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ค าน า 

 
 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๔๕  ในชื่อโครงการขยายห้องเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร  จังหวัดปัตตานี ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร 
(พระอารามหลวง) ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  เพ่ือจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้กับ
พระภิกษุสามเณรพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรม  โดยมีพระโสภณธรรมคณี  ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดปัตตาน  เป็นประธานบริหารในช่วงแรก  พระครูวิบูลสมณวัตร  เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานบริหารต่อ  ปัจจุบันมี  พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี  จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาศาสนา  สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ  หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ทั้งนี้ กลุ่มงานบริการการศึกษา  เป็นกลุ่มงานที่บริหารงานทั่วไปและสนับสนุนการเรียนการสอน
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี วิทยาลัยสงฆ์  เพ่ือผลการด าเนินการโดยรวม ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย และภาพรวมของการให้บริการ โดยเน้นความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ และการพัฒนางานหลัก
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและ  เป็นไปตามระเบียบ 
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดี ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี(Good governance) และหลักผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารตามภารกิจของรัฐ ความรับผิดชอบดังกล่าว   เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่สนับสนุนการจัดการด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของการพัฒนาระบบต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ระบบได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่านในทุกภารกิจของกลุ่มงานการเงิน บัญชีและ
พัสดุ   รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน  ให้ประสบความส าเร็จได้ตาม
เป้าหมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับสิ่งที่ดีเช่นนี้จากทุกท่านตลอดไป 
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ส่วนที่ ๑ 

บริบทกลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงาน วิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ๑. ชื่อส่วนงาน 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
๒. ที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ถ.สามัคคีสาย ข ต.รูสะมิแล อ.
เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐ โทร:๐๗๓๔๕๐๐๗๑,๐๗๓๔๕๐๐๗๕ โทรสาร ๐๗๓๔๕๐๐๗๔ Website: 
http://mcupn.ac.th 
 ๓. ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ก าหนดขึ้นเนื่องจากการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีในระยะที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ตาม
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานและผู้ รับผิดชอบภาระงาน ในกลุ่มงานงานบริการ
การศึกษาประกอบไปด้วย งานจัดการเรียนการสอน , งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ ,งานส่งเสริมกิจการ
นิสิต , งานสวัสดิการนิสิต ,งานท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ,งานบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และวิปัสสนากรรมฐาน และงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

ปัจจุบันนี้ สังคมอยู่ร่วมกันมาไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน สถาบันต่าง ๆ ต้องอาศัยการท างาน
ร่วมกัน  อยู่ร่วมกันเพ่ือความอยู่รอดอย่าง สามัคคี กลมเกลียว เพื่อให้สะดวก ต่อองค์กร ต่อกลุ่มของเราจะต้อง
อาศัยหลักการ ความคล่องตัว  สิ่งนี้เรียกว่า การให้บริการ  

การให้บริการที่ดีจ าเป็นต้องอาศัยบุคคล  คอยให้บริการ ต่อสังคม เช่น ส านักงาน จ าเป็นต้องมีผู้ให้
บริหาร ผู้ให้บริการ จะต้องมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความพร้อมเป็นจิตอาสา พึงพอใจที่จะให้บริการ อย่างมี
หลักการ มีระเบียบ เป็นกฎกติกาของสังคมนั้น ๆ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  ได้
ก าหนดส่วนงานใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบภาระงาน ส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ แบ่งงาน
ออกเป็น ๗ ส่วน คือ 

๑. งานจัดการเรียนการสอน 
ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ จัดท าตารางสอน ตารางสอบ ขั้นตอน

การจัดสอบ ร่วมกับฝ่ายงานทะเบียน และฝ่ายงานประเมินผลการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

๒. งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและบริการวิชาการ รับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรมงานติดต่อ

ประสานงาน และการให้บริการวิชาการแก่นิสิตและผู้ที่มีความสนใจ เกี่ยวกับองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับส่วน
งานและองค์ความรู้อื่น  และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

http://mcupn.ac.th/
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๓. งานส่งเสริมกิจการนิสิต 
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมกิจการนิสิต ก ากับ ควบคุม แนะน า ให้ค าปรึกษาและอ านวยการ

ความสะดวกในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัยและของส่วนงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๔. งานสวัสดิการนิสิต 
ปฏิบัติงานด้านดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการนิสิต  รวมทั้งการจัดกิจกรรมของนิสิต โดยเชื่อมโยงการ

ปฏิบัติงานกับฝ่ายงานส่งเสริมกิจการนิสิต  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
๕. งานทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศอลปวัฒนธรรม 

ปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของส่วนงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหาร 

๖. งานบริการฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และวิปัสสนากรรมฐาน 
ปฏิบัติงานด้านการบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม และวิปัสสนากรรมฐาน 

รับผิดชอบการให้การฝึกอบรม การบรรยาย การให้ความรู้ที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและการวิปัสสนา
กรรมฐาน ที่เก่ียวข้องกับส่วนงาน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

๗. งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรพชาและอบรม

เยาวชนภาคฤดูร้อน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงาน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหาร 

ซ่ึงปัจจุบัน มีหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานตามส่วนงานของกลุ่มงานบริการการศึกษา 
ประกอบด้วย 

 ๑. นายกฤตพจน์  คงสีพุทธ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา (งานจัดการเรียนการสอน) 

 ๒. นางสาวภมรรัตน์  ชุมภูประวิโร หัวหน้างาน (งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ) 

 ๓. พระมหาเสาวนันท์  สุภาจาโร หัวหน้างาน (ส่งเสริมกิจการนิสิต) 

 ๔. นายไชยยุทธ์  อินบัว หัวหน้างาน (งานสวัสดิการนิสิต) 

๕. นายรัชชเมธ  จันทนวล หวัหน้างาน (งานท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม) 

๕.๑ นายอ าพร  มณีเนียม กรรมการ 

๕.๒ พระมหากริช  ถิรธมฺโม กรรมการ 

๕.๓ พระพันธ์  ธมฺมว โส กรรมการและเลขานุการ 

๖. พระมหาสมคิด  สมฺปนฺโน หัวหน้างาน (งานบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม 
และวิปัสสนากรรมฐาน) 
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๖.๑ พระครูสุวรรณสุตาลังการ กรรมการ 

๖.๒ พระครูสุตกิจสโมสร กรรมการ 

๖.๓ นางสาวณัฐสุรีย์  ด่านล ามะจาก กรรมการและเลขานุการ 

๗. นายกฤตพจน์  คงสีพุทธ หัวหน้างาน (งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน) 

๗.๑ นางชบา  บัวอ่อน ผู้ช่วยงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๑.๒ ปรัชญากลุ่มงาน 

“บริการการศึกษาด้วยใจ  สานสายใยสังคม” 

๑.๓ ปณิธาน 

“รับพระราชปณิธาน ล้นเกล้ารัชการที่ ๕ เพ่ือด ารงพุทธศาสนา” 

๑.๔ วิสัยทัศน ์

“จุดศูนย์กลางองค์ความรู้ตามแนวพุทธ สู่สังคม” 

The center of the Buddhist to society. 

๑.๕ พันธกิจ 

๑. ให้บริการศึกษาโดยประยุกต์องค์ความรู้กับศาสตร์เชิงพุทธสู่สังคม 

๒. ส่งเสริมให้ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้เชิงพุทธ เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการการศึกษา โดยยึดองค์ความรู้ เชิงพุทธกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือการ
ด าเนินงาน มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ 

๑.๖ ค่านิยมองค์กร 

คุณธรรม  = บุคลากรมีคุณงานความดี ท างานบริการการศึกษาด้วยใจที่บริสุทธิ์ 

 จริยธรรม = บุคลากรบริการด้วยใจมีวินัย ในการท างาน  

 องค์ความรู้ = บุคลากรร่วมแรงร่วมใจใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์ดีสู่มาตราฐานที่
สูงขึ้น 

๑.๗ สีกลุ่มงาน 
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สีเขียวอ่อน  หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ 

๑.๘ สุภาษิต 

อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา   บัญฑิตย่อมฝึกตน 

๑.๙ เอกลักษณ์ 

“ด้านวิชาการของความเป็นเลิศพระพุทธศาสนา เพ่ือการศึกษา” 

๑.๑๐ อัตลักษณ์ 

“มีคุณธรรม คู่ความรู้”
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานประจ ากลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพโครงสร้างองค์กร 

งานบริการ
สารสนเทศ 

งานคอมพิวเตอร์ 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารงานประจ ากลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี

กลุ่มงานการบริการการศึกษา 

งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ นางสาวภมรรัตน์  ชุมภูประวโิร หัวหน้างาน 

งานจัดการเรียนการสอน นายกฤตพจน์  คงสีพุทธ หัวหน้ากลุ่มงานการบรกิารการศกึษา (งาน
จัดการเรียนการสอน) 

งานส่งเสริมกจิการนิสิต พระมหาเสาวนันท์  สุภาจา
โร 

หัวหน้างาน 

นายอ าพร  มณีเนียม กรรมการ 

พระมหากริช  ถิรธมฺโม กรรมการ 

พระพันธ์  ธมฺมว โส กรรมการและเลขานุการ 

บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม  
จริยธรรม และวิปสัสนากรรมฐาน 

พระมหาสมคิด  สมฺปนฺโน หัวหน้างาน 

งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นายกฤตพจน์  คงสีพุทธ หัวหน้างาน 

นางชบา  บัวอ่อน ผู้ช่วยงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

งานสวัสดิการนิสิต นายไชยยุทธ์  อินบัว หัวหน้างาน 

งานท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

นายรัชชเมธ  จันทนวล หัวหน้างาน 

พระครูสุวรรณสุตาลังการ กรรมการ 

พระครูสุตกิจสโมสร กรรมการ 

นางสาวณัฐสุรีย์  ด่านล ามะจาก กรรมการและเลขานุการ 
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รายช่ือบุคลากรประจ ากลุ่มงานบริการการศึกษา 
ชื่อ – ฉายา / นามสกุล หน้าที่รับผิดชอบ 

๑. นายกฤตพจน์  คงสีพุทธ งานการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ 
จัดท าตารางสอน ตารางสอบ ขั้นตอนการจัดสอบ 
ร่วมกับฝ่ายงานทะเบียน และฝ่ายงานประเมินผล
การศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒. นางสาวภมรรัตน์  ชุมภูประวิโร งานด้านการฝึกอบรมและบริการวิชาการ รับผิดชอบ
งานด้านการฝึกอบรมงานติดต่อประสานงาน และการ
ให้บริการวิชาการแก่นิสิตและผู้ที่มีความสนใจ 
เกี่ยวกับองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนงานและองค์
ความรู้อื่น  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓. พระมหาเสาวนันท์  สุภาจาโร งานด้านการส่งเสริมกิจการนิสิต ก ากับ ควบคุม 
แนะน า ให้ค าปรึกษาและอ านวยการความสะดวกใน
การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
นิสิต ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและ
ของส่วนงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกีย่วข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๔. นายไชยยุทธ์  อินบัว 
 

งานด้านดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการนิสิต  รวมทั้งการจัด
กิจกรรมของนิสิต โดยเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับฝ่าย
งานส่งเสริมกิจการนิสิต  และปฏิบัติงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๕. นายรัชชเมธ  จันทนวล 
๖. นายอ าพร  มณีเนียม 
๗.  พระมหากริช  ถิรธมฺโม 
๘. พระพันธ์  ธมฺมว โส 

งานด้านท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของ
ส่วนงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหาร 

๙. พระมหาสมคิด  สมฺปนฺโน 
๑๐. พระครูสุวรรณสุตาลังการ 
๑๑. พระครูสุตกิจสโมสร 
๑๒. นางสาวณัฐสุรีย์  ด่านล ามะจาก 

งานด้านการบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม  
จริยธรรม และวิปัสสนากรรมฐาน รับผิดชอบการให้
การฝึกอบรม การบรรยาย การให้ความรู้ที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมและการวิปัสสนากรรมฐาน ที่
เกี่ยวข้องกับส่วนงาน และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

๑๓.  นายกฤตพจน์  คงสีพุทธ 
๑๔.  นางชบา  บวัอ่อน 

งานที่เก่ียวข้องกับงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงาน และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 
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ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานบริการการศึกษา 

๑. งานจัดการเรียนการสอน  ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ จัดท า
ตารางสอน ตารางสอบ ขั้นตอนการจัดสอบ ร่วมกับฝ่ายงานทะเบียน และฝ่ายงานประเมินผล
การศึกษา 

๒. งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ  ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและบริการวิชาการ รับผิดชอบงาน
ด้านการฝึกอบรมงานติดต่อประสานงาน และการให้บริการวิชาการแก่นิสิตและผู้ที่มีความสนใจ 
เกี่ยวกับองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนงานและองค์ความรู้อ่ืน 

๓. งานส่งเสริกิจการนิสิต   ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมกิจการนิสิต ก ากับ ควบคุม แนะน า ให้
ค าปรึกษาและอ านวยการความสะดวกในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต 
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและของส่วนงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔. งานสวัสดิการนิสิต  ปฏิบัติงานด้านดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการนิสิต  รวมทั้งการจัดกิจกรรมของนิสิต 
โดยเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับฝ่ายงานส่งเสริมกิจการนิสิต 

๕. งานท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  ปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมของส่วนงาน 

๖. งานบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และวิปัสสนากรรมฐาน ปฏิบัติงานด้านการ
บริการฝึกอบรมเก่ียวกับคุณธรรม  จริยธรรม และวิปัสสนากรรมฐาน รับผิดชอบการให้การ
ฝึกอบรม การบรรยาย การให้ความรู้ที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและการวิปัสสนากรรมฐาน ที่
เกี่ยวข้องกับส่วนงาน 

๗. งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงาน 

๘. งานร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
เป็นบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ชื่อ- ฉายา/นามสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว 
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ 

๑. นายพฤตพจน์  คงสีพุทธ  √   
๒. นางสาวภมรรัตน์  ชุมภูประวิโร   √  
๓. พระมหาเสาวนันท์  สุภาจาโร √    
๔. นายไชยยุทธ์  อินบัว √    
๕. นายรัชชเมธ  จันทนวล   √  
๖. พระมหากริช  ถิรธมฺโม   √  
๗. พระพันธ์  ธมฺมว โส   √  
๘. พระมหาสมคิด  สมฺปนฺโน √    
๙. พระครูสุวรรณสุตาลังการ √    
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๑๐. พระครูสุตกิจสโมสร   √  
๑๑. นางสาวณัฐสุรีย์  ด่านล ามะจาก    √ 
๑๒. นางชบา  บัวอ่อน    √ 

รวม ๔ ๑ ๕ ๒ 
รวมทั้งหมด ๕ ๗ 
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ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการจัดท าแผนกลุ่มงานบริการการศึกษา  ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ก าหนดขึ้นเนื่องจากการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีในระยะที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ตาม
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบภาระงาน ในกลุ่มงานงานบริการ
การศึกษาประกอบไปด้วย งานจัดการเรียนการสอน , งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ ,งานส่งเสริมกิจการ
นิสิต , งานสวัสดิการนิสิต ,งานท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ,งานบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และวิปัสสนากรรมฐาน และงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

ปัจจุบันนี้ สังคมอยู่ร่วมกันมาไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน สถาบันต่าง ๆ ต้องอาศัยการท างาน
ร่วมกัน  อยู่ร่วมกันเพ่ือความอยู่รอดอย่าง สามัคคี กลมเกลียว เพื่อให้สะดวก ต่อองค์กร ต่อกลุ่มของเราจะต้อง
อาศัยหลักการ ความคล่องตัว  สิ่งนี้เรียกว่า การให้บริการ  

การให้บริการที่ดีจ าเป็นต้องอาศัยบุคคล  คอยให้บริการ ต่อสังคม เช่น ส านักงาน จ าเป็นต้องมีผู้ให้
บริหาร ผู้ให้บริการ จะต้องมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความพร้อมเป็นจิตอาสา พึงพอใจที่จะให้บริการ อย่างมี
หลักการ มีระเบียบ เป็นกฎกติกาของสังคมนั้น ๆ 
 

๒. หลักการจัดท าแผนกลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑. ก าหนดภารกิจหลักของกลุ่มงานการบริหารการศึกษา 
 ๒. วิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มงานเพื่อน ามาก าหนดแผน 

๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานการบริหารการศึกษา 
๔. วิเคราะห์จัดวางกลยุทธ์ของกลุ่มงานการบริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. วัตถุประสงค์การจัดท าแผนกลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑) บุคลากรให้บริการ โดยค านึงถึงผู้รับบริการ พ่ึงจะได้รับบนพ้ืนฐาน ของความถูกต้องเหมาะสม  
ตรงตามระเบียบและใช้แนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
 ๒)  บุคลากลใช้ศาสตร์องค์ความรู้  สมัยใหม่ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) บุคลากรสามารถให้การดูแล พร้อมช่วยเหลือแก่นิสิตอย่างเท่าเทียมกัน 

น าแผนไปปฏิบัต ิ ติดตามประเมิน วางแผนยุทธศาสตร์ 
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๔ ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๑. จัดตั้งคณะกรรมการ  กลุ่มงานการบริการศึกษา 
 ๒. ประชุม วิเคราะห์ร่างแผนปฏิบัติการการบริการศึกษา 
 ๓. เสนอผู้บริหาร 
 ๔. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกลุ่มการบริการศึกษา 
 

๕. การถ่ายทอดแผนกลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ไปสู่การปฏิบัติ
และการประเมินผลการด าเนินการตามแผนกลุ่มงานบริการการศึกษา  ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี 

 ๑) ให้กลุ่มงานบริการการศึกษาจัดท าแผนโดยการ 
     - ชี้แจงในคราวประชุมประจ าเดือนบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  เพ่ือเผื่อแผ่แผนปฏิบัติการกลุ่ม
งาน 

- น าส่งฝ่ายเทคโนโลยี เพื่อน าเข้าสู่เว๊ปไซค์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 
๖. การปรับปรุงแผนกลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี   
 ๑)  จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์แผนปฏิบัติการกลุ่มงานการบริการการศึกษา  ทุกไตรมาส 
 ๒)  ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในคราวต่อ ๆ ไป 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนกลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

๑. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑.๑ วิสัยทัศน์  “จุดศูนย์กลางองค์ความรู้ตามแนวพุทธ สู่สังคม” 

 ๑.๒ ยุทธศาสตร์  - บัณฑิตมีคุณลักษณ์ตามนวลักษณ์  ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติได้  
 - การสอนเน้นสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก 
 - หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
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ตารางท่ี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด และกลยุทธ์กลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
การบริหารจัดการ ๕.๑ .ระบบการบริ หารองค์ กรมี

ประสิทธิภาพ 
 

บุคลากรในส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์
ปัตตาน ี

๑. ระดับความส าเร็จตามแผนพัฒนา
บุคลากร  
๒.  ระดบัผลส าเร็จความส าเร็จของ
งานเป็นไปตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั 
๓. ระดับความส าเร็จของการบรหิาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. ระดับความส าเร็จของการบรหิาร 
จัดการงานด้านงบประมาณ 
๕. ระดับความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๖. ร้อยละบุคลากรที่มีทักษะทางดา้น
ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
 

๑.  จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรให้มขีีด
ความสามารถสูง 
๒.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 
๓.  พัฒนาระบบและกลไกการบรหิาร
จัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
๕. ส่งเสริมให้บคุลากรพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาตา่งประเทศและสอบวดั
ความรู้ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
๖. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด้านเทคโนโลย ี ๕.๒ การบริหารจัดการองค์กรด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมโยง
ทุกส่วนงาน 

บุคลากรในส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์
ปัตตาน ี

๑. ร้อยละของบุคลากรที่ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการองค์กร 
๒. ระดับความส าเร็จในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 
๓ .  จ า น ว น ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เพิ่มขึ้น 

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบรหิาร
จัดการ 
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ส่วนที่ ๔ 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 การแปลงแผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะต้องมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงานภายใน
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีเพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุผมสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการ
ดังนี้ 

 ๑. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการสื่อสารแผนพัฒนากลุ่มงานบริการการศึกษาให้หน่วยงาน
ภายในวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีรับทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้ทิศทางเดียวกัน 
 ๒. กลุ่มงานบริการการศึกษาจัดท าแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาโดยเฉพาะการก าหนด
เป้าหมายที่สอดคล้อง เพ่ือน าไปสู้การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มงานได้ 
 ๓. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและงานโครงการที่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนพัฒนากลุ่มงานบริการการศึกษามีการตรวจสอบและวิเคราะห์การบริหารงาน
บุคคล และรายงานเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีพิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัยทราบ 
 
การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการกลุ่มงานการบริการการศึกษา  ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี ก าหนดให้มีนโยบายในการติดตามประเมินผล  ในการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ อาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ และ  ติดตามก ากับ  การด าเนินการของโครงการ เพ่ือปรับปรุงและตรวจสอบผลส าเร็จ
ของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์  / เป้าหมาย /ตัวชี้วัดหรือไม่ 
 ทั้งนี้การก ากับติดตามผลด้านการเงิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีนโยบายให้ทุก
หน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลับฯ  จัดท ารายงานรับ – จ่าย เงินคงเหลือและเงินฝากธนาคาร  รายเดือน และ
น าส่งฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล  ก่อนวันที่ ๗ ในเดือนถัดไป  และจัดท ารายงานฐานะทางการเงินรายไตร
มาส  น าส่งภายในวันที่ ๑๐ ในเดือนถัดไป  เพ่ือท าการวิเคราะห์และประเมินผลสถานะทางการเงินแต่ละ
หน่วยงาน  และด าเนินงานจัดท างบการเงินประจ าปีงบประมาณ  ให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วันหลังจากสิ้น
งบประมาณ
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การวิเคราะห์กลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆป์ตัตานี 
 

 ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ 

ภา
ยใ

นอ
งค

์กร
 

จุดแข็ง = พัฒนาให้ย่ังยืน 
๑. ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
๒. รับสมัครนสิิตจ ากัดศาสนา 
๓. มีพระอาจารยเ์ป็นผู้ให้บริการ 
 

จุดอ่อน = ตัดทอนให้หมดไป 
๑. ให้บริการด้านรับสมคัรไม่ทุกศาสนา 
๒. ให้บริการวิชาศาสนา ยังจ ากดัเฉพาะพระภิกษไุม่ขยายโอกาสให้ อุบาสก อุบาสิกา 
๓. เก็บค่าบ ารุงการศึกษา ถูกกว่าปกติ 

ภา
ยน

อก
อง

ค์ก
ร 

โอกาส = เข้าหาโอกาส 
๑. เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าเรยีนได้ ทั้งทางโลก ทางธรรมไปพร้อมกนั 
๒. นิสิตจบหลักสูตร ศาสนา รัฐศาสตรไ์ปท างาน ไดม้ีประสบการณ์ทางอาชีพ ทางด้าน
การพัฒนาจิตใจ 
๓. ความก้าวหน้าทางเทคโนโยลีในโลกปัจจุบัน ท าให้วิทยาลัยสงฆป์ัตตานี มีโอกาสในการ
สื่อสารเพื่อสรา้งการยอมรับและเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 
๔. ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจากประชาชนชาวพุทธในพื้นที่ 
 

อุปสรรค 
๑. ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนใต้  ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี ในทุกๆ ด้าน 
๒. ในพื้นที่มีประชาชนชาวพุทธจ านวนน้อย ท าให้มีหน่วยงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ น้อยตาม
สัดส่วน 
๓. วิทยาลัยสงฆ์ปตัตานี  ยังไมเ่ปน็ท่ีรู้จักเท่าท่ีควร   
๔. ขาดที่พัก สถานท่ีขายอาหาร เพื่ออ านวยความสะดวกให้นิสิต 
๕. ขาดคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงสาขา 

 


