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แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

กลุ่มงานหลักสูตรรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
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ค าน า 

 
 แผนปฏิบตัิการประจ าปีกลุม่งานหลกัสตูรรัฐศาสตร์  มีความส าคญัอยา่งยิ่งและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ของ หลกัสตูรรัฐศาสตร์  ซึ่งกลุม่งานหลกัสตูรรัฐศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นดงักลา่ว และมีความ
ประสงค์จะด าเนินการให้ แผนปฏิบตัิการประจ าปีกลุม่งานหลกัสตูรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี มีระบบงานที่เป็น มาตรฐาน และใช้ด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีกลุม่งานหลกัสตูรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานีขึน้ ส าหรับใช้เป็น
เอกสารวิชาการในการแนะน า วิธีการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีกลุม่งานหลกัสตูรรัฐศาสตร์ตัง้แตก่ระบวนการ
เร่ิมต้นจนสิน้สดุ การด าเนินงาน 
 แผนปฏิบตัิการประจ าปีกลุม่งานหลกัสตูรรัฐศาสตร์ ได้จัดท าขึน้ เพื่อให้ผู้บริหาร ประธานหลกัสตูร อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรรัฐศาสตร์ได้มีแนวทางการด าเนินงานที่ชดัเจน และสามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางการพฒันา
และปรับปรุงการด าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ กลุม่งานหลกัสตูรรัฐศาสตร์ ขอขอบพระคณุทา่นผู้บริหารและบคุลากร
กลุม่งานหลกัสตูรรัฐศาสตร์ทกุทา่น ที่ให้ ความร่วมมือในการให้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง และขอขอบพระคณุท่านผู้มีอปุการะคณุ
ทกุทา่นท่ีให้ค าแนะน าด้าน การจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีกลุม่งานหลกัสตูรรัฐศาสตร์ และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหาร
และบคุลากรของกลุม่งานหลกัสตูรรัฐศาสตร์จะให้ความส าคญั และน าแผนปฏิบตัิการประจ าปีกลุม่งานหลกัสตูรรัฐศาสตร์
ไปประยกุต์ใช้เป็นเคร่ืองมือ และแนวทางในการด าเนินงาน ให้บงัเกิดผลส าเร็จอยา่งเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ ๑ 

บริบทกลุ่มงาน ห้องสมุดและสารสนเทศ ส านักงาน วิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ๑. ชื่อส่วนงาน 

กลุ่มงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
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 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐ มีศักดิ์และสิทธิ์
แห่งปริญญาบัตรเหมือนกัยมหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืนๆ “ทุกประการ” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ยกฐานะจากโครงการขยายห้องเรียนปัตตานี 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้เปิดสอนในระดับปริญญา
ตรี ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยของรัฐและข้าราชการใน
พ้ืนที่หลายหน่วยงาน มาบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือให้นิสิตได้มีองค์ความรู้ มีโลกทัศน์กว้างไกล มี
ศักยภาพสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาประเทศชาติ และพระศาสนาสืบต่อไป 

โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสังกัดอยู่ใน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้ท าการจัดการเรียนการสอนคู่วิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานีตั้งแต่เป็นห้องเรียนปัตตานี จนถึงปัจจุบัน 

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 ได้จัดให้
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้ไปอยู่ในงานบริหาร ก ากับและดูแล หลักสูตร ซึ่งมีด้วยกัน ๓ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ปัจจุบัน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 

 ๑. นายจารึก ศิรินุพงศ์  

 ๒. พระมหากริช ถิรธมฺโม  

 ๓. นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร 

http://mcupn.ac.th/
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 ๔. นางสาวปานวลัย ศรีราม 

๕. นางสาวอัญชลี แสงเพชร 

๑.๒ ปรัชญากลุ่มงาน 

“รัฐศาสตร์แนวธรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน” 

๑.๓ ปณิธาน 

“เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์หลักธรรมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน” 

๑.๔ วิสัยทัศน ์

“น าองค์ความรู้และหลักธรรมสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” 

“Knowledge and Moral Principle to make and develop Social” 

๑.๕ พันธกิจ 

น าความรู้ น าหลักธรรม คือ การน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามา
ผสมผสานสู่การเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตร์ เพ่ือให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด 

สร้างสรรค์พัฒนาสังคม คือ การสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่เกิดจากการประยุกต์จากการน าหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนามาผสมผสานสู่การเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่มีคุณค่าและน าไปสู่การพัฒนา
เพ่ือสังคม 

๑.๖ ค่านิยมองค์กร 

ประยุกต์ใช้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามาผสมผสานสู่การเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

๑.๗ สีกลุ่มงาน 

สีฟ้า  หมายถึง ความน่าเชื่อของวิชาความรู้ด้านรัฐศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการเมืองการ
ปกครอง 

๑.๘ สุภาษิต 

ธมฺมกาโม ภว  โหติ   ผูช้อบธรรม เป็นผู้เจริญ 

๑.๙ เอกลักษณ์ 

ภูมิปัญญาทางรัฐศาสตร์แนวพุทธ 
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๑.๑๐ อัตลักษณ์ 

ประยุกต์หลักธรรมเข้าสู่เนื้อหาการเรียน เพ่ือพัฒนาจิตใจน าไปสู่การปกครองเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานประจ ากลุ่มงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพโครงสร้างองค์กร 

งานบริการ
สารสนเทศ 

งานคอมพิวเตอร์ 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารงานประจ ากลุ่มงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส านักงานวิชาการ  

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

กลุ่มงานหลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

นายจารึก ศิรินุพงศ์ 

พระมหากริช ถิรธมฺโม 

นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร 

นางสาวปานวลัย ศรีราม 

นางสาวอัญชลี แสงเพชร 
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รายช่ือบุคลากรประจ ากลุ่มงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ชื่อ – ฉายา / นามสกุล หน้าที่รับผิดชอบ 

๑. นายจารึก ศิรินุพงศ์ 
๒. พระมหากริช ถิรธมฺโม 
๓. นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร 
๔. นางสาวปานวลัย ศรีราม 
๕. นางสาวอัญชลี แสงเพชร 

๑. ผลิตบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์เกี่ยวกับการปกครองและรัฐศาสตร์เชิงพุทธ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างประโยชน์แก่
สังคมและชุมชน 
๒. ผลิตผลงานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์เชิงพุทธ ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ เพื่อเป็นผลงานที่สามารถน าไปอ้างอิง 
และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนได้  
๓. จัดโครงการระยะสั้นเพ่ือบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์เชิง
พุทธแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างรายได้ให้แก่สาขารัฐศาสตร์
เพ่ือความมั่นคงทาง งบประมาณในอนาคต 
๔. จัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนใต้ 
๕. เสริมศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการของสาขารัฐศาสตร์
ให้มีความเชี่ยวชาญช านาญด้านรัฐศาสตร์เชิงพุทธอย่างถูกต้อง 

 
ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ๑. ผลิตบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เกี่ยวกับการปกครองและรัฐศาสตร์
เชิงพุทธ สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน 
 ๒. ผลิตผลงานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์เชิงพุทธ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เพ่ือเป็นผลงานที่
สามารถน าไปอ้างอิง และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนได้  
 ๓. จัดโครงการระยะสั้นเพ่ือบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์เชิงพุทธแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ 
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างรายได้ให้แก่สาขารัฐศาสตร์เพ่ือความมั่นคงทาง 
งบประมาณในอนาคต 
 ๔. จัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของพุทธศาสนิกชนใน
จังหวัดชายแดนใต้ 
 ๕. เสริมศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการของสาขารัฐศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญช านาญด้าน
รัฐศาสตร์เชิงพุทธอย่างถูกต้อง 
 
เป็นบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
ชื่อ ฉายา สกุล 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว 
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ 

นายจารึก ศิรินุพงศ์     
พระมหากริช ถิรธมฺโม     
นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร     
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ชื่อ ฉายา สกุล 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว 
วิชาการ ปฏิบัติการ  วิชาการ 

นางสาวปานวลัย ศรีราม     
นางสาวอัญชลี แสงเพชร     

รวม 1 คน  4 คน  
รวมทั้งหมด 1 คน 1 คน 
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ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการจัดท าแผนกลุ่มงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 สืบเนื่องจากสาขารัฐศาสตร์เป็นสาขาที่บุคคลทั่วไปมีความต้องการจะเข้ามาศึกษาต่อจ านวนมาก 
เนื่องจากความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในสายงานด้านปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งวิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี ได้รับการยกฐานะจากโครงการขยายห้องเรียนปัตตานี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขึ้นเป็นวิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา จึงนับได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี จนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งสาขาหนึ่งที่ได้รับความนิยมใน
การเข้าศึกษาต่อ คือ สาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ท าให้ปัจจุบันมีบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขา
รัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร ต ารวจ บุคคลในสายงานการปกครองส่วนท้องถิ่ น ประชาชนทั่วไป 
นักเรียนส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น 
 อนึ่ง สาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดการเรียนการสอนมาหลายปี แต่การสร้างอัต
ลักษณ์รัฐศาสตร์เชิงพุทธ ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งปรากฎชัดเจนในการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการด้านการศึกษาจากภายนอก คือ สกอ. ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ผลงานการวิจัยควรจะต้องมี
ความสอดคล้องกับสาขา จึงจะท าให้คุณภาพของการผลงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพการตรวจประเมินอยู่
ในเกณฑ์ดีด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ จากแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิต ยังสะท้อนให้เห็นว่า ความสามารถ
ด้านรัฐศาสตร์ยังไม่มีความโดดเด่นมากนัก การน าความรู้ทางรัฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบันยังไม่
ดีพอ จึงเป็นการสะท้อนกลับมายังการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่ยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมในแง่ของการผลิตบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยม 
 เพราะฉะนั้น จากความต้องการของผู้เรียนในด้านรัฐศาสตร์ ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
คุณภาพการตรวจประเมินจากภายนอก จึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า “คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพ
ของบัณฑิต” ยังไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน การสร้างแผนพัฒนาของ
สาขารัฐศาสตร์ที่ผ่านมา เป็นไปตามกรอบหลักของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เกือบทั้งหมด และขาดการสร้างแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดนใต้อย่าง
แท้จริง จึงท าให้การพัฒนาเชิงสัมฤทธิ์ ยังขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น สาขารัฐศาสตร์จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาปรับปรุงแผนสาขารัฐศาสตร์ ระยะที่ ๑๒ ขึ้นมา จากพ้ืนฐานทางสังคมของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนใต้
เป็นส าคัญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ระยะที่ ๑๒ จะมีส่วนช่วย
ให้เกิดการพัฒนานิสิต บุคลากร ให้มีความรู้ด้านรัฐศาสตร์เพื่อน าความรู้ไปรับใช้สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
 

๒. หลักการจัดท าแผนกลุ่มงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 แผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 256๑-2564) นี้ อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ได้ประชุมปฏิบัติการวางระบบกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์
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ปัตตานี ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์

ปัตตานี กระบวนการบริหารแผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และกระบวนการติดตาม

ประเมินผล การปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ซึ่งแต่ละกระบวนการมี

รายละเอียด ดังนี้ 

2.1. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

2.1.1. วิเคราะห์เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ฯ 

โดยการวิเคราะห์เอกสารดังต่อไปนี้  1) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2554 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2) รายงานการประเมินคุณภาพภายในสาขารัฐศาสตร์ 

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งจุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสาขา

รัฐศาสตร์ฯ 3) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยรอบที่ 2 โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 4) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 5) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551-2565) 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 7) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) 8) นโยบายรัฐบาล 9) 

นโยบาย แผนงาน/โครงการต่างๆ เกี่ยวกับภาคใต้ ทั้งด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา การวิจัย เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม 10)  (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 11) ผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต  

2.1.2. ยกร่างแผนพัฒนาสาขาฯ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่านน าผลการวิเคราะห์

เอกสารมาสังเคราะห์บูรณาการให้สนองต่อปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และ

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์ สกอ. และยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือยกร่างแผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

2.1.3. ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาสาขาฯ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 

ท่าน ได้จัดท าวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาสาขาฯ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อาทิ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า 

ผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้ใช้บัณฑิต บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  ฯลฯ เป็นการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาของสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อไป 

2.1.4. ปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาสาขาฯ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน น าความ

คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมาประกอบการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ 

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของวิทยาลัยสงฆ์และสังคมโดยรวม 

2.1.5. ประกาศใช้แผนพัฒนาสาขาฯ โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ประกาศให้

บุคลากรรับทราบทั่วทั้งองค์กร ซึ่งแผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 

5 ด้าน ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์แนวประยุกต์กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

(รัฐศาสตร์เชิงพุทธ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการองค์กร 
 
2.2. กระบวนการบริหารแผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

กระบวนการนี้เป็นการน าแผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีสู่การปฏิบัติ ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.2.1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ด าเนินการประชุมเชิง

ปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชา เพื่อชี้แจงเป้าประสงค์การบริหารจัดการศึกษาของสาขารัฐศาสตร์ให้

ไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาสาขาฯ  โดยเน้นกระบวนเรียนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

2.2.2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต้องก าหนดแนว

ทางการวิจัยเพ่ือน ามาเป็นส่วนส าคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาการรัฐศาสตร์เชิง

พุทธ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และความรู้ด้านวิจัย ซึ่งสามารถผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

สังคม ชุมชน  

2.2.3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต้องบูรณาการระหว่าง

รายวิชาที่มีความสัมพันธ์กับงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้นิสิตมีประสบการณ์การเรียน

โดยตรง ด้วยการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน หรือการศึกษาดูงานจากสถานที่จริงในชุมชน 

2.2.4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต้องมีแผนพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรรายบุคล และแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยรวมทั้งสาขา เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาตนเอง

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.5. สาขารัฐศาสตร์ ต้องบูรณาการแผนปฏิบัติการประจ าปีของสาขา เป็นแผนปฏิบั ติ

การประจ าปีของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

2.3. กระบวนการติดตามประเมินผล การปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์

ปัตตานี 

กระบวนการนี้เป็นการติดตามและประเมินผลการใช้แผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.3.1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีของ

สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
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2.3.2. จัดท าแผนติดตามและประเมินผลการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีของสาขารัฐศาสตร์ 

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

2.3.3.       จัดท ารายงานผลการประเมินการใช้แผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 256๑-2564) 

๓. วัตถุประสงค์การจัดท าแผนกลุ่มงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑. เพ่ือเป็นกรอบการท างานของบุคลากรในสาขารัฐศาสตร์ ทั้งในด้านการผลิตบัญฑิตให้มีคุณภาพ 
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์เชิงพุทธ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การ
จัดการภายในส่วนงาน  
 ๒. เพ่ือเป็นแนวทางการติดตามการประเมินผลการท างานของบุคลากรสาขารัฐศาสตร์   
 ๓. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานของสาขารัฐศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
 
๔ ขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้ง ๕ ท่าน เพื่อวางแผนการท าแผนพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ระยะที่  
๑๒ ประชุม  วิเคราะห์ร่างแผนปฏิบัติการงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

๒. น าเอกสารที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือจ าท าข้อมูลขั้น
พ้ืนฐาน ได้แก่ SWOT สาขารัฐศาสตร์ 

๓. พิจารณาข้อมูลประกอบจากภายนอก เช่น แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต แบบสอบถามบัณฑิต ข้อมูล
จากการตรวจประเมินจากคณะกรรมการการศึกษาทั้งภายในและภายนอก มาประกอบการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสาขารัฐศาสตร์ 

๔. ระดมความคิดเห็นครั้งที่ ๑ เพ่ือยกร่าง แผนสาขารัฐศาสตร์ 
๕. ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม แผนสาขารัฐศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๒ 
๖. น าเสนอในที่ประชุม 
๗. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
๘. ตรวจสอบความถูกต้อง 
๙. ประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน 

๕. การถ่ายทอดแผนกลุ่มงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ไปสู่การ
ปฏิบัติและการประเมินผลการด าเนินการตามแผนกลุ่มงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ส านักงานวิชาการ 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 กลุ่มเป้าหมายที่ ๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์  
    ประกาศแผนการท างาน ณ บอร์ดของสาขา  
 กลุ่มเป้าหมายที่ ๒ นิสิตสาขารัฐศาสตร์ และบุคลากรอื่นๆ ของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

๑. ประกาศในเว็บไซต์ของสาขารัฐศาสตร์ 
๒. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแก่คณาจารย์ อาจารย์พิเศษ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  

 กลุ่มเป้าหมายที่ ๓ ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการ 



เอกสารประกอบโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในแต่ละกลุ่มงาน ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะที่ ๑๒|๑๔ 
 

๑. ท าหนังสือชี้แจงไปยังประธานชุมชน กลุ่ม สมาคม ตามความเพมาะสม 
๒. ประกาศในเว็บไซต์ของสาขารัฐศาสตร์ 

 
การประเมินผล 
 มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่าน รับผิดชอบการประเมินผล อย่างน้อย ๑ ท่านต่อ ๑ 
โครงการ โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลของแต่ละโครงการให้ชัดเจน 
 
๖. การปรับปรุงแผนกลุ่มงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี   
 การปรับปรุงแผนของกลุ่มงาน จะท าเป็นล าดับขั้นบันได้ คือ ทุก ๒ ปี จะมีการปรับปรุง ซึ่งก่อนที่จะ
ปรับปรุง จะต้องศึกษาสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เพ่ือน าข้อมูลกลับมาปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ปี 

๒ ปี 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนกลุ่มงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

๑. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 ๑.๑ วิสัยทัศน์  หลักสูตรรัฐศาสตร์มีศักยภาพที่สามารถผลิตบัณฑิตและน าองค์ความรู้เพื่อที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและชุมชน โดยน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้สังคมและชุมชนมีความสงบ
สุขยั่งยืน 

 ๑.๒ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์แนวประยุกต์กับหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา (รัฐศาสตร์เชิงพุทธ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การบริหารจัดการองค์กร 
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ตารางท่ี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด และกลยุทธ์กลุ่มงานหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

๑.การผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

๑.บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ตามนวลักษณ์และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
(TQF) 

นิสิตสาขา
รัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 
๑-๔ 

นิสิตอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) 

การประเมินหลักสูตร
รัฐศาสตร์ตามความ
เป็นจริงทุก ๒ปี  

 ๒.พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

นิสิตสาขา
รัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 
๑-๔ 

นิสิตอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ มีความพึง
พอใจในวิธกีารสอนทีห่ลากหลาย ไม่
เน้นการบรรยายเพยีงอยา่งเดียว 

การประเมินผู้สอนใน
แต่ละรายวิชา อยา่ง
น้อย ภาคการศึกษาละ 
๑ ครั้ง 

 ๓.พัฒนาหลักสูตรให้ตรง
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาประเทศ  
“ไทยแลนด์ 4.0”   

นิสิตสาขา
รัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 
๑-๔ 

นิสิตอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ มีความ
พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมี
ความพร้อมในการแข่งขันเพื่อท างาน
ในสาขา 
รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

จัดโครงการสัมนาเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร
รัฐศาสตร์ให้ทันสมัย
อย่าง 
น้อย ปีละ ๑ ครั้ง 

 ๔.จัดท าแผนให้อาจารย์มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์สาขาที่จัดการเรียน
การสอน 

คณาจารย ์ คณาจารย์อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ มี
แนวทางการสอนวิชาในสาขารัฐศาสตร์ 
ตามวิสัยทัศน์ พันธกจิของสาขา
รัฐศาสตร์  

จัดท าแผนพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอน
ด้วยระบบพี่เล้ียงจาก
อาจารย์อาวุโส 

 ๕. สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ 

คณาจารย์และ
นิสิตสาขา
รัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 
๑-๔ 

คณาจารย์อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ มี
รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกบัผู้เรียน 
โดยน าเสนอความรู้ที่ทันสมัยสามารถ
น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

จัดท าแผนประเมิน
ผู้สอนในการใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย 

๒.การพัฒนา
งานวิจัยให้มี
คุณภาพใน
ระดับชาต ิ

๑.มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร
รัฐศาสตร์ 

จ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระบบ TCI ฐาน ๑ อยา่งน้อย
ปีละ ๑ เร่ือง ต่อ ๑ คน 
 

รวมรวมการจัดงาน
น าเสนอผลงาน
ระดับชาติในรอบ ๑ ปี 
เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมและ
ส่งผลงาน 

 ๒.งานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับได้รับการอ้างอิงและ
น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ระดับชาติ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร
รัฐศาสตร์ 

จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงและ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาต ิอย่าง
น้อย ๑ เร่ือง 

เผยแพร่ข้อมูลทาง
วิชาการผ่านเว็บไซต์
ของสาขา และใช้ค า
สืบค้นที่ไม่ยาวมาก
เกินไป 

 ๓. บุคลากรมีความรู้และมี
ทักษะในการท าวิจัย 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร
รัฐศาสตร์ 

จ านวนผลงานการวิจยัด้านรัฐศาสตร์ 
อย่างน้อยปีละ ๑เร่ือง ต่อ ๑ ทา่น 

หาทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๓. บริการวิชาการ
ด้านรัฐศาสตร์แนว
ประยุกต์กบั
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
(รัฐศาสตร์เชิงพุทธ) 
 

๑. สร้างแหล่งรายได้จาก
การให้บริการวิชาการโดย
บริหารสัดส่วนงบประมาณ
อย่างสมดุล 

- ประชาชนทัว่ไป
ที่สนใจ 
- จนท.ใน
หน่วยงาน 
- เด็กและเยาวชน 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการอบรม
ระยะสั้น อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ มี
ความพึงพอใจ และสามารถน าความรู้
ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

จัดท าโครงการอบรม
ระยะสั้น เพื่อสร้าง
รายได้จากการบริการ
วิชาการฯ 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

 ๒. งานบริการวิชาการ
สามารถน ามาบรูณาการ
กับการวิจัยและการ
จัดการเรียนการสอนได ้

คณาจารย์และ
นิสิตสาขา
รัฐศาสตร์ ช้ันปี
ที่ ๑-๔ 

จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการ
วิจัยและการจัดการเรียนการสอน 
อย่างน้อย ๑ รายวิชาต่อปี ท่ี
สามารถน าความรู้ไปบริการ
วิชาการแก่สังคมได้  

จั ด ท า แ ผ น ง า น
ก า ร บู ร ณ า ก า ร
โครงการบริ การ
วิชาการร่วมกับการ
วิจัย 

๔. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๑.ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นท่ี
ยอมรับในร ะดับ
นานาชาติ 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร
รัฐศาสตร ์

- โครงการศึกษาวิจยั อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นใต้ (รัฐศาสตร์เชิงพุทธ)
อย่างน้อย ๑ เรื่อง ต่อปี 

- การเข้าร่วมกิจกรรมสมันา
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
และพระพุทธศาสนา อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง ต่อป ี

ติดตามข้อมูล
ข่าวสารการ
ประกาศทุนวิจัย
ด้านวัฒนธรรม 
ของกรมส่งเสริม 
กระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งจะ
ประกาศในช่วง
เดือน เมษยายน-
พฤษภาคม ของทุก
ปี  

๕. การบริหาร
จัดการองค์กร 

๑ . พัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บ ริ ก า ร จั ด ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร
รัฐศาสตร ์

จ านวนงบประมาณอย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐ จากการสร้างรายได้
จากภายนอก 

จัดท าแผนบริหาร
จัดการสาขา
รัฐศาสตร์โดย
บุคลากรมีส่วนร่วม
และสามารถสร้าง
รายได้นอก
งบประมาณ
ประจ าปีในสัดส่วน
ที่เหมาะสม 
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ส่วนที่ ๔ 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๒๕๖๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑.การผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

๑.บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนว
ลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF) 

โครงการติวข้อสอบกลาง 
 

 อาจารย์ผู้สอนวิชาข้อสอบกลาง 

 ๒.พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แผนงานการประเมินประสิทธิภาพผู้สอนรายวิชา  อาจารย์ปานวลัย ศรีราม 

 ๔.จัดท าแผนให้อาจารย์มีความรู้
ความเช่ียวชาญในศาสตร์สาขาที่
จัดการเรียนการสอน  

๑. แผนพัฒนาศักยภาพด้านการสอนด้วยระบบพีเ่ลี้ยงจากอาจารย์อาวโุส 

๒. โครงการส่งเสริมการเรยีนต่อในระดับปริญญาเอกดา้นรัฐศาสตร์   

 อาจารย์จารึก ศิรินุพงศ์ 

 ๕.สิ่ งแวดล้อมทางการศึกษาที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ 

แผนประเมินผู้สอนในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  พระมหากริช ถิรธมฺโม 

๒. การพัฒนางานวิจัยให้
มีคุณภาพในระดับชาติ 

๒.งานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ได้ รั บการอ้ า งอิ งและน า ไปใ ช้
ประโยชน์ในระดับชาติ 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณการตีพิมพ์ผลงานในวารสารของแต่ละ

มหาวิทยาลยัฐาน TCI ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 อาจารย์ภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร 

๗ .ก ารบริ ห า รจั ด กา ร
องค์กร 

๑.พัฒนาระบบการบริการจดัการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการจดัท าแผนบริหารจัดการสาขารัฐศาสตร์โดยบุคลากรมสี่วนร่วมและสามารถสร้าง
รายได้นอกงบประมาณประจ าปีในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

 นางสาวอัญชลี แสงเพชร 
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การติดตามประเมินผล 
 
 ประเมินและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือเป็นการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแผน 

การติดตามประเมินผลแต่ละโครงการ มีขั้นตอนด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น ๒ ครั้ง คือ 

ระหว่างการด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน เพ่ือสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานทั้งโครงการ  
๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลอย่างชัดเจน และชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบได้รับทราบเงื่อนไข

และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
๓. การเขียนรายงาน เสนอต่อประธานสาขารัฐศาสตร์ เพื่อน ามาประเมินผลการด าเนินงานโครงการ

ของสาขาตลอดทั้งปี  
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การวิเคราะห์กลุ่มงานหลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ส านักงานวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี
 

 ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ 

ภา
ยใ

นอ
งค

์กร
 

จุดแข็ง = พัฒนาให้ย่ังยืน 
๑. ด้านการผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ 
1.1. สาขารัฐศาสตร์ (ปกครอง) มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
1.2. จ านวนผู้เรียน ได้แก่ ทหาร ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน หรือบุคคลท่ีต้องการเรียน
เพื่อให้ได้คุณวุฒิไปสอบแข่งขันเข้าท างานในสายการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีจ านวน
มาก 
1.3. สถานศึกษาใกล้บ้าน ระดับอุดมศึกษาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
๒. ด้านพัฒนางานวิจัยให้มีคณุภาพในระดบัชาติ 
2.1. ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคลากรในการระดมทุนงานวิจัย
จาก หน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศ 
2.2. ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคลากรในการบริหาร
โครงการวิจัย และประสบการณ์ในการท าวิจัยเพื่อพฒันาชุมชน 
๓. ด้านบรกิารวิชาการด้านรัฐศาสตร์แนวประยุกตก์ับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา (รัฐศาสตร์เชิงพุทธ) 
3.1. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหน่ึงเดียวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีเปิดสอน
หลักสูตรรัฐศาสตร์เชิงพุทธ  
3.2. แนวคิดรัฐศาสตร์เชิงพุทธ เป็นปรัชญาการท างานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 คือ 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
3.3. แนวคิดรัฐศาสตร์เชิงพุทธ เป็นแนวทางหลักในการแก้ปัญหาแบบสันติวิธีและ
เสริมสร้างความปรองดองในบริบทพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๔. ด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1. ศิลปวัฒนธรรมทุกประเภท เช่น การแสดง ดนตรี อาหาร การแต่งกาย ฯลฯ 
ล้วนบ่งบอกประวัติศาสตร์และความสันติสุขของคนในสังคมจังหวัดแดนภาคใต้มาช้า
นานนับร้อยปี 
4.2. โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัตถุมงคล เป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงรากเหง้าและ
ประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองของสังคมพหุวัฒนธรรมมานานนับพันปี รวมถึงการเคารพ
ซึ่งกันและของศาสนิกต่างศาสนา 
4.3. มีเครือข่ายไม่เป็นทางการด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างองค์กร และบุคลากร
ภายนอก ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
และท างานด้านศิลปวัฒนธรรม  
๕. ด้านการบริหารจัดการองคก์ร 
5.1. ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ภายในสาขารัฐศาสตร์ มีมาก  
5.2. บรรยากาศการเมืองในสาขารัฐศาสตร์ มีน้อย 

จุดอ่อน = ตัดทอนให้หมดไป 
๑. การผลิตบณัฑติให้มีคณุภาพ 
1.1. การเรียนการสอนยังไม่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
1.2. การเรียนการสอนเน้นความรู้ทางทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติ  
1.3. การเรียนการสอนยังไม่เน้นวิชาการด้านรัฐศาสตร์ปกครอง ท าให้ผู้เรียนมีพื้นฐานไม่ดี
พอจะแข่งขันในตลาดแรงงานได้ 
1.4. ขาดความสามารถในการหารายได้จากการสอนด้านรัฐศาสตร์ 
1.5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรขาดอ านาจในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพท้ังระบบ 
2. ด้านพัฒนางานวิจัยให้มีคณุภาพในระดบัชาติ 
2.1. ขาดแผนงานเพื่อหาแหล่งทุนจากภายนอกในการท าวิจัย 
2.2. สัดส่วนในการท างานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรมีน้อย 
2.3. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติมีจ านวนน้อย 
2.4. ผลงานวิจัยยังขาดความเช่ือมโยงกับมิติรัฐศาสตร์ และขาดการบูรณาการผลงานวิจัยเพื่อ
บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
2.5. ขาดกระบวนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในระดับช้ันปริญญาตรี  
3. ด้านบริการวิชาการด้านรัฐศาสตรแ์นวประยกุต์กบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
(รัฐศาสตร์เชิงพุทธ) 
3.1. ขาดวิสัยทัศน์ในการสร้างงานวิจัยรัฐศาสตร์เชิงพุทธเพื่อบริการงานวิชาการแก่สังคม 
3.2. ขาดความรู้ความเข้าใจแนวคิดรัฐศาสตร์เชิงพุทธอย่างลึกซึ้ง  
3.3. ขาดความเข้าใจในการแบ่งแยกองค์ความรู้ด้านศาสนปฎิบติออกจากศาสนปรัชญา 
4. ด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1. ขาดการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัย และนักปฏิบัติการด้านวัฒนธรรม โดยมี
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีเป็นศูนย์กลาง 
4.2. ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีเวทีทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมีวิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานีเป็นศูนย์กลาง 
4.3. การศึกษาศิลปวัฒนธรรมมลายูถูกจ ากัดขอบเขตให้อยู่ในกรอบของศาสนา มิใช่กรอบทาง
ชาติพันธุ์  
4.4. การศึกษาศิลปวัฒนธรรมในท้องถ่ินจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิง
ทางวิชาการ โดยนักวิชาการชาวพุทธยังมีจ านวนน้อยมาก  
5. ด้านการบรหิารจัดการองคก์ร 
5.1. ความยืดหยุ่นในการท างานด้านวิชาการมีน้อย  
5.2. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการสร้างรายได้ให้แก่สาขารัฐศาสตร์  
5.3. ขาดกระบวนการคัดสรรบุคลากรด้านรัฐศาสตร์ เพื่อเข้ามาท างานในสายวิชาการ  
5.4. ขาดระบบการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน 
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โอกาส = เข้าหาโอกาส 
๑. การผลิตบณัฑติให้มีคณุภาพ 
1.1. ความต้องการของบัณฑิตท่ีต้องการจะศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตมีมากข้ึน 
1.2. ความต้องการของบัณฑิต (ต ารวจ) ในการสอบช้ันสัญญาบัตรมีเพิ่มข้ึน  
1.3. ความต้องการของบัณฑิตท่ีต้องการปรับคุณวุฒิทางการศึกษามีเพิ่มข้ึน 
1.4. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีดี มีความสามารถเฉพาะทาง เช่น ฝ่ายบริหารโครงการ
การพัฒนาท้องถ่ินและชุมชน  เป็นท่ีต้องการของหน่วยงานรัฐ  
๒. ด้านพัฒนางานวิจัยให้มีคณุภาพในระดบัชาติ 
2.1. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีเป็น
อย่างดี 
2.2. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เพื่อจัดเวทีน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 
๓. ด้านบรกิารวิชาการด้านรัฐศาสตร์แนวประยุกตก์ับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา (รัฐศาสตร์เชิงพุทธ) 
3.1. แนวคิดรัฐศาสตร์เชิงพุทธ เป็นแนวคิดสากลท่ีต่างประเทศได้น ามาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กร  
3.2. แนวคิดรัฐศาสตร์เชิงพุทธ ส่งเสริมการแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบ
สันติวิธี 
๔. ด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1. การศึกษา การวิจัย และการท างานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง ไม่บิดเบือน
ประวัติศาสตร์ จะเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดน
ใต้ 
4.2. เป็นช่องทางในการสร้างงานให้แก่บัณฑิตท่ีมีความสนใจในด้านศิลปวัฒนธรรม 
ช่วยลดอัตราการย้ายถ่ินเพื่อท างานในสังคมเมืองใหญ่ เช่น หาดใหญ่ กรุงเทพฯ  
๕. ด้านการบริหารจัดการองคก์ร 
5.1. บรรยากาศการเมืองในสาขารัฐศาสตร์ มีน้อย ช่วยลดสภาวะความเครียดจาก
การแก่งแย่งแข่งขัน 

อุปสรรค 
๑. ด้านการผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ 
1.1. จ านวนคนไทยพุทธในพื้นท่ีมีจ ากัด 
1.2. จุดเน้นความรู้ของศาสตร์การปกครองท่ีใช้ได้จริงส าหรับการท างาน ท้ังในหน่วยงานความ
มั่นคง และหน่วยงานการปกครอง ยังขาดเอกภาพในการเรียนการสอน 
1.3. ขาดการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การจัดห้องเรียน
ส าหรับผู้เรียนสายความมั่นคง ผู้เรียนส าหรับสายปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้เรียนท่ัวไปส าหรับ
พัฒนาเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่   
๒. ด้านพัฒนางานวิจัยให้มีคณุภาพในระดบัชาติ 
2.1. ขาดกระบวนการอบรมบ่มเพาะเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
2.2. ขาดวิสัยทัศน์ในการสร้างอาชีพนักวิจัยให้เป็นท่ียอมรับของสังคม 
2.3. ขาดการท างานอย่างบูรณาการกับศาสนิกต่างศาสนา เพื่อสร้างพื้นท่ีการวิจัยร่วมท้ังใน
ระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
๓. ด้านบรกิารวิชาการด้านรัฐศาสตร์แนวประยุกตก์ับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
(รัฐศาสตร์เชิงพุทธ) 
3.1. ขาดวิสัยทัศน์ในการผลิตผลงานด้านรัฐศาสตร์เชิงพุทธ เพื่อผลักดันเป็นนโยบายการ
แก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนใต้อย่างสันติวิธี 
3.2. ขาดกระบวนการอบรมบ่มเพาะเพื่อสร้างนักวิจัยรัฐศาสตร์เชิงพุทธรุ่นใหม่  
๔. ด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1. ภารกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเชิงรุก ยังไม่มีแผนการท างานอย่างชัดเจน 
4.2. การตีความงานด้านศิลปวัฒนธรรมยังแคบ ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะการท างานเพื่อการ
อนุรักษ์ มิใช่การน าสร้างรายได้ตามแนวคิดทุนวัฒนธรรม 
4.3. วิสัยทัศน์การบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมยังมีลักษณะอนุรักษ์นิยม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ของสังคมในยุค “ไทยแลนด์ 4.0”  
๕. ด้านการบริหารจัดการองคก์ร 
5.1. ระบบอุปถัมภ์ ไม่ตอบสนองความอยู่รอดขององค์กรท้ังระบบ 
5.2. ทัศนคติของการบริหารงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความอยู่รอดขององค์กรท้ังระบบ 
5.3. ช่องทางในการสร้างรายได้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายจากงบประมาณส่วนกลาง ยังไม่ชัดเจน 
 

 


