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กลุ่มงานวิจัยและคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆป์ัตตานี 
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ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีกลุ่มงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  มีความส าคัญอย่างยิ่งและเป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการการศึกษา ทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการสู่สังคมและด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น หากเครื่องมือคือการวิจัยและการประกัน
คุณภาพเป็นเครื่องมือที่ดี มึคุณภาพ เป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้องลัเหมาะสมสามารถน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงการท างานด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีต้องการ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาเครื่องมืองานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถน าเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ
งานด้านต่างๆ ทั้งการเรียน การสอน การวิจัย และการพัฒนาสู่สังคม สามารถน าไปปรับใช้ได้ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีขึ้น ส าหรับใช้เป็นเอกสารวิชาการในการแนะน า วิธีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนสิ้นสุด การด าเนินงาน  ซึ่งกลุ่ม
งานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว และมีความประสงค์จะ
ด าเนินการให้ แผนปฏิบัติการประจ าปีกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มีระบบงานที่เป็น มาตรฐาน และใช้ด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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ส่วนที่ ๑ 
บริบทกลุ่มงาน…วิจัยและคุณภาพการศึกษา 
 ส านักงาน…วิชาการ…..วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มงาน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เป็นมหาวิทยาลัย

ท่ีเน้นการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาท่ีส าคัญ และเป็นมหาวิทยาลัยศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธ
ศาสตร์ท่ีส าคัญของคณะสงฆ์ไทย นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ด าเนินการวิจยัในด้านพุทธศาสตร์ประยุกต์ การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เป็นวิธีวิทยาการ
วิจัยแบบหนึ่งทีประยุกต์หลักการวิจัยและ พัฒนา (R&D) มาใช้ทางการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรม
หรือประดิษฐกรรมทางการศึกษา ท่ีสามารถ เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาไทย ท้ังระบบการบริหารจัดการศึกษา หลักสูตร และการสอน การจัดกิจกรรมและการ
เรียนรู้ สือ่การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา และ การวัดและ ประเมินผลการศึกษา 

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาเครื่องมืองานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ให้มีประสิทธิภาพ สามารถน าเครื่องมืองานประกัน
คุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ท้ังการเรียน การสอน การวิจัย และการพัฒนาสู่
สังคม สามารถน าไปปรับใช้ได้และสามารถน ามาประยุกต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานแีละหน่วยงานอื่นๆต่อไปได้ 

 
ปรัชญากลุ่มงาน วิจัยและคุณภาพการศึกษา   
“จัดการวิจัย ใส่ใจคุณภาพการศึกษา” 
ปณิธานกลุ่มงาน วิจัยและคุณภาพการศึกษา  
“จัดการวิจัย ใส่ใจคุณภาพการศึกษา พัฒนาพุทธศาสนาและสังคม” 
วิสัยทัศน์ กลุ่มงาน  วิจัยและคุณภาพการศึกษา  
ภาษาไทย   
“ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับใช้สังคม” 
ภาษาอังกฤษ “Promoting research and improving the quality of education to serve 
society.” 
พันธกิจ กลุ่มงาน……วิจัยและคุณภาพการศึกษา……… 

 1.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานคุณภาพการศึกษา 
 2. พัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
 3. เผยแพร่งานวิจัย 

ค่านิยม องค์กร (กลุ่มงาน……วิจัยและคุณภาพการศึกษา……)  
  1.  พัฒนา = มุ่งม่ันจัดการคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  2.   สร้างสุข = บุคลากรทุกคนท างานอย่างมีความสุข  และเป็นมิตร 
  3. รับผิดชอบ = บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
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  4. มุ่งมั่นความส าเร็จ =บุคลากรมีความตั้งใจใฝ่ส าเร็จในงาน 
 
 สีประจ ากลุ่มงาน    สีเขียวเข้ม   
สุภาษิตประจ ากลุ่มงาน……วิจัยและคุณภาพการศึกษา…… 

ธมฺมกาโม  ภว   โหติ  ผูช้อบธรรมเป็นผู้เจริญ 
เอกลักษณ์ประจ ากลุ่มงาน…วิจัยและคุณภาพการศึกษา…… 

    บริการวิชาการด้านการวิจัยและคุณภาพการศึกษา 

อัตลักษณ์ประจ ากลุ่มงาน……วิจัยและคุณภาพการศึกษา 

  วิจัยประยุกต์พุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานประจ ากลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

เลขานุการกลุ่มงาน เลขานุการกลุ่มงาน 

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและวิชาการ หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 

ด้านวิจัยสถาบัน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนภาพโครงสร้างองค์กร 

 
กลุ่มงานงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 

นางสาวปานวลัย ศรีราม 

นายชนิศร์ ชูเลื่อน 

พระมหาสุชาติ อนาลโย 

นายไชยยุทธ์ อินบัว 

อินบัวอินบัว 
ดร.จิตต์ นิลวิเชียร 

 นิลวิเชียร 
นายจารึก ศิรินุพงศ์ 

ศิรินุพงศ์ นิลวิเชียร 
พระมหาสมคิด สมฺปน ฺ
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รายช่ือบุคลากรประจ ากลุ่มงาน……กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
ชื่อ – ฉายา / นามสกุล หน้าที่รับผิดชอบ 

นางสาวปานวลัย ศรีราม ปฏิบัติงานด้านการวางแผนและพัฒนางานวิจัย จัดหาทุนสนับสนุนวิจัย งานเผยแพร่และน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ติดตาม ประสานงาน หารือร่วมกับบุคลากร และนักวิจัยในการวางแผนและพัฒนางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนงาน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

นายชนิศร์ ชูเลื่อน ปฏิบัติงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมและประมวลข้อมูล การประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อกรประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ก ากับ ดูแล 
ประสานงาน และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งของส่วนงานและหลักสูตร 
จัดท าแผนพัฒนางานคุณภาพ จากค าแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมินในแต่ละปีการศึกษา ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

พระมหาสุชาติ อนาลโย ปฏิบัติการวางแผน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ก ากับ ดูแล ประสานงานและประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในส่วนงาน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหาร 

นายไชยยุทธ์  อินบัว ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและและประเมินประสิทธิภาพการสอน งานจัดท า ปรับปรุง งานต าราและเอกสารทางวิชาการ 
รวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

ดร.จิตต์ นิลวิเชียร ปฏิบัติงานด้านต าราและเอกสารทางวิชาการที่ใช่ในการประกอบการสอนการบรรยาย กับคณาจารย์แต่ละรายวิชารวมทั้ง
การจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหาร 

นายจารึก ศิรินุพงศ์ ปฏิบัติการวางแผน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ก ากับ ดูแล ประสานงานและประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในส่วนงาน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหาร และปฏิบัติงานด้านต าราและเอกสารทางวิชาการที่ใช่ในการประกอบการสอนการบรรยาย กับ
คณาจารย์แต่ละรายวิชารวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน ปฏิบัติการวางแผน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ก ากับ ดูแล ประสานงานและประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในส่วนงาน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
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มอบหมายจากผู้บริหาร และปฏิบัติงานด้านต าราและเอกสารทางวิชาการที่ใช่ในการประกอบการสอนการบรรยาย กับ
คณาจารย์แต่ละรายวิชารวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

 
ภาระหน้าที่ของกลุ่มงาน วิจัยและคุณภาพการศึกษา  
 ด้านงานวิจัย 

1)จัดเก็บรวบรวม ด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการศึกษา และวางแผนการบริหารมหาวิทยาลัย 
2) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน และคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 
3) จัดท าข้อมูลภาวะการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
4) จัดท าข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้างต่อการจ้างงานผู้ส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อบัณฑิต 
5) จัดเก็บรวบรวม ด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการศึกษา และวางแผนการบริหารมหาวิทยาลัย 
6) จัดท ารายงานวิจัยสถาบันอ่ืน ๆ เสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
7) ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
8) จัดท าและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
9) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ด้านคุณภาพการศึกษา 
1. ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของส านักประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
3. ประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
5. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายนอก 
6. รายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 
7. จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงของบุคลากร 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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เป็นบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
ชื่อ ฉายา สกุล 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว 
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ 

นางสาวปานวลัย ศรีราม     
นายชนิศร์ ชูเลื่อน     
นายไชยยุทธ์ อินบัว     
ดร.จิตต์ นิลวิเชียร     
พระมหาสุชาติ อนาลโย     
นายจารึก ศิรินุพงศ์     
พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน     
     
     

รวม 4  3  
รวมทั้งหมด 4 3 

 
ส่วนที่ ๒ 

กระบวนการจัดท าแผนกลุ่มงาน  วิจัยและคุณภาพการศึกษา 
ส านักงาน………วิชาการ…………..วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 
๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 

กลุ่มงานวิจัยคุณภาพการศึกษา ส านักงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มุ่งศึกษาและพัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับชาติโดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย(พ.ศ. 2555 - 2559)ที่มีปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 
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การท าวิจัยและคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การจัดท า
โครงการวิจัยในระดับนานาชาติ สามารถน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ปลูกฝังให้บุคลากรและนิสิตมีความรู้ความสามารถในด้านของการจัดท างานวิจัย  

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้านการวิจัยและคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปปรับใช้ใช้ได้จึงได้มีการจัดท าแผน และโครงการวิจัย และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปรับปรุงงานด้านต่างๆ ต่อไป 

 
 
 

๒. หลักการจัดท าแผนกลุ่มงาน………กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา…………..……………. ส านักงาน………วิชาการ……..วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) และแผนงานด้าน 
วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ของกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา จัดท าขึน้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 
โดยวัดระดับความส าเร็จ ในการจัดให้มีแผนงาน และกระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
 • ระดับท่ี ๑ เมื่อจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนาและ 
สร้างนวัตกรรมของ กปภ. ที่ผ่านมา แล้วเสร็จ 
 • ระดับท่ี ๒ เมื่อมีการจัดท า Road map จากการวิจัย พัฒนา และสร้ างนวัตกรรม 
พร้อมก าหนดเป้ าหมายและผลที่คาดหวัง 
 • ระดับท่ี ๓ เมื่อมีการจัดท าแผนโครงการด้านการวิจัย พัฒนา และสร้ างนวัตกรรม 
ระยะยาว (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) แล้วเสร็จ 
 • ระดับท่ี ๔ เมื่อมีการจัดล าดับความส าคัญ และจัดท าแผนงานด้านวิจัย พัฒนา และ 
สร้างนวัตกรรม ส าหรับด าเนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๕๘ 
 • ระดับท่ี ๕ เมื่อแผนงานวิจัย พัฒนา และสร้ างนวัตกรรม ระยะยาว (พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๖๑) และแผนงานด้านวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัย ส่วนงานวิจัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมของ 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีให้บรรลุเป้าหมาย 
 
๓. วัตถุประสงค์การจัดท าแผนกลุ่มงาน  วิจัยและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ส านักงาน…วิชาการ………..วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ขั้นตอนการด าเนินการ 



เอกสารประกอบโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในแต่ละกลุ่มงาน ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะที่ ๑๒|๑๒ 

   
๕. การถ่ายทอดแผนกลุ่มงาน……วิจัยและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงาน……………..วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลการด าเนินการตามแผนกลุ่มงาน…………………..……………. ส านักงาน…วิชาการ…………..
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 ……..ในการถ่ายทอดแผนกลุ่มงานด้านการวิจัยและคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลการด าเนินการตามแผนนั้น มีการด าเนินการดังนี้ 

1. มีการจัดท าเป็นปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาระบบการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 
2. ก าหนดลักษณะและแนวทางการด าเนินการที่สอดคล้องกับลักษณะ งาน  
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบงานตามความเหมาะสม 
4. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
5. ประเมินผลการด าเนินการ 

 
๖. การปรับปรุงแผนกลุ่มงาน……กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ส านักงาน……วิชาการ………..วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

ศกึษาเตรียมการ แนว
ทางการด าเนินงาน 

วางแผนงานวิจยัและ
คณุภาพการศกึษา 

การด าเนินงานการวิจยั
และคณุภาพการศกึษา 

ตรวจสอบทบทวนและ
ปรับปรุงการวิจยัและ
คณุภาพการศกึษา 

พฒันาและปรับปรุงการ
วิจยัและคณุภาพ

การศกึษา 
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 1. ควรวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยทุธ์  แผนการด าเนินงาน  ตวับง่ชี/้ตวัชีว้ดั และความส าเร็จของการบรรลผุลส าเร็จ 
 2. สร้างความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์  SWOT ให้ชัดเจน  เพ่ือประโยชน์ต่อการคิดกลยุทธ์และโครงการ และผลประเมินมาสู่การปรับปรุงแผนกลยุทธ์  แผนการ
ด าเนินงานและตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
 3. ควรมีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  และรายงานต่อ
คณะกรรมการงานวิจัยและมหาวิทยาลัย 
 4. ควรมีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนด าเนินงานการวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนกลุ่มงาน………งานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ส านักงาน…วิชาการ…..วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี

 
๑. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มงาน……วิจัยและคุณภาพการศึกษา ส านักงาน…วิชาการ ..วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑.๑ วิสัยทัศน์กลุ่มงาน………วิจัยและคุณภาพการศึกษา ส านักงาน……วิชาการ………..วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 “ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับใช้สังคม” 

 
 ๑.๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มงาน……วิจัยและคุณภาพการศึกษา ส านักงาน…วิชาการ…………..วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพระดับชาติ 
 
ตารางท่ี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์กลุ่มงาน……วิจัยและคุณภาพการศึกษา  
ส านักงาน……วิชาการ .วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 
 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมา
ย 

ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนางานวิจัยให้มี
คุณภาพระดับชาต ิ

1.1 มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์ระดับชาต ิ
1.2 งานวิจัยมีคณุภาพ
เป็นที่ยอมรับได้รบัการ
อ้างอิงและน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาต ิ
1.3 บุคลากรมีความรู้

บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1.1ร้อยละผลงานวิจัยทีไ่ด้รับ
การตีพิมพ์ระดับชาตติ่ออาจารย์
ทั้งหมด 
1.1.2จ านวนวิจัยที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาตติ่ออาจารย์ทั้งหมด 
1.2.1 ร้อยละของงานวิจัยท่ีได้รบั
การอ้างอิงหรือน าไปใช้ประโยชน์
ในระดับชาต ิ

1.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเครือข่าย 
1.1.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพรผ่ลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนวารสารของมหาวิทยาลยัเข้าสู่ฐาน CTI ระดับชาต ิ
1.1.4 บูรณาการการบริหารจัดการงานวิจัยทั้งระบบของมหาวิทยาลยั อย่างมี
ศักยภาพ 
1.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อตีพิมพ์และเผยแพรผ่ลงาน 
1.2.1 พัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในการอ้างอิงและน าไปใช้ประโยชน์
ในระดับชาต ิ
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และมีทักษะในการท า
วิจัย 

1.2.2 พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในการอ้างอิงและ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาต ิ
1.3.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับ
การพัฒนาด้านการวจิัย 
1.3.2 จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอกประเทศ 
1.3.3 จ านวนโครงการวิจัยที่มี
พื้นที่วิจัยในต่างประเทศ 
 

1.3.1  ส่งเสริมบุคลากรใหม้ีความรู้ มีทักษะในการท าวิจัย 
1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนภายในและ
ภายนอกประเทศ 
1.3.3  ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้จัดท างานวิจัยในประเทศหรอืมีพ้ืนท่ีวิจัยใน
ต่างประเทศ อย่างน้อยปลีะ 5 เรือ่ง 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
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การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

  
 

จดัท าปฏิทิน 

ประชมุทบทวนนโยบาย
และแผนกลุม่งาน 

แปลงยทุธสาสตร์แผน
เป็นโครงการ 

 
เสนอโครงการ 

 
อนมุติัโครงการ 

 
ด าเนินการโครงการ 

 
ประเมินโครงการ 

เสนอพิจารณา 
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การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลของแผนมีการติดตามการด าเนินการตลอดทุกไตรมาส โดยมีการก าหนดเป็นเกณฑ์ หรือข้อก าหนดความส าเร็จ ของการด าเนินงานตามกรอบที่
ก าหนดโดยคณะผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วงเวลา แผนงานจะเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์กลุ่มงาน งานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ส านักงานวิชาการ  วิทยาลัยสงฆ์ปตัตาน ี
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 ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ 
ภา

ยใ
นอ

งค
์กร

 

จุดแข็ง = พัฒนาให้ย่ังยืน 
1. มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
2. มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 
3. ความทุ่มเทของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มก าลัง 
4. มีการให้ความส าคัญกับงานและระบบงานเพื่อผลักดันให้งานเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
5. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและปลอดภัย สามารถ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้รวดเร็วและกว้างขวาง 
6. บุคลากรมีประสบการณ์ ทักษะ ความช านาญในการปฏิบัติงานได้ใน
ระดับที่มีคุณภาพ 
7. บุคลากรมีการท างานเป็นทีมและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
8. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีการ
พัฒนาตนเองในการหาความรู้และน ามาใช้ 
9. มีการพัฒนาระบบ/การบริหารจัดการ และด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
10. มีค่านิยมร่วมในด้านการบริหารส านักงาน/กลุ่มงานเป็นส าคัญ 

จุดอ่อน = ตัดทอนให้หมดไป 
  1. บุคลากรไม่ให้ความส าคัญกับแผนกลยุทธ์และไม่ถูกน ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง 
  2. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ่อยครั้งภาระงานค่อนข้างมาก ท าให้คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่องานได้ทันท่วงที 
  3. ถูกก าหนดโดยส่วนกลางอาจไม่ตรงต่อบริบทของส านักงาน 
  4. การปฏิบัติงานกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มงานฯ 
  5. ไม่สามารถคัดสรรตัวบุคคลได้เอง 
  6. บุคลากรมีน้อยงานในหน้าที่รับผิดชอบมีมาก 
  7. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ไม่ตรงกับภารกิจที่ปฏิบัติหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
  8. บุคลากรยังขาดความรู้ ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
  9. ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานรับผิดชอบของกันและกัน 
  10. ขาดการคิดร่วมกันในการก าหนดทิศทางการวางแผนงานของส านักงาน/กลุ่ม
งาน 
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ภา
ยน

อก
อง

ค์ก
ร 

โอกาส = เข้าหาโอกาส 
1. นโยบายการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและด้าน
วิชาการ 
2. มีเว็บไซต์ของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปสู่
สาธารณชน 
3. หน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับ มีการขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายนอก  
5. มีระบบการสื่อสารทั้งทางด้านเอกสารและคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม 

อุปสรรค 
  1. โครงสร้างของงานมีซ้ าซ้อนท าให้การบริหารจัดการเป็นไปได้ยาก 
 
  2. ระบบการจัดสรรงบประมาณ การอนุมัติ การใช้งบประมาณ 
 
  3. ยังขาดทรัพยากรในการท างานเนื่องจากมีงานหลักมาก และยังมีงานรองและ
งานที่ได้รับมอบหมายอ่ืน อีกมากทั้งภายในและภายนอก 
  4. ทิศทางการพัฒนางานของบุคลากรไม่ชัดเจน 
  5. มีภาวะความเสี่ยงต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


