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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๔๕  ในชื่อโครงการขยายห้องเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร  จังหวัดปัตตานี ณ  วัดมุจลินทวาปีวิหาร  
(พระอารามหลวง)  ต าบลตุยง  อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  เพ่ือจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับ
พระภิกษุสามเณรพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรม  โดยมีพระโสภณธรรมคณี  ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดปัตตานี  เป็นประธานบริหารในช่วงแรก  พระครูวิบูลสมณวัตร  เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานบริหารต่อ  ปัจจุบันมี  พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี 

 ในปีปัจจุบันคือปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนา  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  สาขาวิชารัฐศาสตร์  และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  (หลักสูตร  ป.บส)  มีนิสิตทั้งสิ้น  ๔๕๙  รูป/คน  มี
ผู้บริหารและคณาจารย์  จ านวน  ๒๒  รูป/คน  เจ้าหน้าที่  จ านวน  ๑๒  รูป/คน  
 
 การจัดท าแผนกลุ่มงานศาสนา ในระยะที่ ๑๒ ของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีได้เป็นไปตามแนวทางของ
แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยโดยอาศัยจากผลการประเมินคุณภาพจากองค์กรที่ก ากับดูแลด้านคุณภาพ
การศึกษาคือ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)  (สมศ.) ในรอบการประเมินที่ผ่านมา  

จากผลการประเมินคุณภาพของทั้งสองส านักข้างต้น ได้บทสรุปอันเป็นข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑.๑ จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
- จุดแข็ง 

๑. สาขาวิชาศาสนาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นหลักสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๒. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาศาสนา  เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถทั้งทางศาสนาและวิชาการสมัยใหม่  เป็นที่พ่ึงประสงค์ของคณะ 
สงฆ์และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

๓. คณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่และผู้ที่เข้ามาศึกษา  (นิสิต)  ให้การยอมรับในศักยภาพ 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

-แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมหรือพัฒนาทักษะเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้

ให้มากขึ้น 
๒. ควรปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อแข่งกับสถาบันภายนอก 
๓. ควรเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงาน องค์กร 

และชุมชนให้มากข้ึนเพ่ือสร้างเครือข่ายให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 



๔. ควรปรับกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรเน้นการท างานที่เป็นทีมให้มากขึ้น 

๑.๒  จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 - จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ได้มีผลงานทางวิชาการ  ผลิตเอกสารทางวิชาการเพ่ิมข้ึนเพ่ือ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

๒. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คล่องตัวด้วยความ
เสียสละ และสัมพันธ์สอดคล้อง  เกิดผลส าเร็จของงานมากยิ่งขึ้น 

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้มากข้ึน 
-แนวทางปรับปรุง 
๑. ก าหนดให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีโอกาสท างานด้านการวิจัยให้มากข้ึน  และ

เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย  และด้านอ่ืน ๆ ที่อดคล้อง
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒. ปลูกฝังและสร้างแรงจูงใจใหค้ณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการปฏิบัติงานด้วยความ
ทุ่มเทเสียสละ  อุทิศตนอย่างเต็มที่ 

๓. ด าเนินการในการเพ่ิมความพร้อมและความเพียงพอด้านอุปกรณ์ทางการศึกษา 
อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน  เพ่ิมอาคารสถานที่และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๑ 

บริบทกลุ่มงานสาขาศาสนา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี

๑.ประวัติความเป็นมาของกลุ่มงานสาขาวิชาศาสนา 
หลักสูตรสาขาวิชาศาสนาในสังกัดของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ เริ่มเปิดท าการเรียนการสอน

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕  ในคราวเริ่มแรกที่วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีมีสถานะเป็นห้องเรียนจังหวัดปัตตานี โดยได้
ขยายสาขาจากต้นสั งกัดคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ า เภอวั งน้อย จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยในระยะ ๒ ปีแรก ได้เปิดท าการเรียนการสอนที่วัดมุจลินทวาปีวิหารและขึ้นตรงกับ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในปีที่ ๓ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สาขาวิชาศาสนาในนามห้องเรียนจังหวัดปัตตานีก็
ได้ย้ายสถานที่ท าการเรียนการสอนจากวัดมุจลินทวาปีวิหารมาอยู่บริเวณ ถนนสามัคคี สาย ข ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และได้ยกสถานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปัจจุบัน หลักสูตร
สาขาวิชาศาสนาก็ยังคงมีการเปิดท าการเรียนการสอนอยู่เป็นประจ าทุกปีโดยมีการก าหนดแผนการรับนิสิตใน
แต่ละปีจ านวน ๒๕ รูป  

  
๒.ปรัชญากลุ่มงานสาขาวิชาศาสนา 
  จัดการศึกษาศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคมชายแดนใต้ 

๓.ปณิธานกลุ่มงานสาขาวิชาศาสนา  

“ศึกษาศาสนา สร้างผู้น าทางจิตวิญญาณแก่สังคม” 

๔.วิสัยทัศน์ กลุ่มงานสาขาวิชาศาสนา 
 ภาษาไทย “ศูนย์กลางศึกษาศาสนาเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนใต้” 
 ภาษาอังกฤษ “Center of Religions  Study for developing Southern Border Society” 

๕.พันธกิจ กลุ่มงานสาขาวิชาศาสนา  

๕.๑  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านศาสนา ในลักษณะของการประยุกต์และบูรณาการเข้ากับศาสตร์
สมัยใหม่ 

๕.๒  ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมทางศาสนาให้เกิดมีข้ึนแก่สังคม  

๕.๓ ส่งเสริมการศึกษาในลักษณะการบูรณาการระหว่างศาสนาต่าง ๆ แสวงหาจุดร่วม และสงวนจุด
ต่างเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 

๕.๔  สร้างและส่งเสริมความเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณแก่สังคม 

๖. ค่านิยม องค์กรกลุ่มงานสาขาวิชาศาสนา  

๖.๑ ยึดปรัชญาแห่งความเรียบง่าย พอดี 



๖.๒  พัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดทางศาสนา 
๖.๓  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

๗. สีประจ ากลุ่มงานสาขาวิชาศาสนา  

เหลือง 
 

๘. สุภาษิตประจ ากลุ่มงานสาขาวิชาศาสนา  

สทฺธา  สาธุ  ปติฏฐฺิตา  ฯ ศรัทธาตั้งมั่น ย่อมยังประโยชน์ให้ส าเร็จ 

๙. เอกลักษณ์ประจ ากลุ่มงานสาขาวิชาศาสนา  

บริการวิชาการด้านศาสนา 

๑๐. อัตลักษณ์ประจ ากลุ่มงานสาขาวิชาศาสนา  

ประยุกต์ศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 

๑๑. อัฏฐลักษณ์ประจ ากลุ่มงาน 

R = Relationship ความเป็นดังญาติพ่ีน้องกัน 
E= Enlightenment การตื่นรู้ 
L= Leadership ความเป็นผู้น า 
I = Integrity ความเป็นเอกภาพ 
G = Grace ความดีงาม 

  I  = Identity ความมีเอกลักษณ์ 
O = Organization ความเป็นองค์กร 
N = Normal ความเป็นปกติ 
S=  Sincerity ความจริงใจ 

 

 
 



 

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานประจ ากลุ่มงานสาขาศาสนา 

  

        ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

 

              รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 

 

 

         สาขาวิชาศาสนา 

 

  



รายช่ือบุคลากรประจ ากลุ่มงานสาขาศาสนา 
ชื่อ – ฉายา / นามสกุล หน้าที่รับผิดชอบ 

ดร.จิตต์  นิลวิเชียร ประธานหลักสูตร 
พระสิริจริยาลังการ,ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พระมหาเสาวนันท์  สุภาจาโร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พระพันธ์  ธมฺมว โส อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นายชนิศร์  ชูเลื่อน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเลขานุการ 

 
ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานสาขาวิชาศาสนา 

กลุ่มงานสาขาวิชาศาสนามีภาระหน้าที่ในการก ากับดูแล บริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย เช่น จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด พัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ติดตามประเมินผลในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นต้น 
เป็นบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
ชื่อ ฉายา สกุล 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว 
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ 

ดร.จิตต์  นิลวิเชียร   √  
พระสิริจริยาลังการ,ดร. √    
พระมหาเสาวนันท์  สุภาจาโร √    
พระพันธ์  ธมฺมว โส   √  
นายชนิศร์  ชูเลื่อน √    

รวม     
รวมทั้งหมด ๓ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการจัดท าแผนกลุ่มงานสาขาวิชาศาสนา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 
๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 หลักสูตรสาขาวิชาศาสนา ในฐานะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่เปิดท าการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้การควบคุมมาตรฐาน
หลักสูตรโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และการจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องมีแผนหรือ
นโยบายเป็นเครื่องก ากับ  

แม้ว่าการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาศาสนาของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีจะขึ้นตรงกับคณะพุทธ
ศาสตร์ส่วนกลาง แต่ด้วยความที่หลักสูตรสาขาวิชาศาสนาของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีได้เปิดท าการเรียนการสอน
ในพ้ืนที่ที่ต่างกันจึงจ าเป็นที่ต้องมีแผนก ากับที่แยกส่วนจากต้นสังกัดเดิม ดังนั้น หลักสูตรสาขาวิชาศาสนา 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีจึงได้มีการจัดท าแผนนโยบายในการก ากับหรือด าเนินการหลักสูตรเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับการด าเนินงานในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหาร
จัดการหลักสูตรเป็นไปเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของชุมชนเป็นอย่างดี 
 
 
๒. หลักการจัดท าแผนกลุ่มงานงานสาขาวิชาศาสนา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  

หลักการจัดท าแผนของสาขาวิชาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีอยู่
บนพื้นฐานของการค านึงถึงคุณประโยชน์ที่จะพึงเกิดข้ึนแก่พุทธศาสนาและสังคมอย่างรอบด้าน โดยอาศัยหลักการ
บริหารจัดการที่ดี ซึ่งสาขาวิชาศาสนาได้ด าเนินการตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการของ คูนท์(Koontz) 
ดังต่อไปนี้  

๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน  

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานถือเป็นส่วนส าคัญของความส าเร็จของงาน ประสิทธิภาพของการ
ท างานก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานตามมา การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นแนวทางหรือวิธีการอย่างหนึ่งของการ
สร้างความส าเร็จของการงานที่ก าหนด  

๒) การช่วยวิเคราะห์งานเพ่ือปรับปรุงพัฒนา  

ในกระบวนการของการบริหารจัดการ การวิเคราะห์บริบทองค์กร (วิเคราะห์ SWOT) ที่เกี่ยวกับ
ปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบด้าน  ท าให้มองเห็นช่องทางการพัฒนาและปัญหาหรือข้อจ ากัดในการบริหาร
จัดการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม การมองเห็นปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด 
๓)  การช่วยงานด้านวิจัยขององค์การให้ก้าวหน้า  

การวิจัยถือเป็นเครื่องมือการพัฒนาที่ทรงประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาองค์กรจึงต้องอาศัยการวิจัย
เพ่ือหาแนวทางน าองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้า โดยการสร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถในการสร้าง



งานวิจัยอย่างมีคุณภาพเป็นฐาน 
 ๔)  ตรงกับความต้องการของสังคม  

ในการด าเนินการบริหารจัดการของสาขาวิชาศาสนา ได้ค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์
จังหวัดปัตตานีเป็นกรอบ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้เน้นถึงประโยชน์ที่จะพึงเกิดแก่สังคม ดังนั้น การขับเคลื่อน
กิจกรรมของสาขาศาสนาจึงอยู่บนฐานของประโยชน์แก่สังคมเป็นหลัก  
              ๕) ทันสมัยกับโลกท่ีก าลังพัฒนา 

การปรับตัวให้ทันสมัยกับโลกที่เปลี่ยนแปลงถือเป็นประเด็นส าคัญในยุคปัจจุบัน สาขาศาสนาได้เห็นถึง
ความส าคัญดังกล่าวจึงมุ่งพัฒนาแผนในการบริหารจัดการกลุ่มงานให้สอดรับกับสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลง
ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 

๓. วัตถุประสงค์การจัดท าแผนกลุ่มงานงานสาขาวิชาศาสนา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑)  เพื่อก าหนดแผนในการปฏิบัติงานสาขาวิชาศาสนา 
 ๒) เพ่ือเป็นแนวทางท่ีดีในการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา 
 ๓) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา 

๔. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๑) จัดประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา 
 ๒) วิเคราะห์บริบท (SWOT) ของหลักสูตรสาขาศาสนา 
 ๓) ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัดประกอบการจัดท าแผน 

๔) จัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๕) ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดของแผน  

 

๕. การถ่ายทอดแผนกลุ่มงานงานสาขาวิชาศาสนา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีไปสู่การปฏิบัติ
และการประเมินผลการด าเนินการตามแผนกลุ่มงานงานสาขาวิชาศาสนา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี  

ในการถ่ายทอดแผนกลุ่มงานสาขาศาสนามีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑) จัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ 
๒) จัดท าเป็นปฏิทินกิจกรรมประจ าปี 
๓) ก าหนดลักษณะและแนวทางการด าเนินการที่สอดคล้องกับลักษณะงาน 
๔) ก าหนดภาระงานให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕) จัดท าปฏิทินการด าเนินการและการติดตามผล 
๖) ด าเนินการตามแผน 



๗) ติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
๘) ปรับปรุงพัฒนา 

 
๖. การปรับปรุงแผนกลุ่มงานงานสาขาวิชาศาสนา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  

การปรับปรุงแผนกลุ่มงานสาขาวิชาศาสนามีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

๑) ประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒) ทบทวนการด าเนินการตามแผนในรอบเวลาที่ผ่านมา (สิ่งที่ท าได้และไม่ได้) 
๓) วิเคราะห์/ประเมินผลการด าเนินการตามแผน (สาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการได้) 
๔) สรุปการด าเนินการตามแผน ( สิ่งที่ท าได้รักษาไว้ สิ่งที่ท าไม่ได้ต้องปรับปรุงพัฒนา) 
๕) ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ (เช่น เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
แผนกลุ่มงานสาขาวิชาศาสนา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 
๑. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มงานงานสาขาวิชาศาสนา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑.๑ วิสัยทัศน์กลุ่มงานงานสาขาวิชาศาสนา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
         ศูนย์กลางศึกษาศาสนาเพ่ือพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ 

 ๑.๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มงานงานสาขาวิชาศาสนา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
        ยุทธศาสตร์กลุ่มงานสาขาวิชาศาสนา ได้ก าหนดออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์คือ 

 
ตารางที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์กลุ่มงานงานสาขาวิชา
ศาสนา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

๑.การผลติ
บัณฑิตใหม้ี
คุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ 
บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ตามนวลักษณ์ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF) 

บัณฑิต ๑.๑.๑ ระดับคะแนนความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิต 
๑.๑.๒ ร้อยละของบัณฑิตที่มีงาน
ท าหรือสนองงานคณะสงฆภ์ายใน
ระยะเวลา ๑ปีหลังจบการศึกษา 
๑.๑.๓ จ านวนนสิิตและศิษยเ์ก่า
ที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติ
คุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติ 
 ๑.๑.๔ ร้อยละของนิสิตทีม่ี
ทักษะทางภาษาต่างประเทศตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
๑.๑.๕ ร้อยละของผลงานบัณฑิต
ที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาต ิ
๑.๑.๖  ร้อยละของนิสิตต่างชาติ
ต่อนิสิตทั้งหมด  
 

๑.๑.๑ส่งเสริม
บัณฑิตใหม้ี
คุณลักษณะตามนว
ลักษณ์และตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 
(TQF)  
๑.๑.๒ สร้าง
แรงจูงใจโดยการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่
นิสิต 
๑.๑.๓ ส่งเสรมิและ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาแก่นิสิต 
๑.๑.๔ ปรับปรุง
กลไกการบริหาร
จัดการการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 
 

 เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ 
กระบวนการเรียนการ
สอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 

นิสิต ๑.๒.๑ ร้อยละของรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๑.๒.๒ ร้อยละของรายวิชาที่มี
การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 
 

๑.๒.๑ พัฒนา
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 



 เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ 
หลักสตูรได้รับการ
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับและสนใจ
ของสังคม 

หลักสตูร ๑.๓.๑ หลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงตาม
มาตรฐานของ สกอ. 
๑.๓.๒ ระดับคะแนนความพึง
พอใจของผู้ใช้หลักสูตร 
๑.๓.๓  หลักสูตรใหม่ระดับ
ปริญญาตรี ที่ตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงาน 

 

๑.๓.๑พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน
และสังคม 
๑.๓.๒พัฒนา
หลักสตูรให้ตรง
ความต้องการ
ตลาดแรงงาน
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
ประเทศ “ไทย
แลนด์ ๔.๐” 
 

 เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ 
อาจารย์มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์
สาขาท่ีจัดการเรยีนการ
สอน 

อาจารย ์ ๑.๔.๑ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญา
เอก 
๑.๔.๒ ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 
๑.๔.๓ ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
๑.๔.๔ ร้อยละของอาจารย์ที่มี
บทความวิชาการตีพิมพ์
ระดับชาต ิ
 

    ๑.๔.๑จดัท า
แผนพัฒนาให้
อาจารย์มีความรู้
ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์สาขาท่ี
จัดการเรียนการ
สอน 
    ๑.๔.๒ ส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยั
ก าหนด 
๑.๔.๓ส่งเสริม
บุคลากรใหม้ี
ความรู้ มีทักษะใน
การท าผลงานทาง
วิชาการ 
๑.๔.๔ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้
บุคลากรเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
 

 เป้าประสงค์ที่ ๑.๕ 
สิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษาที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการเรียนรู ้

อาจารย์และ
นิสิต 

๑.๕.๑ระดับคะแนนความพึง
พอใจของนิสิตและคณาจารย์ ท่ีมี
ต่อสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา 
๑.๕.๒ จ านวนสื่อและบทเรียน
ออนไลน ์
 

    ๑.๕.๑ ส่งเสริม
การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย     
๑.๕.๒ จัดหา 
พัฒนาระบบ



เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 
    ๑.๕.๓ พัฒนา
และสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก เพื่อการ
สนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้
ประสิทธิภาพ 
    ๑.๕.๔ พัฒนา
สิ่งแวดล้อมทาง
การศึกษาท่ี
เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู ้
    ๑.๕.๕ ส่งเสริม
และพัฒนาแหล่ง
ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนางานวิจัย
ให้มีคุณภาพใน
ระดับชาต ิ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ 
มหาวิทยาลยัมี
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์ระดับชาต ิ

อาจารย ์     ๒.๑.๑ ร้อยละของผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
ระดับชาตติ่ออาจารย์ทั้งหมดชอง
สาขาศาสนา 
    ๒.๑.๒ จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับ
รางวัลในระดับชาติต่ออาจารย์
ทั้งหมดของสาขาศาสนา 
 

    ๒.๑.๑ ส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนา
เครือข่าย 
    ๒.๑.๒ ส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 
    ๒.๑.๓  ส่งเสรมิ
และสนบัสนุน
งบประมาณเพื่อ
ตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงาน  
 

 เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ 
งานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับได้รับการอ้างอิง
และน าไปใช้ประโยชน์
ในระดับชาต ิ

อาจารย ์ ๒.๒.๑ ร้อยละของงานวิจัยท่ี
ได้รับการอ้างอิงหรือน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาต ิ
 

๒.๒.๑ พัฒนา
งานวิจัยให้มี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับในการ
อ้างอิงและน าไปใช้
ประโยชน์ใน
ระดับชาต ิ

 เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ อาจารย ์ ๒.๓.๑ ร้อยละของคณาจารย์ที่     ๒.๓.๑ ส่งเสริม



คณาจารย์มีความรู้และ
มีทักษะในการท าวิจัย 

ได้รับการพัฒนาด้านงานวิจยั 
๒.๓.๒ จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอกประเทศ 
 

คณาจารย์ให้มี
ความรู้ มีทักษะใน
การท าวิจัย 
    ๒.๓.๒ ส่งเสริม
และสนบัสนุนให้
คณาจารย์เสนอ
งานวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนภายในและ
ภายนอกประเทศ 
    ๒.๓.๓ ส่งเสริม
พัฒนาคณาจารย์
ให้จัดท างานวิจัยใน
ประเทศหรือมีพื้นท่ี
วิจัยในต่างประเทศ
อย่างน้อยปีละ ๕ 
เรื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริการวิชาการ
ด้านศาสนา 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ งาน
บริการวิชาการของสาขา
ศาสนาแก่คณะสงฆ์และ
ประชาชนท่ัวไปมผีลงาน
เป็นที่ปรากฏ เป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาต ิ

อาจารย์และ
นิสิต 

    ๓.๑.๑ ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการที่ด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    ๓.๑.๒     จ านวนโครงการ
บริการวิชาการทีส่าขาศาสนามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
สร้างความเข้มแข็งของประเทศ 
    ๓.๑.๓ จ านวนอาจารย์และ
นิสิตที่มสี่วนร่วมในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
 

    ๓.๑.๑ พัฒนา
แผนบริการวิชาการ
ด้านศาสนาเชิงรุก 
    ๓.๑.๒ สร้าง
ภาคีเครือข่ายการ
บริการวิชาการใน
ระดับชาต ิ
    ๓.๑.๓ ส่งเสริม
สาขาศาสนาให้
พัฒนางานบริการ
วิชาการด้านศาสนา
เชิงรุก 
    ๓.๑.๔ ส่งเสริม
ให้อาจารย์และ
นิสิตมสี่วนร่วมใน
การให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน
และสังคม 
     

 เป้าประสงค์ที่ ๓.๒  งาน
บริการวิชาการสามารถ
น ามาบูรณากับการวจิัย
และการจัดการเรยีนการ
สอนได ้

อาจารย ์     ๓.๒.๑ ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการที่บรูณการกับ
กระบวนการเรียนการสอน 
๓.๒.๒ ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการที่บรูณการกับการ
วิจัย 
 

    ๓.๒.๑ สร้าง
กลไกความ
เชื่อมโยงระหว่าง
งานบริการวิชาการ 
กับการจัดการเรยีน
การสอน และ
งานวิจัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ อาจารย์และ    ๔.๑.๑ ร้อยละของโครงการ ๔.๑.๑สนับสนุน



ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาต ิ

นิสิต ด้านทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่
บูรณการกับกระบวนการเรียน
การสอน 
   ๔.๑.๒ จ านวนแหล่งเรียนรู้
ด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๔.๑.๓ ร้อยละของโครงการ
ด้านทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่
ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
   ๔.๑.๔ จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 

และประชาสัมพันธ์
การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติให้เป็น
เอกลักษณ์และเป็น
ที่รู้จัก          
    ๔.๑.๒รณรงค์
ให้คณาจารย์ใน
สาขาและนิสติมี
ความรู้และ
ตระหนักในเรื่อง
การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
    ๔.๑.๓ 
สนับสนุนการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ
และบริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้าน
ศาสนาท่ีมีอยู่ใน
ประเทศ 
    ๔.๑.๔ สร้าง
เครือข่ายทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดย
การบูรณาการ
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 
    ๔.๑.๕ ส่งเสริม
การสร้างแหล่ง
เรียนรู้ ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
    ๔.๑.๖ 
สนับสนุนให้
คณาจารย์ในสาขา
และนิสติมีบทบาท
ในการสนับสนุน
และส่งเสรมิ
ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ 
พัฒนาสังคม
ร่วมกับภาค
ประชาชน 
    ๔.๑.๗ พัฒนา
สาขาศาสนาใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้



ทางด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา             
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การบริหาร
จัดการองค์กร
ของสาขาศาสนา 

เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ 
ระบบการบริหารองค์กร
มีประสิทธิภาพ 

สาขาศาสนา ๕.๑.๑ ระดับความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาสาขาศาสนา 
    ๕.๑.๒ ระดับผลความส าเร็จ
ของงานเป็นไปตามแผนพัฒนา
สาขาศาสนา 
    ๕.๑.๓ ระดับความส าเร็จของ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
    ๕.๑.๔ ระดับความส าเร็จของ
การบริหาร จัดการด้าน
งบประมาณ  
    ๕.๑.๕ ระดับความส าเร็จของ
การประกันคณุภาพการศึกษา 
    ๕.๑.๖ ร้อยละของคณาจารย์
ที่มีทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
 

๕.๑.๑ จัดท า
แผนพัฒนา
คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรให้มีขดี
ความสามารถสูง 
    ๕.๑.๒ พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
    ๕.๑.๓ พัฒนา
ระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
สาขาศาสนาให้
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
    ๕.๑.๔ ส่งเสริม
และสนบัสนุน
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
    ๕.๑.๕ ส่งเสริม
ให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ
และสอบวดัความรู้
ให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
    ๕.๑.๖ 
เสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ให้เข้มแข็งตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 เป้าประสงค์ที่ ๕.๒ การ
บริหารจดัการองค์กร
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเช่ือมโยงทุก
ส่วนงาน 

สาขาศาสนา     ๕.๒.๑ ร้อยละของบุคลากรที่
ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใน
การบริหารจัดการองค์กร 
    ๕.๒.๒ ระดับความส าเร็จใน
การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

๕.๒.๑ พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
    ๕.๒.๒ ส่งเสริม



    ๕.๒.๓ จ านวนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการเพิ่มขึ้น 
 

และสนบัสนุนการ
น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อ
การบริหารจัดการ 
 

 เป้าประสงค์ที่ ๕.๓ 
สาขาศาสนาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้

สาขาศาสนา ๕.๓.๑ ระดับความส าเร็จของ
แผนแม่บทการจัดการความรู ้
    ๕.๓.๒ ร้อยละของบุคลากรใน
สาขาที่ได้น ากระบวนการจัดการ
ความรู้มาพัฒนางาน 
 

    ๕.๓.๑ 
สนับสนุนให้
บุคลากรถ่ายทอด
ประสบการณ์และ
ความรู้ที่ได้รับจาก
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
    ๕.๓.๒ ส่งเสริม
การสร้างและ
แลกเปลีย่นองค์
ความรู้ระดับกลุ่ม
งานสาขา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๔ 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
1) ประชุมทบทวนนโยบายและแผนกลุ่มงาน 

2) แปลงยุทธศาสตร์แผนเป็นกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 

3) ก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมและโครงการ 

4) จัดท าปฏิทินการด าเนินการกิจกกรรมโครงการ 

5) เสนอพิจารณาอนุมัติกิจกรรมโครงการ 

6) ด าเนินการกิจกรรมโครงการ 

7) ประเมินผล 

การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลของแผนจะมีการประชุมติดตามการด าเนินการตลอดทุกไตรมาส โดยมีการ

ก าหนดเป็นเกณฑ์ความส าเร็จของการด าเนินการตามกรอบที่ก าหนดโดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็น
ผู้ติดตามประเมินผล  

ระเบียบวาระการประชุม 
การด าเนินงานจัดท าแผนกลุ่มงานศาสนา ส านักงานวิชาการ  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

ครั้งที่ ๑ 
วันที่ …………………มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เวลา ……………………. นาฬิกา 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 มิติที่ประชุม ............................................. 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 มิติที่ประชุม ............................................. 
ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการจัดท าแผนกลุ่มงานศาสนา ระยะ ๔ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 



 มิติที่ประชุม ............................................. 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา 
 ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 มิติที่ประชุม ............................................. 
ระเบียบวาระที่ ๕ อื่น ๆ  
 ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
 มิติที่ประชุม ............................................. 

 
ปิดประชุมเวลา……………………………น. 

 
 



การวิเคราะห์กลุ่มงานสาขาศาสนา ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี
 

 ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ 
ภายในองค์กร 1.คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ด้านพุทธศาสนา 

2.คณาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรมีความเป็นเอกภาพในการท างาน 
3.คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ 
  มอบหมาย 

 

1.คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
2.คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดผลงานทางวิชาการ 
3.คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นบรรพชิตมีภาระงานที่ซ้ าซ้อน (ต้อง      
  แบ่งเวลาเพื่อท าหน้าที่ทางฝ่ายคณะสงฆ์ด้วย) 
4. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดการกระตือรือร้นในการพัฒนา 
    ตนเอง 
5. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดทักษะในการผลิตผลงานทาง 
   วิชาการ 
 

ภายนอกองค์กร 1. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝ่ายบรรพชิตได้รับการอุปถัมภ์
สนับสนุนจากภาคประชาคมในพื้นที่ท้ังฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
2.คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝ่ายบรรพชิตได้รับการยอมรับนับ
ถือจากภาคประชาชน 
3.หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสนาได้รับความสนใจใน
การที่จะเลือกศึกษาต่อจากกลุ่มบรรพชิตในพ้ืนที่ 

1. เหตุรุนแรงในพ้ืนที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของหลักสูตรและจ านวนนิสิต 
2. ขาดสถาบันหรือส่วนงานพันธมิตรที่ใกล้เคียงที่จะร่วมมือกันในการ 
   พัฒนาด้านต่าง ๆ  
3. จ านวนประชากรชาวไทยพุทธในพื้นที่ที่จะสร้างโอกาสเข้ามาศึกษาต่อ 
    ในหลักสูตรมีจ านวนน้อย 
 

 


