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กลุ่มงานงานบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี
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ค าน า 

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นแผนที่เกี่ยวเนื่องมาจากการวางแผนที่มีการก าหนดจุดหมาย ซึ่งถ่ายทอด
มาจากแผนกลยุทธ์ในระดับกลยุทธ์แผนงานหรือกลยุทธ์ริเริ่มออกเป็นรายการต่างๆที่เรียกว่า “กิจกรรม” 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบของโครงการ ส าหรับใช้ปฏิบัติการซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เพราะแผนปฏิบัติการจะช่วยให้การปฏิบัติงาน
ตรงกับทิศทางและเป้าหมายของกลุ่มงานและสนองนโยบายองค์กรในระดับต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด  
 แผนปฏิบัติการประจ าปีเล่มนี้ กลุ่มงานบริหารได้จัดท าข้ึนเพื่อให้คณะกรรมการของกลุ่มงานบริหารได้
น าไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนการเขียนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล     
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีกลุ่มงานบริหารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่เกี่ยว 
ข้องได้ใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพกลุ่มงานบริหารในงานรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
 

 

 

 

นางสาวณัฐสุรีย์ ด่านล ามะจาก 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
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ส่วนที่ ๑ 

บริบทกลุ่มงานบริหาร ส านักงาน วิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ๑. ชื่อส่วนงาน 

กลุ่มงานบริหาร 
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 

กลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ก าหนดขึ้นเนื่องจากการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีในระยะที่ ๑๒ ได้มีการก าหนดให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีขึ้น ทางกลุ่มงานบริหารจึงได้มีการก าหนดของแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี แผนปฏิบัติการประจ าปีกระทรวงศึกษาฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ฉบับนี้เริ่มจากจัดโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘-๑๒ 
มกราคม ๒๕๖๑ เพ่ือน ามาเป็นตัวก าหนดของแผนงานในการด าเนินงานของกลุ่มงานบริหาร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในการท างาน และเพ่ือลดความผิดพลาดของกระบวนการบริหาร ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารงาน
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

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. งานธุรการ 
ปฏิบัติงานสารบรรณ งานเอกสาร ตรวจทาน กลั่นกรองคัดกรองหนังสือเข้า – ออก ก่อน

น าเสนอผู้บริหารลงนาม และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 
๒. งานบุคคล 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านบุคคลของส่วนงาน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหาร 

http://mcupn.ac.th/


เอกสารประกอบโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในแต่ละกลุ่มงาน ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะที่ ๑๒|๔ 
 

๓. งานประชาสัมพันธ์ 
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร กิจกรรม องค์ความรู้ต่างๆในรูปเล่มเอกสาร 

จุลสาร แผ่นป้าย โพสเตอร์ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง สู่ประชาคมทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

๔. งานเลขานุการผู้บริหาร 
ปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานประชุม งานต้อนรับรับรอง ประสานงาน งานตรวจทาน กลั่นกรอง 

คัดกรองหนังสือเข้า – ออก ก่อนน าเสนอผู้บริหารลงนาม และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหาร 

๕. งานพิธีการและงานประชุม 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการต่างๆ ที่มีข้ึนภายในส่วนงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งาน

ประชุมทั้งของส่วนงาน กลุ่มงาน และฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหาร 

๖. งานสวัสดิการและกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ ที่เกี่ยวกับบุคลากร และนิสิต ชมรมศิษย์เก่า งานกองทุน

เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 
๗. งานรักษาความปลอดภัย 

ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ก ากับดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย ของส่วนงานอาคาร
สถานที่ การประสานงาน และการอ านวยความสะดวก ให้กับบุคลากร นิสิตและผู้ที่ติดต่อประสานงานกับส่วน
งาน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

ซ่ึงปัจจุบัน มีหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานตามส่วนงานของกลุ่มงานบริหาร ประกอบด้วย 

 ๑. นางสาวณัฐสุรีย์ ด่านล ามะจาก หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร (งานธุรการ) 

๑.๑ นางสาวจริยา สุริมา ผูช้่วยงานธุรการ 

 ๒. พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม หัวหน้างาน (งานบุคคล) 

๒.๑ พระมหาสุชาติ อนาลโย กรรมการ 

๒.๒ นายจารึก ศิรินุพงศ์ กรรมการ 

๒.๓ นายอ าพร มณีเนียม กรรมการ 

๒.๔ นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช กรรมการและเลขานุการ 

 ๓. ดร.จิตต์ นิลวิเชียร หัวหน้างาน (ประชาสัมพันธ์) 

๓.๑ นายรัชเมธ จันทนวล กรรมการ 

๓.๒ พระมหาเสาวนันท์ สุภาจาโร กรรมการ 
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๓.๓ พระครูสุตกิจสโมสร กรรมการ 

๓.๔ นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร กรรมการและเลขานุการ 

 ๔. นางสาวจริยา สุริมา หัวหน้างาน (งานเลขานุการผู้บริหาร) 

๔.๑ นางสาวณัฐสุรีย์ ด่านล ามะจาก ผู้ช่วยงานเลขานุการผู้บริหาร 

๕. นายนิเวศน์ มณีรัตนวงศ์ หัวหน้างาน (งานพิธีการและงานประชุม) 

๕.๑ พระพันธ์ ธมฺมว โส กรรมการ 

๕.๒ นางสาวจริยา สุริมา กรรมการและเลขานุการ 

๖. นายจารึก ศิรินุพงศ์ หัวหน้างาน (งานสวัสดิการและกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย) 

๖.๑ นายอ าพร มณีเนียม ผู้ช่วยงานสวัสดิการและกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

๗. นายอ๊อด ทองมั่น หัวหน้างาน (งานรักษาความปลอดภัย) 

๑.๒ ปรัชญากลุ่มงาน 

“ร่วมคิด ร่วมท า สร้างสรรค์พัฒนาองค์กร” 

๑.๓ ปณิธาน 

พัฒนางานบริหาร เชิงระบบ 

๑.๔ วิสัยทัศน ์

บริหารงาน เชิงพุทธ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 

Administration of Buddhist commitment to good governance. 

๑.๕ พันธกิจ 

๑. บริหารงานภายในองค์กรตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความม่ันคงและยั่งยืน 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

๓. พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การด าเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ 

๑.๖ ค่านิยมองค์กร 
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คุณธรรม จริยธรรม สามัคคีธรรม ซ่ึงบุคลากรภายในองค์กรมีจริยธรรม โดยใช้จริยธรรมในการท าหน้าที่
สามัคคีธรรมบุคคลากรภายในองค์กรร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองค์กร 

๑.๗ สีกลุ่มงาน 

สีส้ม  หมายถึง สีแห่งความเป็นกลาง 

๑.๘ สุภาษิต 

คารโว วินเย เอตมฺม งคล มฺตตม    การเคารพในระเบียบวินัย เป็นมงคลอันประเสริฐ 

๑.๙ เอกลักษณ์ 

บริหารดี การท างานเด่น เน้นวินัย เคารพกฎระเบียบ 

๑.๑๐ อัตลักษณ์ 

วินัย ใฝ่รู้งาน ขยันอดทน
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานประจ ากลุ่มงานบริหาร ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพโครงสร้างองค์กร 

งานบริการ
สารสนเทศ 

งานคอมพิวเตอร์ 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารงานประจ ากลุ่มงานบริหาร ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

กลุ่มงานบริหาร 

งานบุคคล พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม หัวหน้างาน 

งานธุรการ นางสาวณัฐสุรยี์ ด่านล ามะจาก หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร (งาน
ธุรการ) 

นางสาวจริยา สุริมา ผู้ช่วยงานธุรการ 

พระมหาสุชาติ อนาลโย กรรมการ 

นายจารึก ศิรินุพงศ์ กรรมการ 

นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช กรรมการและเลขานุการ 

งานประชาสัมพันธ์ ดร.จิตต์ นิลวิเชียร หัวหน้างาน 

นายรัชเมธ จันทนวล กรรมการ 

พระมหาเสาวนันท์ สภุาจาโร กรรมการ 

พระครูสุตกิจสโมสร กรรมการ 

นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวโิร กรรมการและเลขานุการ 

งานเลขานุการผู้บริหาร นางสาวจริยา สุริมา หัวหน้างาน 

นางสาวณัฐสุรีย์ ดา่นล ามะจาก ผู้ช่วยงานเลขานุการผู้บรหิาร 

งานพิธีการและงานประชมุ นายนิเวศน์ มณีรัตนวงศ์ หัวหน้างาน 

พระพันธ์ ธมฺมว โส กรรมการ 

นางสาวจริยา สุรมิา กรรมการและเลขานุการ 

งานสวัสดิการและกองทนุพฒันามหาวิทยาลัย นายจารึก ศิรินุพงศ์ หัวหน้างาน 

นายอ าพร มณเีนียม ผู้ช่วยงานสวัสดิการและกองทุนพัฒนามหาวิทยาลยั 

งานรักษาความปลอดภยั นายอ๊อด ทองมั่น หัวหน้างาน 
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รายช่ือบุคลากรประจ ากลุ่มงานบริหาร 
ชื่อ – ฉายา / นามสกุล หน้าที่รับผิดชอบ 

๑. นางสาวณัฐสุรีย์ ด่านล ามะจาก 
๑.๑. นางสาวจริยา สุริมา 

ปฏิบัติงานสารบรรณ งานเอกสาร ตรวจทาน 
กลั่นกรองคัดกรองหนังสือเข้า – ออก ก่อนน าเสนอ
ผู้บริหารลงนาม และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

๒. พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม 
๒.๑ พระมหาสุชาติ อนาลโย 
๒.๒ นายจารึก ศิรินุพงศ์ 
๒.๓ นายอ าพร มณีเนียม 
๒.๔ นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านบุคคลของส่วนงาน และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหาร 

๓. ดร.จิตต์ นิลวิเชียร 
๓.๑ นายรัชเมธ จันทนวล 
๓.๒ พระมหาเสาวนันท์ สุภาจาโร 
๓.๓ พระครูสุตกิจสโมสร 
๓.๔ นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร 

ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร 
กิจกรรม องค์ความรู้ต่างๆในรูปเล่มเอกสาร จุลสาร 
แผ่นป้าย โพสเตอร์ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง สู่ประชาคม
ทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

๔. นางสาวจริยา สุริมา 
๔.๑ นางสาวณัฐสุรีย์ ด่านล ามะจาก 

 

ปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานประชุม งานต้อนรับ
รับรอง ประสานงาน งานตรวจทาน กลั่นกรอง คัด
กรองหนังสือเข้า – ออก ก่อนน าเสนอผู้บริหารลงนาม 
และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหาร 

๕. นายนิเวศน์ มณีรัตนวงศ์ 
๕.๑ พระพันธ์ ธมฺมว โส 
๕.๒ นางสาวจริยา สุริมา 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการต่างๆ ที่มีข้ึนภายในส่วน
งาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานประชุมทั้งของ
ส่วนงาน กลุ่มงาน และฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

๖. นายจารึก ศิรินุพงศ์ 
๖.๑ นายอ าพร มณีเนียม 

ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ ที่เกี่ยวกับ
บุคลากร และนิสิต ชมรมศิษย์เก่า งานกองทุนเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) และปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

๗. นายอ๊อด ทองมั่น ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ก ากับดูแลความ
เรียบร้อย ความปลอดภัย ของส่วนงานอาคารสถานที่ 
การประสานงาน และการอ านวยความสะดวก ให้กับ
บุคลากร นิสิตและผู้ที่ติดต่อประสานงานกับส่วนงาน 
และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหาร 
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ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานบริหาร 

 ๑. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานเอกสาร ตรวจทาน กลั่นกรองคัดกรองหนังสือเข้า – ออก ก่อนน าเสนอ
ผู้บริหารลงนาม  
 ๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านบุคคลของส่วนงาน   
 ๓. ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร กิจกรรม องค์ความรู้ต่างๆในรูปเล่มเอกสาร จุล
สาร แผ่นป้าย โพสเตอร์ หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง สู่ประชาคมท้ังภายในและภายนอก 
 ๔. ปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานประชุม งานต้อนรับรับรอง ประสานงาน งานตรวจทาน กลั่นกรอง คัด
กรองหนังสือเข้า – ออก ก่อนน าเสนอผู้บริหารลงนาม 

๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการต่างๆ ที่มีขึ้นภายในส่วนงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานประชุม
ทั้งของส่วนงาน กลุ่มงาน และฝ่ายต่างๆ 

๖. ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ ที่เกี่ยวกับบุคลากร และนิสิต ชมรมศิษย์เก่า งานกองทุนเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) 

๗. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ก ากับดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย ของส่วนงานอาคาร
สถานที่ การประสานงาน และการอ านวยความสะดวก ให้กับบุคลากร นิสิตและผู้ที่ติดต่อประสานงานกับส่วน
งาน 
 
เป็นบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
ชื่อ ฉายา สกุล 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว 
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ 

พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม     
พระมหาสุชาติ  อนาลโย     
พระมหาเสาวนันท์  สุภาจาโร     
พระครูสุตกิจสโมสร     
พระพันธ์  ธมฺมว โส     
ดร.จิตต์  นิลวิเชียร     
นายจารึก  ศิรินุพงศ์     
นายอ าพร  มณีเนียม     
นายนิเวศน์  มณีรัตนวงศ์     
นางสาวภมรรัตน์  ชุมภูประวิโร     
นายรังสรรค์  วัฒนาชัยวณิช     
นางสาวณัฐสุรีย์  ด่านล ามะจาก     
นายอ๊อด  ทองมั่น     
นางสาวจริยา  สุริมา     

รวม ๔ ๑ ๖ ๓ 
รวมทั้งหมด ๕ ๙ 
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ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการจัดท าแผนกลุ่มงานบริหาร  ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 กลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ก าหนดขึ้นเนื่องจากการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ตาม
แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีในระยะท่ี ๑๒ ได้มีการก าหนดให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ขึ้น ทางกลุ่มงานบริหารจึงได้มีการก าหนดของแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัดปัตตานี แผนปฏิบัติการประจ าปีกระทรวงศึกษาฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ฉบับนี้เริ่มจากจัดโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘-๑๒ มกราคม 
๒๕๖๑ เพ่ือน ามาเป็นตัวก าหนดของแผนงานในการด าเนินงานของกลุ่มงานบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการ
ท างาน และเพ่ือลดความผิดพลาดของกระบวนการบริหาร ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารงานอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 
 

๒. หลักการจัดท าแผนกลุ่มงานบริหาร ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑. ก าหนดภารกิจหลักของกลุ่มงานการบริหารการศึกษา 
 ๒. วิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มงานเพื่อน ามาก าหนดแผน 

๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานการบริหารการศึกษา 
๔. วิเคราะห์จัดวางกลยุทธ์ของกลุ่มงานการบริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. วัตถุประสงค์การจัดท าแผนกลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการท างาน 
 ๓. เพ่ือลดความผิดพลาดของกระบวนการบริหาร 
 
 

น าแผนไปปฏิบัต ิ ติดตามประเมิน วางแผนยุทธศาสตร์ 
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๔ ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๒) ทบทวนแผน 
 ๓) ทบทวนและปรับปรุง 
 ๔) ด าเนินการจัดท าแผน 
 ๕) เสนอแผน 
 ๖) ปรับปรุงแผน 
 
๕. การถ่ายทอดแผนกลุ่มงานบริหาร ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ไปสู่การปฏิบัติและการ
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนกลุ่มงานบริหาร  ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑) ให้กลุ่มงานบริหารจัดท าแผนโดยการ 
      - จัดให้มีโครงการแผนพัฒนาส่วนงานกลุ่มงานบริหารขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาของส่วนงาน 
      - สนับสนุนให้บุคคลากรได้เข้าอบรมเกี่ยวกับโครงการจัดท าแผนเพ่ือน าองค์ความรู้มาพัฒนาส่วน
งาน 
 ๒) มีการประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนกลุ่มงานบริหาร 
      - ผู้มีบทบาทหน้าที่ติดตามตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน 
      - น าข้อมูลเสนอปรับปรุง น าเสนอแผนเพ่ือการพัฒนาที่ดีข้ึน 
 
๖. การปรับปรุงแผนกลุ่มงานบริหาร ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี   
 ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารจัดท าแผนพัฒนากลุ่มงานบริหาร น าเสนอแผนพัฒนากลุ่มงานบริหาร 
รายงานผลต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย หากมีข้อเสนอเพ่ิมเติมให้
คณะกรรมการของกลุ่มงานบริหารจัดท าแผนพัฒนากลุ่มงานบริหารท าการปรับปรุงแผน และแจ้งให้กลุ่มงาน
บริหารได้น าไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินการตามแผนกลุ่มงานบริหารต่อไป และน าผลการด าเนินการไปใช้
ในการจัดท าแผนปีต่อไป พร้อมทั้งปรับปรุงแผนระยะ ๔ ปี ให้สอดคล้องกัน 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนกลุ่มงานบริหาร ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี

๑. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มงานบริหาร ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑.๑ วิสัยทัศน์  บริหารงานเชงิพุทธ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 

 ๑.๒ ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร 
 เป้าประสงค์ท่ี ๕.๑ ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ท่ี ๕.๒ การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อม 

โยงทุกส่วนงาน
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ตารางท่ี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด และกลยุทธ์กลุ่มงานบริหาร 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 

 ๑. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการสื่อสารแผนพัฒนากลุ่มงานบริหารให้หน่วยงานภายใน
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีรับทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้ทิศทางเดียวกัน 
 ๒. กลุ่มงานบริหารจัดท าแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาโดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายที่
สอดคล้อง เพ่ือน าไปสู้การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มงานได้ 
 ๓. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและงานโครงการที่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนพัฒนากลุ่มงานบริหารมีการตรวจสอบและวิเคราะห์การบริหารงานบุคคล และ
รายงานเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีพิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัยทราบ 
การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนากลุ่มงานบริหารระยะ ๔ ปี ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จ าด าเนินการเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม
ต่อไป ซึ่งจะด าเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากลุ่มงานบริหาร
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การวิเคราะห์กลุ่มงานบริหาร ส านักงานวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 

 ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ 

ภา
ยใ

นอ
งค

์กร
 

จุดแข็ง = พัฒนาให้ย่ังยืน 
๑. การบริหารงานภายในองค์กรมคีวามเป็นพระพุทธศาสนา 
๒. บุคคลากรพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
 

จุดอ่อน = ตัดทอนให้หมดไป 
๑. ไมม่ีการประชาสมัพันธ์ที่เห็นเป็นรูปแบบ 
๒. บุคลากรขาดทักษะในการท างาน 
๓. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร 
๔. ขาดการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร 
๕. การส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้ท างานวิจัยมีน้อย 
๖. บุคลากรสายวิชาการมเีวลาในการท างานวิชาการน้อย 
๗. ขาดการวางแผนระยะยาวไมไ่ด้น าแผนไปปฏิบตัิอย่างขจริง 
๘. ขาดการร่วมมืออยา่งจริงจัง 
๙. ไม่น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 

ภา
ยน

อก
อง

ค์ก
ร 

โอกาส = เข้าหาโอกาส 
๑. วิทยาลัยได้ความร่วมมือจากองค์กรภายนอกเป็นอย่างด ี
 

อุปสรรค 
๑. ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบางอย่างไม่ชัดเจนไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 
๒. งบประมาณทีไ่ด้รับการจดัสรรมหาวิทยาลยัไมเ่พียงพอกับการด าเนินการ 
๓. ขาดการเรียนรู้ศึกษาดูงานบริหารจากสถาบันอื่นทีด่ีกว่า 
๔. งบประมาณภาครัฐจัดสรรมาไม่เพียงพอ 

 


