงฆ์ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
3. มีเครือข่ายทางสังคมท่ีเข้มแข็ง 
4. เป็นศูนย์กลางความรู้ล้านนาตะวันออก 
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 จุดอ่อน (W = WEADKESS) 

1. ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยมีน้อย 
2. ขาดระบบงานท่ีสอดคล้องท้ังในระดับวิทยาลัยสงฆ์ และเช่ือมโยง มจร. 
3. จ านวนอาจารย์ระดับปริญญาเอก ไม่ผ่านมาตรฐานของ สกอ. 
4. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง และคลอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมาย 
5. ขาดการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตร์บูรณาการสู่ชุมชน 
6. ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรสู่ระดับเช่ียวชาญ 
7. ขาดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีชัดเจนขององค์กร 
 
 

 โอกาส (O = OPPORTUNITY) 
1. หลักสูตรทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นท่ีต้องการของประชาชน  
2. มีบริการวิชาการเชิงพุทธแบบบูรณาการ 
3. มีมติจากมหาเถรสมาคมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา 
4. เปิด AEC ในพื้นท่ีแลกเปล่ียนด้านสังคมและวัฒนธรรม 
5. แผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติมุ่งเน้นการสร้างเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
6. มีศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น  
7. มีการขยายการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญสนับสนุนให้ศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยสงฆ์ 
8. มีการสนับสนุนวิจัยเชิงพุทธสู่การพัฒนาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

 อุปสรรค์ (T = THREAT) 
1. มีคู่แข่งทางการศึกษา 
2. วิกฤตศรัทธาทางพระพุทธศาสนา 
3. มาตราฐานการศึกษาทางด้านการศึกษามีความหลากหลาย 
4. ขาดศาสนทายาท 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

VISION “ศนูยก์ลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของนครรัฐน่าน” 
 

(นครรัฐน่าน หมายถึง การปกครองในสมัยโบราณครอบคลุมพืน้ที่ทีเ่กีย่วข้องในประเทศไทย  จีน 
ลาว พม่า เวียดนาม โดย  ประเทศไทย ไดแ้ก่ อุตรดติถ์ แพร่ น่าน พะเยา,  จีน ไดแ้ก ่สิบสองปนันา 
สิบสองจุไท, ลาว ได้แก่ ไซยะบรุี อุดมไซ หลวงพระบาง เวยีงจนัทน์,  พม่า ได้แก่ เชียงตงุ เมืองยอง 

แสนหว,ี  เวียดนาม ได้แก่ เดยีนเบียนฟู เป้าหมายคือการบรรลุวิสัยทัศน์ พ.ศ. ๒๕๙๗) 
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แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 
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บทที่ 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 ภายใต้กรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2560-2564) จึงก าหนดมาตรการหลักในการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ คือ ส านักงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้มีความสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของวิทยาลัยสงฆ์
นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยการก าหนดค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัด ต้องก าหนด
เต็มตามศักยภาพและมีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุให้มาหวิทยา
ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ คือ การเป็น “ศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาของนครรัฐน่าน” โดยจัดล าดับความส าคัญและความพร้อมในการด าเนินงาน รวมท้ัง ก าหนด
งบประมาณท่ีด าเนินการและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนด้วย 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) จะเป็นแผนท่ีถกก าหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
แผนงานและโครงกาต่าง ๆ ท่ีมีเป้าหมาย สอดคล้องกับเป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์ทีก่ าหนดไว้ โดยท่ัวไปแล้วการ
ก าหนดแผนปฏิบัติการจะเป็นรายปี โดยหน่วย ปฏิบัติจะต้องก าหนดให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลงานท่ีจะเกิดขึ้น
อย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยใช้กรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ 
(Logical Framework Project Planning) ซึ่งเป็นการช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (ในระดับ
ต่าง ๆ ) ตัวชี้วัดความส าเร็จและทรพัยากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ต้ังจ่ายงบประมาณ
อุดหนุนโครงการจ านวน 57 โครงการ เป็นเงิน 5,145,470 บาท เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 3,302,970 
บาท เป็นเงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จ านวน 1,842,500 บาท มีรายละเอียดประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
14 เป้าประสงค์ 37 กลยุทธ์ 37 ตัวชี้วัด 57 โครงการดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี 5 เป้าประสงค์ 12 กลยุทธ์ 16 ตัวชี้วัด 19 โครงการ/กิจกรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี 2 เป้าประสงค์   6 กลยุทธ์   3 ตัวชี้วัด   4 โครงการ/กิจกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 2 เป้าประสงค์   4 กลยุทธ์   5 ตัวชี้วัด 16 โครงการ/กิจกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี 2 เป้าประสงค์   4 กลยุทธ์   3 ตัวชี้วัด 11 โครงการ/กิจกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มี 3 เป้าประสงค์ 11 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด 14 โครงการ/กิจกรรม  
 



แผ่นดิน รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต
 ตามนวลักษณ์และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)

ระดับ
คะแนน

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

90% 100,000 กจิการนิสิต

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากมัมัฏฐาน
นิสิต เฉลิมพระเกยีรติฯ

95% 157,600 กจิการนิสิต

โครงการอบรมพิธีกรแกนน า 90% 50,000 กจิการนิสิต
โครงการพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21
 และนโยบาย 4.0

90% 100,000 สาขา รปศ.

โครงการปฐมนิเทศนิสิต 90% 75,000 กจิการนิสิต
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกฬีา
สัมพันธ์บุคลากรและนิสิต

90% 100,000 กจิการนิสิต

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียน
การสอนมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้

90% 100,000 สาขาการสอน

โครงการจดัการศึกษาหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต

90% 300,000 พธ.ม

โครงการจดัการศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

90% 350,000 รป.ม

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ศักยภาพ
นิสิตระหว่งสถาบัน

90% 80,000 สาขา รปศ.

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม
อาเซียน

85% 73,320 ศูนย์อาเซียน

5.ร้อยละของการมีงานท า หรือ
การสนองงานคณะสงฆ์

ร้อยละ 90 โครงการส ารวจภาวะการมีงานท า
ของนิสิต

90% 5,000 

2. นิสิต ได้รับการยกย่อง หรือ
เกยีรติคุณจากการเปล่ียนแปลง
ไปสู่ผู้น าที่มีคุณค่า

จ านวน 1

1. ส่งเสริมบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตามนวลักษณ์
และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ หน่วยนับ ผู้รบัผิดชอบ

แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที ่12

โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัดโครงการกลยทุธ์

ยทุธศาสตรท์ี ่๑ สรา้งบัณฑิตไปสู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทีม่ีคุณค่า
เป้าประสงค์ที ่๑.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม นวลักษณ ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)

ค่า
เป้าหม
ายปี63

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

โครงการ 
ปี 64

แหล่งเงิน
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4.จ านวนโครงการ/กจิกรม ที่
นิสิตด าเนินการไปสู่การ
เปล่ียนแปลงที่มีคุณค่า

จ านวน 2

3.จ านวนของหลักสูตรที่ด าเนิน
โครงการพัฒนานิสิตให้มี
คุณลักษณะตามนวลักษณ์และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
(TQF)

จ านวน 6 2.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ



โครงการแสดงความยินดีแกน่ิสิต
พุทธศาสตร รุ่งที่ 66

80% 100,000 กจิการนิสิต

6.ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 25 4.ส่งเสริม และสนับสนุนการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

95% 200,000 สนง.วิชาการ

7.ร้อยละของอาจารย์ที่มีทักษะ
การใช้ภาษาองักฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด

ร้อยละ 25 5.ส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาองักฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด

กจิกรรมพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศแกบุ่คลากร และ
นิสิต

8.จ านวนของอาจารย์ ที่มีผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่

จ านวน 10 6.ส่งเสริม และสนับสนุนให้
อาจารย์ได้มีผลงานการตีพิมพ์
เผยแพร่

โครงการอบรมวารสารวิชาการ 80% 50,000 สนง.วิชาการ

9.ร้อยละของอาจารย์ที่ใช้วิธีการ
จดักระบวนการเรียนรู้มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์

ร้อยละ 40 7.ส่งเสริม และสนับสนุนให้
อาจารย์จดัการเรียนรู้มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

โครงการพัฒนาการสอนด้วยส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์

90% 50,000 สาขาการสอน

10.ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของนิสิต คณาจารย์ ที่มีต่อ
ทรัพยากรทางการเรียนรู้

ระดับ
คะแนน

4 8.ส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรทางการเรียนรู้
ทางการศึกษาที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้

90% 80,000 สนง.วส.

11.จ านวนทรัพยากรการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ

จ านวน 4 9.สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกบัองค์กร
ภายนอก เพือ่สนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู้

12.จ านวนรายวิชาที่จดัการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์

จ านวน
รายวิชา

3% 10.ส่งเสริมและพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนออนไลน์

กจิกรรมพัฒนาการสอนด้วยส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ
พัฒนาการสอนด้วยส่ืออเิล็กทรอนิกส์

เป้าประสงค์ที ่1.2 อาจารยม์ีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตรส์าขาทีจ่ดัการเรยีนการสอน

โครงการปรับภูมิทัศน์เพือ่ส่งเสริม
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะทาง
วัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที ่1.3 ทรัพยากรการเรียนรู้ทางการศึกษาทีเ่พียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์ที ่๑.๔ หลักสูตรได้รบัการปรบัปรงุให้มีความทันสมัย



13.จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัย

จ านวน 90% 87,600 สนง.วิชาการ

14.จ านวนรายวิชาที่ได้รับการ
ปรับปรุงเนื้อหาสาระ

จ านวน 40

15.ร้อยละของรายวิชาที่ใช้
งานวิจยัเป็นฐาน

ร้อยละ 10

16.ร้อยละของรายวิชาใน
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน
บูรณาการพันธกจิ (วิจยั บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิปวัฒนธรรม)

ร้อยละ 30

11.ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้น าหลัก
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์
เชื่อมโยงกบัศาสตร์สมัยใหม่
เพือ่ให้เกดิองค์ความรู้ในการ

โครงการกจิกรรมเสริมหลักสูตร

เป้าประสงค์ที ่๑.๕ กระบวนการเรยีนการสอนทีท่ันสมัย 
12.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จดัจดักระบวนการเรียนรู้มุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ โดยการบูรณา
การพันธกจิของมหาวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียน
การสอนมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้



แผ่นดิน รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17.ร้อยละของผลงานวิจยัที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์
 และนักวิจยัทั้งหมด

ร้อยละ 30 13.พัฒนาศักยภาพอาจารย์
และนักวิจยั เพือ่สร้างงานวิจยั
 งานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม

90% 750,000 ศูนย์วิจยั

14.ส่งเสริม และสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั
 งานสร้างสรรค์
15.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ส่วนงานจดัท าวารสารและ
พัฒนาเข้าสู่ TCI ฐาน 1

โครงการจดัท าวารสารวิชาการ 90% 50,000 ศูนย์วิจยั

16.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจยัเชิงบูรณาการร่วมกบั
องค์กรภายนอก

โครงการบูรณาการงานวิจยัร่วม
ระหว่างองค์กร

90% 20,000 ศูนย์วิจยั

17.พัฒนาฐานระบบ
สารสนเทศงานวิจยัให้มี
ประสิทธิภาพ

กจิกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านการ
วิจยัของมหาวิทยาลัย

90% 20,000 ศูนย์วิจยั

19.จ านวนโครงการวิจยัที่น าไป
บูรณาการกบัการเรียนการสอน 
หรือ การบริการวิชาการ หรือ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

จ านวน 40 18.ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และมี
ทักษะในการท าวิจยั

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียน
การสอนมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้

90% 100,000 สาขาการสอนฯ

ยทุธศาสตรท์ี ่๒ พัฒนางานวิจยั งานสรา้งสรรค์ และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้ในสังคม

โครงการส ารวจและประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ.น่าน

18.ร้อยละชองงานวิจยัที่ได้รับ
การอา้งองิหรือน าไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 60

เป้าประสงค์ที ่๒.๑ ผลงานวิจยัได้รบัการตีพิมพ์เผยแพรร่ะดับภูมิภาค

เป้าประสงค์ที ่๒.๒ งานวิจยัได้รบัการอ้างอิงหรอืน าไปใช้ประโยชน์ในระดับภูมิภาค หรอืระดับชาติ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ หน่วยนับ
ค่า

เป้าหม
ายปี63

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัดโครงการ

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

โครงการ 
ปี 64

แหล่งเงิน
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รบัผิดชอบ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



แผ่นดิน รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสัมมนาวิชาการประจ าปี 90% 150,000 สนง.วิชาการ
โครงการความร่วมมือทางการศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม

90% 100,000 สนง.วิชาการ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใน
ถิ่นทุรกนัดาร จงัหวัดน่าน

90% 100,000 ศูนย์วิชาการ

โครงการขับเคล่ือนหมู่บ้าน วัด 
โรงเรียน รักษาศีล 5

90% 50,000 สาขา พุทธ

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 90% 50,000 พระสอน
ศีลธรรม

โครงการสอนธรรมศึกษาในทัณฑ
สถาน และสถานศึกษา

85% 80,000 สาขา พุทธ

โครงการส่งเสริม และสนับสนุน
โครงการพระราชด าริ กลุ่มโรงเรียน
พระปริยัติธรรม จ.น่าน

90% 150,000 สาขา พุทธ

กจิกรรมบูรณาการงานบริการ
วิชาการกบักระบวนการเรียนการ
สอนและการวิจยั

90% 20,000 สนง.วิชาการ

โครงการพัฒนาทักษะด้านพิธีกรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

90% 80,000 สาขา รัฐ

โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 95% 50,000 สาขา รัฐ

23.ร้อยละของผลงานบริการ
วิชาการที่บูรณาการกบัการเรียน
การสอน หรือ การบริการวิชาการ
 หรือ การท าน าบุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ 40 โครงการมหาจฬุาอาสาเติมปัญญาสู่
ชุมชนและสังคม

90% 80,000 สาขา รปศ.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้งความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที ่3.1 ผลงานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเป็นทีย่อมรับในระดับชาติ หรือภูมิภาค

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ หน่วยนับ
ค่า

เป้าหม
ายปี63

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัดโครงการ

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

โครงการ 
ปี 64

แหล่งเงิน
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รบัผิดชอบ

19.ส่งเสริม และสนับสนุน
การบริการวิชาการ แกสั่งคม
ที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน

20.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการบริการวิชาการแก่
สังคม

21.ส่งเสริมและสนับสนุน
การบูรณาการงานบริการ
วิชาการกบักระบวนการเรียน
การสอน หรือการวิจยั

เป้าประสงค์ที ่๓.๒ ผลงานบรกิารวิชาการทีบู่รณาการกับการเรยีนการสอน
22.ส่งเสริมและสนับสนุน
การบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสั่งคมกบั
กระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชา การวิจยั หรือ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

60

30

6

20.ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการที่มีส่วนในการส่งเสริม 
พัฒนา และสร้างความเข้มแข็ง
ของประเทศ

ร้อยละ

21.จ านวนหน่วยงาน องค์กร 
หรือชุมชนที่ได้รับบริการวิชาการ
พระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัย

จ านวน

22.ร้อยละโครงการบริการ
วิชาการที่บูรณาการกบั
กระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชา

ร้อยละ



24.ร้อยละโครงการบริการ
วิชาการที่บูรณาการกบัการวิจยั 
หรือการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ 30 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
พุทธจงัหวัดน่าน

90% 70,000 สาขา พุทธ

22.ส่งเสริมและสนับสนุน
การบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสั่งคมกบั
กระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชา การวิจยั หรือ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม



แผ่นดิน รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พุทธ
ศิลป์น่าน

90% 100,000 สาขา การสอน

โครงการจดันิทรรศการเนื่องในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา

90% 30,000 สาขา พุทธ

โครงการเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์

90% 50,000 สนง.วส.

โครงการสวนสมุนไพรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

90% 59,450 สาขา รัฐ

โครงการพัฒนางานด้านการจดัการ
ความรู้พระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

90% 80,000 สาขา พุทธ

โครงการปริวรรตธรรมในคัมภีร์
ล้านนาน่าน

90% 100,000 สาขา รปศ.

26.ร้อยละของบุคลากรที่มี
บทบาทในการสนับสนุนร่วมกบั
ภาคประชาชน

ร้อยละ 50 โครงการสอนภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา

85% 80,000 สาขา รปศ.

โครงการส่งเสริมและพัฒนากจิการ
งานคณะสงฆ์

90% 70,000 สาขา การสอน

27.ร้อยละโครงการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกบั
กระบวนการเรียนการสอน หรือ
การวิจยั หรือการบริการวิชาการ

ร้อยละ 25 26.ส่งเสริมสนับสนุนการบูร
ณาการการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกบั
กระบวนการเรียนการสอน
หรือการวิจยั

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทยและท้องถิ่นน่าน

90% 130,000 สาขา รปศ.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยทุธศาสตรท์ี ่๔ พัฒนางานส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณค่า เป็นทีย่อมรบัในระดับชาติ หรอืภูมิภาค
เป้าประสงค์ที ่4.1 ผลงานทะนุบ ารงุพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมเป็นทีย่อมรบัในระดับชาติ หรอืภูมิภาค

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ หน่วยนับ
ค่า

เป้าหม
ายปี6๓

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัดโครงการ

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

โครงการ 
ปี 64

แหล่งเงิน
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รบัผิดชอบ

เป้าประสงค์ที ่๔.๒ การบูรณาการกับกระบวนการเรยีนการสอน หรอืการวิจยั หรอื การบรกิารวิชาการ

25.สนับสนุนให้บุคลากรและ
นิสิตมีบทบาทในการ
สนับสนุนและส่งเสริม
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาสังคมร่วมกบัภาค
ประชาชน

25.จ านวนของผลงาน หรือ
บุคลากรได้รับรางวัลหรือประ
กาสเกยีรติคุณทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

จ านวน 23.สนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของจงัหวัดที่
เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จกั
ในระดับภูมิภาค หรือ
ระดับชาติ

24.ส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างแหล่งการเรียนรู้ ด้าน
พระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1



แผ่นดิน รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการจดัท าแผนพัฒนาฯ/
งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจ าปี

90% 100,000 สนง.วส.

กจิกรรมติดตามประเมินผลโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

89% สนง.วส.

29.ระดับของความส าเร็จการ
จดัการด้านงบประมาณ

ระดับ 85 28.ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการด้าน
งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบการเงิน บัญชี 
พัสดุ ทะเบียนและวัดผล

90% 90,000 สนง.วส.

29.ส่งเสริม และพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

90% 200,000 สนง.วส.

โครงการวางพวงมาลาพระบรมรูป
สมเด็จพระปิยะมหาราช

90% 30,000 กจิการทั่วไป

30.ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารจดัการ
องค์กรให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล

กจิกรรมพัฒนาบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล

90% 20,000 สนง.วส.

31.ผลคะแนนประเมินของการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา

ระดับ
คะแนน

+20 31.ส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา

90% 100,000 50,000 สนง.วช.

32.ระดับของความส าเร็จแผน
บริหารความเส่ียง

ระดับ 85 32.ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการด้านความ
เส่ียง

โครงการทบทวนและจดัการบริหาร
ความเส่ียง

90% 50,000 สนง.วส.

เป้าประสงค์ที ่5.1 ระบบการบรหิารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ร้อยละ

30.ระดับของความส าเร็จแผน
บุคลากร

ระดับ

85

85

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ หน่วยนับ
ค่า

เป้าหม
ายปี63

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัดโครงการ

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

โครงการ 
ปี 64

แหล่งเงิน
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รบัผิดชอบ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

28.ร้อยละของตัวชี้วัดแผนพัฒนา
วิทยาลัย

27.พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ยทุธศาสตรท์ี ่5 พัฒนาการบรหิารจดัการวิทยาลัย เชิงพุทธบูรณาการ



33.ระดับผลความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ 85 33.ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การ
บริหารจดัการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ

90% 70,000 สนง.วช.

34.จ านวนฐานข้อมูล
     วส.นน. ฐานข้อมูลศิษย์เกา่
     ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้
     ฐานข้อมูลคณะสงฆ์
     ฐานข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม

จ านวน 3 34.พัฒนาระบบจดัเกบ็
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
น ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

35.ทบทวนแผน KM ตามเกณฑ์ 
EdPEx 
     นวัตกรรม
     การเรียนรู้ระดับสถาบัน
     การมองเชิงระบบ
     การจดัการโดยใช้ข้อมูลจริง

ระดับ 5 35.บริหารจดัการ และ
ทบทวนแผนจดัการองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ

โครงการจดัการความรู้ KM 90% 50,000 12,500 พป.นฤดล

36.บุคลากรมีความสุขในการ
ท างาน มีจติสาธารณะ อทุิศตน
เพือ่พระพุทธศาสนาและสังคม

ระดับ 4.5 36.ส่งเสริมและพัฒนาให้
บุคลากรมีความสุขในการ
ท างาน

โครงการแข่งขันกฬีาบุคลากร มจร. 
คร้ังที่ 13

93% 100,000 สาขารัฐ

37.ระดับการประเมินผลบุคลากร
  (ตามแบบประเมิน) ด้านจติ
สาธารณะ และอทุิศตนเพือ่
พระพุทธศาสนา และสังคม

ระดับ 4.5 37.พัฒนาระบบสวัสดิการ
บุคลากร

โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 94% 30,000 สนง.วส.

เป้าประสงค์ที ่5.2 องค์กรแห่งการเรยีนรู้

โครงการพัฒนาห้องสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที ่5.๓ บุคลากรมีความสุข มีจติสาธารณะ
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บทที่ 4 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาวิทยาลยัสงฆ์นครน่าน ระยะที่ 12 พ.ศ.2564 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 12 มี
ส่วนประกอบท่ีส าคัญ คือ จ านวนนิสิต จ านวนหลักสูตร จ านวนบุคลากร และส่ิงก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
4.1 เป้าหมายนิสิต 
 แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะท่ี 12 ก าหนดเป้าหมายจ านวนนิสิตใหม่ไว้ที่จ านวน 200 รูป/คน 
โดยประมาณการปีการศึกษาละ 200 รูป/คน ส่วนนิสิตท้ังหมดทุกหลักสูตร จ านวน 800 รูป/คน โดยประมาณการปี
การศึกษาละ 200 – 800 รูป/คน โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้ังเป้าหมายในการรับนิสิตไว้ 200 รูป/คน 
 
4.2 เป้าหมายการเปิดหลักสูตร 
 ช่วงแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะท่ี 12 จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา ปริญญาตรี 4 
สาขาวิชา และหลักสูตรประกาศนียบัตรอีก 7 หลักสูตร 
 
4.3 เป้าหมายโครงการก่อสร้าง 
ตารางท่ี 2 โครงการก่อสร้างตลอดแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะท่ี 12 
 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
นับ 

เป้าหมายงบประมาณ/ปี (ระบุจ านวนโครงการ) ผลการ
ด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

1. โครงการก่อสร้างถนนทางเข้า
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

1 / / /   แล้วเสร็จ 

2. โครงการก่อสร้างระบบประปา 1 / /    แล้วเสร็จ 
3. โครงการก่อสร้างป้ายวิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน 

1 /  /   แล้วเสร็จ 

4. โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียน
รวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

4 / / /   แล้วเสร็จ 

5. โครงการก่อสร้างก าแพงรอบ
พื้นท่ี 

1   / /  แล้วเสร็จ 

6. โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ 

1   / /  แล้วเสร็จ 

7. โครงการปรับใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ในอาคารเรียน 

1     / ระหว่าง
ด าเนินการ 
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บทที่ 5 

การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติและแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัด 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) ถือเป็นขึ้น
ตอนท่ีส าคัญ ของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งหลังจากได้ผ่านกระบวนการวางแผน (Planning) การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการวัดความส าเร็จของผล
การด าเนินงาน การประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาท่ีก าหนด ในปัจจุบันหลายองค์กร
ได้น าแนวคิดของ ดร.เดมมิ่ง มาใช้ในกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน คือวงจร PDCA 
หรือเรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน (Plan) การน าแผนไปปฏิบัติ (Do) การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action) วงจร PDCA มีการ ตรวจสอผลการปฏิบัติ 
(Check) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการวางแผนโดยเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการน าแผนไปปฏิบัติ (Do) คือการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งเป็นการน าผลการปฏิบัติงานจตริงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผน
ท่ีวางไว้ และหากพบว่า ผลการปฏิบัติงานจริงไม่ได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ ก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ( Action) 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนต่อไป วงจร PDCA นี้จะเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มี
ส้ินสุดท่ีจะท าให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา (Continuous Improvement) เพื่อหาทางให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ในแผน 
 ดังนั้น เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน หรือ วัดความส าเร็จของการด าเนินงานในแต่
ละพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีด าเนินการตามตัวช้ีวัด Corporate KPI ในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) แล้ว ต้อค านึงถึงประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลกระทบ (Impact) ใน
การปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ท าให้การปฏิบัติงานนั้นไม่ประบความส าเร็จหรือความล้มเหลว 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป้นการพิจารณาถึงความสามารถในการผลิต/ผลงานท่ีใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการ
ด าเนินงาน (Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) ของโครงการ/แผนงาน เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงาน
นั้นได้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมีแนวทางอื่นท่ีดีกว่าท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 
 ผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ทราบว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหดนไว้นั้นมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาก าลังคนของประเทศ หรือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวมและกลุ่มเป้าหมายต่าง 
ๆ อย่างไร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรอบการประเมินผล การติดตามและประมเนผลแผนพัฒนา จะ
มีการติดตามและประมเนผลต้ังแต่ตัวชี้วัดความส าเร็จของระดับพันธกิจ (Corporate KPI) และการวัดความส าเร็จใน
รัดบโครงการดังนี้ 
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1. ระดับพันธกิจ หรือ Corporate KPI จะประเมินผลส าเร็จในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

และผลกระทบ (Impact) ของแต่ละพันธกิจเปรียบเทียบกับเป้าหมายในแผนท่ีต้ังไว้ เมื่อด าเนินการเสร็จส้ินในแต่ละปี 
และจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ท้ังในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) เป็นรายพันธกิจ และน าเสนอท่ีประชุม ผู้บริหารและคระกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และการ
ประเมินผลจะด าเนินการทุกปี 

2. ระดับโครงการ ( Initiative) หลังจากท่ีแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องศึกษาเป้าหมาย และรายละเอียดอื่นให้เข้าใจ แล้วจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย และตัวบ่งช้ีเป็นประจ าทุกปี หลังทราบผลการจัดสรรงบประมาณเดือนตุลาคม ของทุปกี และโครงการต่าง 
ๆ ในแผนพัฒนาจะเริ่มด าเนินโครงการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปจนกระท้ังส้ินแผนพัฒนาระยะท่ี 12 ปี 
พ.ศ.2564 จะรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการเชิงกลยุทธ์ท่ีได้มีการถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีในแต่ละปี 
การประเมินผลนี้จะด าเนินการทุกไตรมาส 

3. ระดับแผนพัฒนาจะมีการประเมินผลแผนพัฒนา ท้ังฉบับว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด
ในระดับพันธกิจ Corporate KPI ท่ีก าหนดไว้หได้หรือไม่ ระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) นอกจากประเมินผลตามตัวชี้วัดระดับพันธกิจแล้ว การน าเสนอปัญหาและอุปสรรคท่ีควรน ามา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปให้ดียิ่งขึ้นโดย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จะ
น าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมผุ้บริหาร และคระกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ต่อไป 
  ท้ังนี้การประเมินผลจะจัดท า 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกจะประเมินเมื่อด าเนินการได้ครึ่งแผน คือเมื่อส้ินปีท่ี 3 ของ
แผน (ปี พ.ศ.2562) และครั้งท่ีสอบเมื่อส้ินแผนพัฒนาท้ังฉบับ (ปี 2564) ผลงานตามแผนพัฒนาและการจัดสรร
งบประมาณต้องเหมาะสมสอดคล้องกับผลงานท่ีสามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหดน จากนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมขึ้นไปใช้วัดในระดับหน่วยงานสท่ีใหญ่ขึ้น ส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ 
จะท าการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อใช้ประโยชน์ตามกระบวนการ PDCA เพื่อ รายงานต่อมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ต้นสังกันอื่น ๆ และสาธารณะชน และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ 
ต่อไป 
 การเช่ือมโยงจากกลยุทธ์สู่โครงการและงบประมาณจากกลยุทธืและเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละด้าน ได้มี
การก าหนดโครงการต่าง ๆ เพื่อมารองรับไว้อย่างชัดเจน โดยได้มีการจัดท ารายละเอียดของโครงการ ผลผลิต กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด ผุ้รับผิดชอบ และงบประมาณของโครงการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามการ
ด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยงบประมาณในการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น จะมาท้ังจากงบประมารแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีน าเสนอในบทท่ี  4 เพื่อให้การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติมีแนวทางในการด านเน
งานท่ีชัดเจน จึงได้ก าหนดแนวทาในการน าไปสู่การปฏิบัติ คือ 
 1. ก าหนดให้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์เชิ งกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย สู่ส่วนงานต่าง ๆ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานขอความเห็นชอบต่อคระกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ขอความเห็นชอบต่อผุ้บริหารตามล าดับโดยการ
ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายท่ีส าคัญให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และ
เป็นกลไกเพื่อให้การด าเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
 



 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี   2 5 6 4     
30 

 
 2. การส่ือสารและถ่ายทอดสู่ประชาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก าหนดให้มีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรและนิสิตได้รับรู้และเข้าใจ ท้ังในการ
ส่ือสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ เช่น การจัดประชุมช้ีแจง การส่ือสารผ่านเวปไซด์ จดหมายข่าว 
 3. การติดตามเพื่อให้เกิดการประเมินผล การเรียนรู้และการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ โดยการน าข้อมูล สาร
สนเทสท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ และกลไกของการประกันคุณภาพ เพื่อให้ผุ้
บริหารได้มีระบบในการติดตาม ประเมินผล 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น จะไม่สามารถส าเร็จได้โดยทีมผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว แต่
ต้องอาศัยกลุ่มต่าง ๆ ในการส่งเสริม สนับสนุน เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการด าเนินงาน ให้ประสบ
ความส าเร็จ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรบวนการในการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังท่ี
แสดงไว้ตามภาพ 
 
 แผนติดตามโครงการเชิงกลยุทธ์ 
 ในการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการเชิงกลยุทธืนั้น จ าเป้นต้องท าข้อตกลงกับผู้บริหารที่รับผิดชอบ
แต่ละยุทธศาสตร์ และกระจายลงสู่ระดับบุคคลตามโครงการต่าง ๆ 



ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

โครงการ (คน) (คร้ัง) (ร้อยละ) (ร้อยละ) เร่ิมต้น ส้ินสุด ในงบ นอกงบ

01 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร แผน 1 85 85 พ.ค.-64 พ.ค.-64 87,600 
ผล

02 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมอาเซียน แผน 1 85 85 พ.ค.-64 พ.ค.-64 73,320 
ผล

03 โครงการปฏิบติัวิปสัสนากัมมัฏฐานนสิิต เฉลิมพระเกียรติ แผน 1 85 85 ธ.ค.-63 ธ.ค.-63 87,600 70,000 
ผล

04 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรวิทยาลัยสงฆ์นครนา่น แผน 1 85 85 ม.ค.-64 ม.ิย.-64 200,000 
ผล

04 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพนสิิต แผน 1 85 85 มิ.ย.-64 ม.ิย.-64 100,000 
ผล

05 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พสัดุ ทะเบียนและวัดผล และธุรการ แผน 1 85 85 มี.ค.-64 มี.ค.-64 90,000 
ผล

07 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุกีฬาสัมพนัธ์บคุลากรและนสิิต แผน 1 85 85 ธ.ค.-63 ธ.ค.-63 100,000 
ผล

09 โครงการจัดท าแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจ าปี แผน 1 85 85 ต.ค.-63 ต.ค.-63 100,000 
ผล

10 โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา แผน 1 85 85 มิ.ย.-64 ม.ิย.-64 100,000 50,000 
ผล

11 โครงการพฒันาศักยภาพการเรียนการสอน คณาจารย์ วส.นครน่าน แผน 1 85 85 มิ.ย.-64 ม.ิย.-64 100,000 
ผล

ก าหนดวัน

วัน/เดือน/ปี
วัน/

เดือน/ปี

จ านวน
โครงการ

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน
คร้ังที่จดั

ความพึง
พอใจของผู้

เข้ารับบริการ

งาน
โครงการแล้ว

เสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.2563 - ก.ย.2564)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ส่วนงาน   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ ช่ือโครงการ
กล
ยทุธ์

ตัวช้ีวัด
ตาม

แผนฯ
ผลผลิต

ลักษณะ
โครงการ

ผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงเวลา

งบปี 2564
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ
/เบอร์
ติดต่อ



ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

โครงการ (คน) (คร้ัง) (ร้อยละ) (ร้อยละ) เร่ิมต้น ส้ินสุด ในงบ นอกงบ

ก าหนดวัน

วัน/เดือน/ปี
วัน/

เดือน/ปี

จ านวน
โครงการ

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน
คร้ังที่จดั

ความพึง
พอใจของผู้

เข้ารับบริการ

งาน
โครงการแล้ว

เสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด

ที่ ช่ือโครงการ
กล
ยทุธ์

ตัวช้ีวัด
ตาม

แผนฯ
ผลผลิต

ลักษณะ
โครงการ

ผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงเวลา

งบปี 2564
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ
/เบอร์
ติดต่อ

14 โครงการพฒันาการสอนด้วยส่ืออิเล็กทรอนกิส์ แผน 1 85 85 พ.ค.-64 พ.ค.-64 50,000 
ผล

17 โครงการสัมมนาวิชาการ แผน 1 85 85 ก.ย.-64 ก.ย.-64 150,000 
ผล

18 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนมุ่งพฒันาทกัษะการเรียนรู้ แผน 1 85 85 ส.ค.-64 ส.ค.-64 100,000 
ผล

19 โครงการปฐมนเิทศนสิิต แผน 1 85 85 มิ.ย.-64 ม.ิย.-64 75,000 
ผล

20 โครงการพฒันาระบบหอ้งสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน 1 85 85 เม.ย.-64 ก.ค.-64 70,000 
ผล

21 โครงการการจัดการองค์ความรู้ KM แผน 1 85 85 ส.ค.-64 ส.ค.-64 50,000 12,500 
ผล

22 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี แผน 1 85 85 มี.ค.-64 มี.ค.-64 30,000 
ผล

23 โครงการอบรมวารสารวิชาการ แผน 1 85 85 เม.ย.-64 เม.ย.-64 50,000 
ผล

24 โครงการวางพวงมาลาพระบรมรูปสมเด็จพระปยิะมหาราช แผน 1 85 85 ต.ค.-63 ต.ค.-63 30,000 
ผล

25 โครงการแสดงความยินดีแกน่ิสิตพทุธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 65 แผน 1 85 85 พ.ค.-64 พ.ค.-64 100,000 

ผล
26 โครงการส ารวจและประเมินความพงึพอใจของประชาชน

ต่อคุณภาพการใหบ้ริการขององค์การปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ จ.นา่น ป ี2564

แผน 1 85 85 มี.ค.-64 ก.ย.-64 750,000 

ผล



ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

โครงการ (คน) (คร้ัง) (ร้อยละ) (ร้อยละ) เร่ิมต้น ส้ินสุด ในงบ นอกงบ

ก าหนดวัน

วัน/เดือน/ปี
วัน/

เดือน/ปี

จ านวน
โครงการ

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน
คร้ังที่จดั

ความพึง
พอใจของผู้

เข้ารับบริการ

งาน
โครงการแล้ว

เสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด

ที่ ช่ือโครงการ
กล
ยทุธ์

ตัวช้ีวัด
ตาม

แผนฯ
ผลผลิต

ลักษณะ
โครงการ

ผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงเวลา

งบปี 2564
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ
/เบอร์
ติดต่อ

27 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต แผน 1 85 85 พ.ย.-63 พ.ย.-63 300,000 

ผล
27 โครงการจดัการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน 1 85 85 พ.ย.-63 พ.ย.-63 350,000 

ผล
27 โครงการแข่งขันกีฬาบคุลากร มจร.คร้ังที ่13 แผน 1 85 85 พ.ย.-63 พ.ย.-63 100,000 

ผล
28 โครงการนสิิตอาสาพฒันาชุมชน แผน 1 85 85 มิ.ย.-64 ม.ิย.-64 50,000 

ผล
29 โครงการส่งเสริม และสนับสนุนโครงการพระราชด าริ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.น่าน แผน 1 85 85 ม.ค.-64 ม.ค.-64 150,000 

ผล
32 โครงการพฒันานสิิตในศตวรรษที ่21 และนโยบาย 4.0 แผน 1 85 85 ส.ค.-64 ส.ค.-64 100,000 

ผล
33 โครงการอบรมพธีิกรแกนน า แผน 1 85 85 มิ.ย.-64 ม.ิย.-64 50,000 

ผล
34 โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชิงพทุธ จังหวัดนา่น แผน 1 85 85 ก.ค.-64 ก.ค.-64 70,000 

ผล
35 โครงการเผยแผ่ธรรมะทางสถานวิีทยุโทรทศัน์ แผน 1 85 85 เม.ย.-64 ก.ย.-64 50,000 

ผล
36 โครงการสอนธรรมศึกษาในฑัณสถาน และสถานศึกษา แผน 1 85 85 พ.ค.-64 ส.ค.-64 80,000 

ผล
39 โครงการสอนภาษาและวรรณกรรมล้านนา แผน 1 85 85 ก.พ.-64 ม.ิย.-64 80,000 

ผล
40 โครงการส่งเสริมและพฒันากิจการงานคณะสงฆ์ แผน 1 85 85 ก.พ.-64 ม.ิย.-64 70,000 

ผล



ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

โครงการ (คน) (คร้ัง) (ร้อยละ) (ร้อยละ) เร่ิมต้น ส้ินสุด ในงบ นอกงบ

ก าหนดวัน

วัน/เดือน/ปี
วัน/

เดือน/ปี

จ านวน
โครงการ

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน
คร้ังที่จดั

ความพึง
พอใจของผู้

เข้ารับบริการ

งาน
โครงการแล้ว

เสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด

ที่ ช่ือโครงการ
กล
ยทุธ์

ตัวช้ีวัด
ตาม

แผนฯ
ผลผลิต

ลักษณะ
โครงการ

ผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงเวลา

งบปี 2564
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ
/เบอร์
ติดต่อ

41 โครงการมหาจุฬาอาสาเติมปญัญาสู่ชุมชนและสังคม แผน 1 85 85 ม.ค.-64 ม.ค.-64 80,000 
ผล

42 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในถิ่นทรุกนัดาร จงัหวัดน่าน แผน 1 85 85 พ.ย.-63 ส.ค.-64 100,000 
ผล

43 โครงการพฒันางานด้านการจดัการความรู้พระพทุธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม แผน 1 85 85 ก.ค.-64 ก.ค.-64 80,000 
ผล

44 โครงการพฒันาทกัษะด้านพธีิกรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิน่ แผน 1 85 85 มิ.ย.-64 ม.ิย.-64 80,000 
ผล

45 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ศักยภาพนสิิตระหว่างสถาบนั
แผน 1 85 85 พ.ย.-63 พ.ค.-64

80,000 

ผล

48 โครงการปรับภูมิทศัน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม แผน 1 85 85 ม.ีค.-64 พ.ค.-64 80,000 
ผล

50 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน แผน 1 85 85 ธ.ค.-63 ม.ิย.-64 130,000 

ผล

51 โครงการสวนสมุนไพรและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น แผน 1 85 85 ก.พ.-64 ก.พ.-64 59,450 
ผล

53 โครงการปริวรรตธรรมในคัมภีร์ล้านนาน่าน แผน 1 85 85 ม.ีค.-64 ก.ค.-64 100,000 

ผล

54 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พุทธศิลปน์่าน แผน 1 85 85 เม.ย.-64 ก.ค.-64 100,000 

ผล

55 โครงการความร่วมมือทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ แผน 1 85 85 ก.ย.-64 ก.ย.-64 100,000 



ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

โครงการ (คน) (คร้ัง) (ร้อยละ) (ร้อยละ) เร่ิมต้น ส้ินสุด ในงบ นอกงบ

ก าหนดวัน

วัน/เดือน/ปี
วัน/

เดือน/ปี

จ านวน
โครงการ

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จ านวน
คร้ังที่จดั

ความพึง
พอใจของผู้

เข้ารับบริการ

งาน
โครงการแล้ว

เสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด

ที่ ช่ือโครงการ
กล
ยทุธ์

ตัวช้ีวัด
ตาม

แผนฯ
ผลผลิต

ลักษณะ
โครงการ

ผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงเวลา

งบปี 2564
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ
/เบอร์
ติดต่อ

ผล

56 โครงการจัดนิทรรศการเนือ่งในวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา แผน 1 85 85 เม.ย.-64 เม.ย.-64 30,000 
ผล

57 โครงการขับเคล่ือนหมู่บ้าน วัด โรงเรียน รักษาศีล 5 แผน 1 85 85 เม.ย.-64 เม.ย.-64 50,000 
ผล

3,302,970 1,842,500 รวมทั้งสิ้น



จัดสรรงบ ผู้รบัผิดชอบ

โครงการ จัดสรร งบนอก ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

รวมทั้งสิ้น 3,302,970 1,892,500 

3. เงนิอุดหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 1,533,520 1,892,500 

01 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 87,600 1 
02 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมอาเซียน 73,320 1 
03 โครงการปฏิบติัวิปสัสนากัมมัฏฐานนสิิต เฉลิมพระเกียรติ 87,600 70,000 1
04 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรวิทยาลัยสงฆ์นครนา่น 200,000 
05 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพนสิิต 100,000 1 
06 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พสัดุ ทะเบียนและวัดผล และธุรการ 90,000 1 
07 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุกีฬาสัมพนัธ์บคุลากรและนสิิต 100,000 1 
08 โครงการจัดท าแผนพฒันาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบติัการประจ าปี 100,000 1 1 
09 โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 100,000 50,000 1 
10 โครงการพฒันาศักยภาพการเรียนการสอน คณาจารย์ วส.นครนา่น 100,000 
11 โครงการพฒันาการสอนด้วยส่ืออิเล็กทรอนกิส์ 50,000 1 
12 โครงการสัมมนาวิชาการ 150,000 1

13 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 100,000 1

14 โครงการปฐมนเิทศนสิิต 75,000 1 
15 โครงการพฒันาระบบหอ้งสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 70,000 1 1

16 โครงการการจัดการองค์ความรู้ KM 50,000 12,500 1

17 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 30,000 1

18 โครงการอบรมวารสารวิชาการ 50,000 1

19 โครงการวางพวงมาลาพระบรมรูปสมเด็จพระปยิะมหาราช 30,000 1
20 โครงการแสดงความยินดีแก่นสิิตพทุธศาสตรบณัฑิต รุ่นที ่65 100,000 1

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ตามกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมวดโครงการ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ (รวม)

ล าดับ รายการ
งบประมาณ ระยะเวลาจัดโครงการ



จัดสรรงบ ผู้รบัผิดชอบ

โครงการ จัดสรร งบนอก ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ตามกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมวดโครงการ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ (รวม)

ล าดับ รายการ
งบประมาณ ระยะเวลาจัดโครงการ

21

โครงการส ารวจและประเมินความพงึพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการขององค์การปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ.นา่น ป ี
2564

750,000 1 1

22 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต 300,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 350,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 โครงการแข่งขันกีฬาบคุลากร มจร.คร้ังที ่13 150,000 1
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บรกิารวิชาการ 960,000 - 
1.เงนิอุดหนุนโครงการบรกิารวิชาการ 960,000 - 

25 โครงการนสิิตอาสาพฒันาชุมชน 50,000 1 
26 โครงการส่งเสริม และสนับสนุนโครงการพระราชด าริ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.น่าน 150,000 1
27 โครงการพฒันานสิิตในศตวรรษที ่21 และนโยบาย 4.0 100,000 1

28 โครงการอบรมพธีิกรแกนน า 50,000 1 
29 โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชิงพทุธ จังหวัดนา่น 70,000 1

30 โครงการเผยแผ่ธรรมะทางสถานวิีทยุโทรทศัน์ 50,000 1 1 1

31 โครงการสอนธรรมศึกษาในฑัณสถาน และสถานศึกษา 80,000 1 1

32 โครงการสอนภาษาและวรรณกรรมล้านนา 80,000 1 1 
33 โครงการส่งเสริมและพฒันากิจการงานคณะสงฆ์ 70,000 1 1

34 โครงการมหาจุฬาอาสาเติมปญัญาสู่ชุมชนและสังคม 80,000 1
35 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในถิน่ทรุกันดาร จังหวัดนา่น 100,000 1 1 1

36 โครงการพฒันาทกัษะด้านพธีิกรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 80,000 1 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 809,450 - 
1.เงนิอุดหนุนโครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 809,450 - 



จัดสรรงบ ผู้รบัผิดชอบ

โครงการ จัดสรร งบนอก ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ตามกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมวดโครงการ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ (รวม)

ล าดับ รายการ
งบประมาณ ระยะเวลาจัดโครงการ

37 โครงการพฒันางานด้านการจดัการความรู้พระพทุธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 80,000 1

38 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ศักยภาพนสิิตระหว่างสถาบนั 80,000 1 

39 โครงการปรับภูมิทัศน์เพือ่ส่งเสริมสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 80,000 1 1 
40 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและทอ้งถิ่นน่าน 130,000 1 1 1
41 โครงการสวนสมุนไพรและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 59,450 1 
42 โครงการปริวรรตธรรมในคัมภีร์ล้านนาน่าน 100,000 1 1 1

43 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พุทธศิลปน์่าน 100,000 1 1

44 โครงการความร่วมมือทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ 100,000 1

45 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 30,000 1 
46 โครงการขับเคล่ือนหมู่บา้น วัด โรงเรียน รักษาศีล 5 50,000 1 

4 4 4 4 4 8 11 11 10 7 9 6สรปุรวมระยะเวลาความถ่ีในการจัดโครงการ
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 ค ำสั่งวิทยำลัยสงฆน์ครน่ำน  

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ที่   57/2563 
เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏบิัตกิำรทบทวนแผนพัฒนำวิทยำลัยสงฆน์ครน่ำน 

ระยะที่ 12 (2560-2564)  
และจัดท ำแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปี พ.ศ.2564  

------------------------------------------------ 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะท่ี 12 
(2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามพันธกิจและนโยบายมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ.2560-2564) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 

1. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.  ผู้อ านวยการ    
2. พระครูนันทชัยคุณ  ผู้ช านาญการด้านพระพุทธศาสนา 
3. พระครูวิจิตรธรรมโชติ  อาจารย์ประจ า 
4. ว่าท่ี ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล  ท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า การจัดท าแผนฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีระดับหลักสูตร  
หลักสูตรสำขำวิชำพระพุทธศำสนำ ประกอบด้วย 
1. ผศ.ฐิติพร  สะสม   ประธานหลักสูตร   ประธานกรรมการ 
2. ดร.ช านาญ  เกิดช่อ   อาจารย์ประจ า   กรรมการ 
3. พระปลัดวีรวัฒน์  วีรวฑฒฺโน  อาจารย์ประจ า   กรรมการ 
4. นายธนวัฒน์  ศรีลา   อาจารย์ประจ า   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีหลักสูตรสาขาวิชา

พระพุทธศาสนา ด าเนินการ ติดตาม และวิเคราะห์ผลการจัดโครงการตามแผน 
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3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีระดับหลักสูตร  
หลักสูตรสำขำวิชำรัฐศำสตร์ ประกอบด้วย 
1. พระครูปลัดวัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร ประธานหลักสูตร   ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.วรปรัชญ์  ค าพงษ์  อาจารย์ประจ า   กรรมการ 
3. พระครูวิจิตรธรรมโชติ   อาจารย์ประจ า   กรรมการ 
4. พระปลัดวัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ  อาจารย์ประจ า   กรรมการ 
5. นายสิทธิชัย  อุ่นสวน   อาจารย์ประจ า   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ด าเนินการ ติดตาม และวิเคราะห์ผลการจัดโครงการตามแผน 

4. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีระดับหลักสูตร  
หลักสูตรสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ประกอบด้วย 
1. พระครูสมุห์อุทัย  อุทยเมธี  ประธานหลักสูตร   ประธานกรรมการ 
2. พระมหากิตติ  กิตฺติเมธี  อาจารย์ประจ า   กรรมการ 
3. พระมหาอนันต์  องฺกุรสิร ิ  อาจารย์ประจ า   กรรมการ 
4. ดร.ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล  อาจารย์ประจ า   กรรมการ 

 5. นายธัชพล  ยรรยงค์    อาจารย์ประจ า   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีหลักสูตรสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ ด าเนินการ ติดตาม และวิเคราะห์ผลการจัดโครงการตามแผน 

5. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีระดับหลักสูตร  
หลักสูตรสำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย ประกอบด้วย 
1. นายสมคิด  นันต๊ะ   ประธานหลักสูตร   ประธานกรรมการ 
2. นายประทีป  ยศนรินทร์  อาจารย์ประจ า   กรรมการ 
3. นายสาวสุบินรัตน์  รัตนศิลา  อาจารย์ประจ า   กรรมการ 
4. นางสาวคนงนาฏ  รุณวุฒิ  อาจารย์ประจ า   กรรมการ 
4. นายจอมพณ  สมหวัง   อาจารย์ประจ า   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีหลักสูตรสาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย ด าเนินการ ติดตาม และวิเคราะห์ผลการจัดโครงการตามแผน 

6. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ฝ่ำยกิจกำรนิสิต ประกอบด้วย 
1. พระปลัดวัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ  รก.ผู้อ านวยการส านักงานกิจการท่ัวไป ประธานกรรมการ 
2. นายสุรเชษฐ์ ค าใจ   นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
3. พระรณชัย กิตฺติภทฺโท   นักวิชาการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายกิจการนิสิต ด าเนินการ 

ติดตาม และวิเคราะห์ผลการจัดโครงการตามแผน 
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7. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ส ำนักงำนวิชำกำร ประกอบด้วย 
1. ผศ.,ดร.วรปรัชญ์  ค าพงษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นางกัญจนพร  เกิดช่อ   นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
3. นางขวัญดาว  วิญญูชาคริต  บรรณารักษ์   กรรมการ 
4. นายศุภกริช  เขื่อนเพชร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
5. พระปรมานุชิต ปฐมพโล  จนท.โครงการพระสอนศีลธรรม กรรมการ 
6. น.ส.อรพินท์  อินวงค์   นักจัดการงานท่ัวไป  กรรมการ 
7. น.ส.กิตติกา  ดีค า   นักประชาสัมพันธ ์  กรรมการ 
8. ดร.ช านาญ  เกิดช่อ   รก.ผอ.ส านักงานวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีส านักงานวิชาการ ด าเนินการ 

ติดตาม และวิเคราะห์ผลการจัดโครงการตามแผน 

8. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ส ำนักงำนวิทยำลัย ประกอบด้วย 
1. ผศ.เชษฐ์  นิมมาทพัฒน์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอุษา  เลาดี   นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการ 
3. นางสาวปาริชาติ  อุดดี   นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการ 
4. นายอนันต์  ลานเงิน   นักวิชาการพัสดุ   กรรมการ 
6. นางสาวปิยะฉัตร  ดีสีใส  นักจัดการงานท่ัวไป  กรรมการ 
7. นางจิรวรรณ  ตันตระกูล  นักจัดการงานท่ัวไป  กรรมการ 
8. นายปรเมษฐ์  กิจการ   นักจัดการงานท่ัวไป  กรรมการ 
9. นายเอื้อ  เจริญสุข   นักจัดการงานท่ัวไป  กรรมการ 
10. พระปลัดนฤดล  กิตฺติภทฺโท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีส านักงานวิทยาลัย ด าเนินการ 

ติดตาม และวิเคราะห์ผลการจัดโครงการตามแผน 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่  
1. นายปรเมษฐ์  กิจการ   นักจัดการงานท่ัวไป  ประธานกรรมการ 
2. นายเอื้อ  เจริญสุข   นักการภารโรง      กรรมการ 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานท่ี ห้องประชุมหลัก ห้องประชุมย่อย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องรับประทานอาหาร   

จุดจัดเบรกและน้ าปานะ หน้าห้องประชุม รวมท้ังเตรียมพร้อมในเรื่องส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องให้เพียงพอ 
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน และประเมินผล 
1. นางกัญจนพร  เกิดช่อ   นักวิชาการศึกษา   ประธานกรรมการ 
2. นางอรพินท์  อินวงค์   นักจัดการงานท่ัวไป  กรรมการ 
3. นางจิรวรรณ  ตันตระกูล  นักจัดการงานท่ัวไป  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม ออกแบบ แบบประเมิน พร้อมท้ังประเมินผลตลอดโครงการ 
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11. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมอำหำร น้ ำปำนะ  
1. ผศ.ฐิติพร  สะสม   ประธานหลักสูตร   ประธานกรรมการ 
2. นางขวัญดาว  วิญญูชาคริต  บรรณารักษ์   กรรมการ 
3. นางสาวปิยะฉัตร  ดีสีใส  นักจัดการงานท่ัวไป  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  ให้การต้อนรับวิทยากร ดูแลเรื่องเครื่องด่ืมต่างๆ แก่วิทยากร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และบริการน้ า 
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกต่อผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน บัญชี พัสดุ 
1. นางสาวปาริชาติ  อุดดี   นักวิชาการการเงินและบัญชี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอุษา  เลาดี   นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการ 
3. นายอนันต์  ลานเงิน   นักวิชาการพัสดุ   กรรมการ 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน เบิก จ่าย และจัดระบบการรับจ่าย ตลอดโครงการให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 

13. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ บันทึกภำพ  เคร่ืองเสียง และสื่อ 
1. นางสาวกิตติกา  ดีค า   นักประชาสัมพันธ์  ประธานกรรมการ 
2. นายศุภกริช  เข่ือนเพชร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทางส่ือต่าง ๆ บันทึกภาพโครงการ 

14. คณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร 
1. พระปลัดนฤดล  กิตฺติภทฺโท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
2. นายธนวัฒน์  ศรีลา   อาจารย์ประจ า   กรรมการ 

3. นายสิทธิชัย  อุ่นสวน   อาจารย์ประจ า   กรรมการ 

4. นายธัชพล  ยรรยงค์    อาจารย์ประจ า   กรรมการ 

5. นายจอมพณ สมหวัง   อาจารย์ประจ า   กรรมการ 
 มีหน้ำที่  จัดท าโครงการฯ และจัดท าประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน แบ่งกลุ่มการจัดท าแผน 
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และจัดท าเอกสารอื่นๆ ประเมินและสรุปโครงการ จัดท าป้ายโครงการ และของท่ีระลึก 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  1   เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕63 
 
 
 

(พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  เฉลิมพระเกียรติฯ 
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1) A1 L-ll1V1~'W6~t1 30,000 I - I 30,000 

2) A1'1lti1JLL'111J~~riti'1~1~ - · 50,000 I 50,000 

3) A1~1~ LV11J1 '\.J~f11'i - · 30,000 I 30,000 

4) A1'6'i'i1JLilu1JLL'1::m.; - · 10,000 I 10,000 
.,-------., ' 

5) A1Lum~u~ A1~~n LL'1::'W1V1u:: - · 50,000 I 50,000 

6) A11<ff~1m~h1V11~1'Ll'l . .l'i:: LVll'! - · 100,000 I 100,000 

7) A1fl1'\.Jfl1J~1t1 
' 

- · 60,000 I 60,000 

1.3 A1'11 '61'irui.J1i1fl 
" 

87,600 I 1,217,ooo I 1,304,600 

1) A11~vh 43,800 I 1,200,000 I 1,243,800 

2) A1'\.J'i::th 21,900 I - I 21,900 

3) A11Vl'il'1Ylv1 21,900 I 5,ooo I 26,900 

4) A11'\.J'i~riM - · 12,000 I 12,000 

1.4 A11'1vi 
' 

219,ooo I 52,500 I 271,500 

1) A11''1vim'i~n~1 
' 

219,000 I - I 219,ooo 

2) A11''1~~1'Li'n~1t1 - · 12,500 I 12,500 

3) A11''1vi~1t1u1u~1t1 fl~1 
' 

- · 20,000 I 20,000 

4) A11'1~fltl1J~1 Lllltii - · 20,000 I 20,000 

2. ~'Url.:IVJ'IJ 345,000 

2.1 fi1A1nru'1 345,ooo 

(1) 'qV111J1fl'i1~u~1V1fo~ti~t.l'i::-q1J '1J'IJ1V11~i.i'tiun11 30 ~it~ 1Vlm'1u'1~~'Llfl'i 260,000 

tl1 t1 Lo~1J'W'i::Lnu'i~1 ill1m1eJ1mLn1 rl1Lf1tim¥lu~ ~~V11'vioJ1u 2 '1Jvi 
" ' 

(2) Lfl~tl~fltl1J~1 Lllltii ~1Vl~1.N1'U~1'Li'fN1'W * ('1mL'1Vl~Jl1'W'1J'U1Vl h Ji.i'tiun-:l1 19 

D1) 1V1ui'1u'1~'il1ufl·nl1mo~1Jvrl'::Lnu'i~1 ill1t meJ1mLn1 el'1LJ1timYlu~ 
" 

~~V1-JvioJ1t1 5 Lfl~tl~ 

2.2 fi1v1~'ULL"::~.:ifit1ai'1.:i 

1) ~~riti'1~1~U L~U1 

2) ~~riti'1~1~C-Jf1~'LI 
" 

85,000 

- ' 

- ' 

- ' 

--. .. :.:" . ...:..:-1.v 85,000 

- . -

- . 
- ' 



bbc.J1J.:111J I c.J~c.J~(;\ I LA'l.:101'l 

3. L~t1B~'Vfuu f'i1t<ti-;J1flau\Hluu01'lc.J~111uru4i 111 . . . 
3.1 f'i1ti\11fJauuauu01'lc.J~111uru4i111 • 

1) 1m.:i rn'i~liln'ilm'ilm'l~11vr'1mw1'i 
" 

2) 1m.:irn'i"'uu"'uun'ilm'i11ti1L'1ivu . 
3l 1m.:i rn'it1nu111u"'"'u1n111T!J.ii1uu~111 Lo~11'Vi'i~ Ln t'.J'i~., 

4) Lfl 'i .:i fl1 'i~ \ilJ\J1131 n vm'Viu fl m m1'Vl mGl' v"' .:i<JJu fl 'i1 .• h u , 

5) Lfl'i'lfl1'ici.:i L"'~11LL'1~~\i1Ju11'1 nvm'Vi\l~111 

6) 1fl'i'lfl1'i~\ilJu1t1'i~~'V16m'Virn'it1nu~.:i1u~1urn 'i L~u U'\J~ ~"'~ 'Vl~Luvu 

LL'1~llilc.J'1 

7) lfl'i.:!fl1'ici'IL"'~11"'1J\J"'\J\JflW1~11~\JB\Jfl'11n'lLL'1~\l~111 . . 
8) lfl 'i .:i fl1 'i~ Iii vh LLc.J\J~ \ilJ\J1 "1/ 'l\JU'i~l.11ru/LLc.J\Jtlnu~n1 'itl 'i~ \11u 

9) lf'l'i 'I fl1 'ici.:i L"'~l.J LL'1~~\ill\J1 'i~\J\JU 'i~ nu fl rum Yi fl1 'i Pl mn . 
10) 1m.:irn'i~\ilJu11'1nvm'Vifl1'iL~E.J\Jfl1'i"'tiu flnJ1'il 1'i~ 1"'.\Jfl'iil1u 

11) lfl'i'lfl1'i~\ilJ\J1fl1'i"'B\J~1fl~tlBL~n'Vl'itliln~ 

12JLfl'i.:in1'i~1111u11'1l1n1'itl'i~'11u 

13) lfl 'i 'In 1'i'1 'I L"'~l.J n'l~\J1\Jfl1 'iL ~ fl\J fl1 'i"'B\Jll.:i~ \ilJ\J1Vl m:t~ n 1 'i L~fl\J ~ . " 
14) lfl'i'lfl1'iU.ij111JL'Vlf'1il~111 

15) lfl'i'lfl1'i~\ilJ\J1'i~\J\J~tl'l"'l.JlilLL'1~ L 'Vlfl 1u fa V"'1'i"'\JL 'Vlf'1 • 
16) Lfl'i'lfl1'ifl1'i~lilfl1'iB'IAfl1111~ KM 

" 
11J1fl'i.:in1'i111'i1'il"''Un1Vitl'i~'11tl . 
l8)Lfl'i.:in1'iti\J'i1111'i"'1'i1'1l1n1'i 

19) n'iln'i'i1111'1Yi1'1111'11Yi'i~\J'i11'itl "'11L~'il'Vi'i~DE.J11V11'i1'1l 
" 

~ OJ ~ I 

1'Vlfl1~ fl a .:l'il1JA 'l1J11J 
'l111~.:1~1J 

.:iu\h:::i.11ru I uan~u\h:anru 

3,302,970 1,842,500 I 5,145,470 

1,533,520 1,842,500 I 3,376,020 

87,600 - • 87,600 

73,320 - • 73,320 

87,600 10,000 I 157,600 

200,000 - • 200,000 

100,000 - • 100,000 

90,000 - • 90,000 

100,000 . 100,000 

100,000 100,000 

100,000 50,000 150,000 

100,000 100,000 
--
50,000 . 50,000 
--

150,000 ' 150,000 

100,000 ' 100,000 
--
75,000 ' 75,000 
-
70,000 70,000 

50,000 12,500 62,500 

30,000 30,000 
--

- ' 50,000 50,000 

. : ~UJi ~ ~0,000 I 30 000 
~~'\ft~~·1·~ A' ' 

20) lfl'i'lfl1'i LL"'lil'lfl1111~\J~LLrlil~111Yi'Vllif'11"'111'iUruon111 ~\J~ 65 100,000 . . 
21) lfl'i'lfl1'i~1'i1'ilLL'1~tl'i~LlJ1.Jc.J'1fl1111Yl'l'Vitl h'1leNtl'i~'U1'1l\J~tlflnJJ11'Vi fl1 'i 7 50 ,000 . 
1 ~\J~fl1'i'Uti.:i1i.:ir\'t! nfl'iti.:ici1uVlei.:i~u 'il. tl1u 

22) Lfl'i'lfl1'i~lilrn'i?lmnvr'1nM1 'i'Vi'Vllif'11"'111'i11vr1urusn111 I ~ 300,000 " . 300,000 

23) Lfl 'i .:i fl1 'i~lil fl1'i Pl m:t1V1Gl' n"' 111'i-r~f'11"'111'i11'Vl1U ru<Vi 111 " ... - ' 350,000 350,000 

960,00~ I 
100,000 

-

24) lfl'i'lfl1'iLL~'l<LJ''WnW1\Jfl'11n'l l.J'il'i . fl-:f.:i~ 13 . 
3.2 f'i1ti\11fJu~01'l1111n1'l 

100,000 

960,000 
--

1) lf'l'i'l fl1 'iil~111tl1"'1~\ilJ\J1'1!11'1l\J . 50,000 ' 50,000 
--

2) 1m.:irn'i'1.:i L"'~11mri.rnuu1m.:irn'i'Vi'i~'i1'1!\il1~1 , 150,000 ' 150,000 
- -

3) lf'l'i'lfl1'i~\ilJ\J1\l~1111Uf'11111'i'ii:t~ 21 LL'1~\Jlfl\J1fl 4.0 100,000 ' 100,000 
--

4) Lfl 'i'lfl1'iti\J 'i11~5mLLnm11 50,000 . 50,000 



LL~'U.:!1'U I ~"~fiui I 1A'i.:!n1'i 

~ GJ i I 

1Vlf.11"mWBJ'UA'i'U1'U I 

'i13J~.:l~'U 
.:iutl'i::lJ1ru 'UtlMtJU'i::111ru 

5) 1m.:irn'i~'mfhm1'ivi'il.:iL~v1L:U.:i'l'iV10 ~.:ivi1vii.hw , 70,000 - 70,000 

6) 1m.:irnwmLL~o'i'ilJ:::V11.:imnu1V1v 1 Vl'iVil'li.1 , 50,000 - 50,000 

7) 1m.:im'i"1'il'Uo'i'rn~m~n1'UVlru'i1"1fl1'U LL'1:::"1t:11'U~m:11 80,000 - 80,000 

8) 1ri 'i .:i f11 'i'U 'i'i'l'i'U1"11lJ Lru 'i LL'1::: €1 'U'ilJ LV 11'U'Ui11 fl~~ ~'il'U Ltl~lJ'l'i'i::: Ln V'i&1., - - -

9) 1m.:if11'i"1'il'Ui11~1LL'1:::1'i'inJn'i'ilJfi'1'U'U1 80,000 - 80,000 

10) 1m.:irn'i~'ILG'1~lJLL'1:::~VU'U1fhl f11'i'l1'Ufl ru:::G'1.:i'Jl' 70,000 - 70,000 

11) 1m.:irn'iiivi1~vi1B1"11 L&1iiururu1~'UlJ'U'ULL'1:::".:iriii 
, 'LI ..... ", 

80,000 - 80,000 

12) 1fl'i'lf11'i'iJ'lJ'jlJflC\Ji5'i'ilJ~~Vi5'i'ilJ 1 'U~'UVl'itl'Um'i ~'IVllVii.l1'U , , 100,000 - 100,000 

13) 1ri'i.:i f11 'i~vu'U1Vi fl~::: vi' 1'U~6m'iii LL'1::: nilu ru ru 1 YI €1 .:i ~'U 
~ u u 

80,000 - 80,000 

3.3 fi11 ii\i1EJvi1'lfl.h~.:ifl"tJ1~'Uli'i'i3J 809,450 - 809,450 

1) 1fl 'i 'I fl 1 'i~ Vll'U 1'11'U vl 1'U fl 1'i~VIfl1 'ifl11lJ ~'l'i'i:::'l'iVI i51'11"1'U1 LL'1::: ~ '1 Ul Vll'U i5'i'ilJ 
~ , 80,000 - 80,000 

2) 1ri'i.:ifl1'i~vu'U1Vifl~:::vi'1'U~6fl'i'ilJLL'1:::nilururu1YfB.:i~'U 
~ u u 

- - -

3) 1m.:im'iLL'1flLU~V'UL~V'U~U~\ll'i:::Vl'h.:i"1t:11U'U 
~ 

80,000 - 80,000 

4) 1fl'i'lf11'i~ fl~1Vl'l1'U'UlJ'U'ULl'l'i~~n~'l'i'ilL Yi V'I 
~ , .. - - -

5) 1fl'i'lf11'itJfoniJVil'11.JL ~€1~'1LG'1~lJ"1'UVl~Vi11'1'i1 'UiJ&1V11.:i ~'1U:::LL'1:::lVU'Uli'i'ilJ 
~ , 80,000 - 80,000 

6) 1fl'i'lf11'i~'UG'11'UlVU'Ui5'i'ilJU'i::: L YiM VIVLL'1:::Yf €1'1~'Ui.11'U 130,000 - 130,000 

7) 1m.:im'i"11'U"1lJ'U 1 Yi'iLL'1:::nilururu1Yf B.:i~'U 
, \J ..... " 

59,450 - 59,450 

8) 1m.:i m'itJ~l'i'i\lli:l'i'ilJ 1w•i'iiiHti'1'U'U1i.11'U 100,000 - 100,000 

9) 1fl'i'I f11'i~'ILG'1~lJ LL'1::€1'U'ifl~'l'iVli5~'1i~oJ1'U , , 100,000 ~~~ ~ ~ sn•a ~- ~ -
100,000 

10) 1fl'i'lf11'ifl11lJ~1lJi'.i'iJVl1'1f11'i~fl~1 1'11"1'U1 LL'1::lVU'Ui5'i'ilJ'1 

11) 1m.:irn'i~VIUVl'i'il'lf11'iL tiB.:i 1'U1'U'11~ruV11.:i'l'i'i::'l'iV101'11"1'U1 30,000 u , 

12) 1fl'i'lflWLJ'ULfl~'il'UVl~U1'U lVI 1 rn~V'U 'ifl~1~'1 5 50,000 
~ 

4. fh 1 ii\i1m~'U'Ji;JVl'4'U'Vl'i::at1'UAM'i'illL'U h.:iL~f.l'U 

- fl1\ll'il'U LL Vl'U'l'i'i::G'1€J'U~'1i5'i'ilJ 
I !.I .... .J 

- fl1\ll'il'ULLVl'UL~1Vl'U1VI 

- f111'ff~1v~1LU'U'l1'U 

3. u~'U.:i1'UEJV1lif11auiim'i~.:iLa'i3.1n1'i1'1EJLL"::w~'U1'U1uin'i'ill , 

1A'i.:in1'i : 1A'i.:in1'im'i1'1EJu"::'U1uim'i11Lvit1n1'iWN'U1~.:iA3JLL"::~.:iLL1i;i~t111 

'"'"'"'"tl / 

(Yl'i::3.lvr1uru4iui tJ~4iuiL3.IS) 

erel1'U1 V f11'ifl€J'I LL~'U'l1'U 
~ 

7,068,820 
~.c--: --~j1[}~~ 

7,068,820 

6,775,000 - 6,775,000 

180,000 - 180,000 

113,820 - 113,820 

- - -

- - -

u 

fo'iB.:i\111iiu 

r-

<wm11sli'i'ill1~1'ia,'ifl.\il'j.) 

'i'il'lel5fl1'i'U~~1V11'1LLC-l'ULL'1:::~~'U1 

~-- ~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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