
 
 



 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  ในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นี้เป็นแผนฯ เพ่ือความมุ่งม่ันในการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือเป็นเครื่องช่วยก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีก้าว
เป็นมหาวิทยาลัยฯ ชั้นน าในภูมิภาค สู่ “การบูรณาการศึกษาพระพุทธศาสนาใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน” แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับนี้สังเคราะห์ขึ้นจากการประมวลข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ที่ 
ครอบคลุมสภาวการณ์อนาคต จากระดับการเปลี่ยนแปลงของกระแสทั่วโลกในศตวรรษที่ ๒๑ รวมไปถึงบริบท
ประเทศไทยและการปฏิรูปที่จะสามารถยืนหยัดและก้าวข้ามความท้าทายได้อย่างมั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืน 
รวมทั้งร่างกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี ร่างแนวความคิดในการปฏิรูปวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ทิศทาง
และนโยบายวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีใน ๕ – ๑๐ ปีข้างหน้า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี นอกจากนี้แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ จะถูกใช้ถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ ไปสู่
การปฏิบัติในทุกระดับ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุง วิธีการ
ด าเนินงานหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของกิจกรรม / โครงการ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ  
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ และใช้เป็นตัวตั้งในการติดตามและประเมินผล การ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับต่อไปด้วย เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย สร้างความเจริญเติบโต และ
ความมั่นคง รวมทั้งพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน 
ให้ความเป็น ม จ ร. อยู่ในความศรัทธาของประชาคมสืบไป ดังปรัชญาของเราที่กล่าวว่า “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” 
 
 
 
 
 
 

พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
ส่วนที่ ๑  

บทน า ๑ 
ปณิธาน ๑ 
สุภาษิต ๑ 
ปรัชญา ๑ 
วิสัยทัศน์ ๑ 
ค่านิยมองค์กร ๑ 
พันธกิจ ๒ 
สี ๒ 
ดอกไม้ ๒ 
เอกลักษณ์ ๒ 
อัตลักษณ์ ๒ 
อัตลักษณ์บัณฑิต ๒ 
ตราสัญลักษณ์ ๓ 
นวลักษณ์ ๓ 
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน ๔ 
รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร และบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๕ 
หลักสูตรที่จัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๕ 

ส่วนที่ ๒  
ความเป็นมาและความส าคัญ ๘ 
หลักการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๙ 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑๐ 
ขัน้ตอนการด าเนินการ ๑๑ 
การถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลการด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๑๒ 

การปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑๔ 
ส่วนที่ ๓  

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑๕ 
ส่วนที่ ๔  

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ๒๐ 
การติดตามประเมินผล ๒๐ 

ส่วนที่ ๕  
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ๒๑ 

ภาคผนวก ๒๔ 
 



๑ 

 

ส่วนที่ ๑  
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 

บทน า 
 ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  ได้
เพียรพยายามท าหน้าที่ในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาโดยการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และพระพุทธศาสนาระดับชาติ  การ
บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนภาคใต้อย่างยั่งยืน การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ที่ดีเน้นความมีเสถียรภาพตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีคุณค่าต่อสังคม รวมไปถึง
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสู่การ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าในระดับภูมิภาค ซ่ึงปัจจุบันนี้มีนิสิตทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๐ รูป/คน มีคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ประมาณ ๓๓ รูป/คน โดยมีสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และ
ในขณะเดียวกันมคีณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ที่ได้รับมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการพิจารณา
ในเรื่องของการบริหารวิทยาลัยฯ และให้ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ในการบริหารวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
อธิการบดีได้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เป็นผู้มีอ านาจบริหารจัดการแทนเพ่ือความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการในแต่ละพ้ืนที ่
 
ปณิธาน 
 “เป็นสถานศึกษาพระไตปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” 
 
สุภาษิต 
 “โยคา เว ชายเต ภูร ิ” ปัญญา ย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝน 
 
ปรัชญา 
 “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” 

 

 
วิสัยทัศน์ 
 “การบูรณาการศึกษาพระพุทธศาสนาใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศเพ่ือนบ้าน” 
 Integration of Buddhism in ๕ southern border provinces and neighboring countries. 
 
ค่านิยมองค์กร  

“ศีลธรรม” บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์ทุกคนยึดมั่นศีลธรรมในพุทธศาสนา 



๒ 

 

“คุณธรรม” ผู้บริหารองค์กรบริหารงานอย่างมีคุณธรรมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มีจริยธรรมโดยใช้จรรยาบรรณในการท าหน้าที่ของตน 

“สามัคคีธรรม” ทุกฝ่ายในองค์กรร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 
พันธกิจ 

๑. ผลิตบัณฑิตโดยการบูรณาการศึกษาพุทธศาสตรกับสังคมศาสตร์ กระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส
ได้เข้ารับการศึกษา เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

๒. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเข้ากับหลักวิชาการโดยเน้นการวิจัย
เพ่ือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

๓. ผสมผสานโดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ เข้ากับหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติให้มีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

๔. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศเพ่ือน
บ้านอีกทั้งยังสนับสนุนวิถีชีวิตท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ ให้รักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยการสร้าง
ค่านิยมท่ีเน้นประโยชน์ในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมอาเซียนที่เหมาะสมให้กับชุมชนและสังคม 

๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การด าเนินงานมีคุณธรรม มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึง
ความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 
สี 

“สีชมพู” เป็นสีตามวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
“สีขาว” เป็นสีที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ หมายถึง พุทธศาสนา 

 
ดอกไม ้
 ดอกชบาหมายถึงดอกไม้ประจ าจังหวัดปัตตานี ซึ่งจะใช้ดอกชบาสีขาวและสีชมพูเป็นดอกไม้ประจ า
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 
เอกลักษณ์ 
 “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา” 

 

อัตลักษณ์ 
 “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม” 
 
อัตลักษณ์บัณฑิต 
 “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” 

 



๓ 

 

ตราสัญลักษณ ์

 

นวลักษณ์ 
๑. M – Morality       มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  
๒. A – Awareness    รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม (วิชาสมัยใหม่) 
๓. H – Helpfulness   มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา(ปฏิบัติศาสนกิจ) 
๔. A – Ability           มีความสามารถและทักษะด้านภาษา 
๕. C – Curiosity       ใฝ่รู้ใฝ่คิด (ตรรกะศาสตร์/ปรัชญา) 
๖. H -  Hospitality    รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม (จิตอาสา) 
๗. U – Universality   มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล (วิชาสมัยใหม่) 
๘. L – Leadership     มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา (กรรมฐาน) 
๙. A – Aspiration      มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและพร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรม 

 



๔ 

 

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน 

 



๕ 

 

รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร และบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี
 ผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

ชื่อ – ฉายา / นามสกุล หน้าที่รับผิดชอบ 
พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
พระมหาสุชาติ อนาลโย รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นายจารึก ศิรินุพงศ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
นายอ าพร มณีเนียม รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย 
นายชนิศร์ ชูเลื่อน รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 

 
 กรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี (กรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี) 

๑. พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺ  ประธานกรรมการ 
๒. นายจารึก  ศิรินุพงศ์   รองประธานกรรมการ 
๓. นายอ าพร  มณีเนียม   กรรมการโดยต าแหน่ง 
๔. นายชนิศร์  ชูเลื่อน   กรรมการโดยต าแหน่ง 
๕. พระมหาเสาวนันนท์  สุภาจาโร กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
๖. พระมหาสมคิด  สมฺปนฺโน  กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
๗. นายไชยยุทธ์  อินบัว   กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
๘. พระสิริจริยาลังการ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. พระสุทธิสมณวัตร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. พระสุนทรปริยัติวิธาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายไพรัช  ฉิมหาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายพิทักษ์  ก่อเกียรติพิทักษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. รศ.ดร. เอกรินทร์  สังข์ทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. พระมหาสุชาติ  อนาลโย  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายรังสรรค์  วัฒนาชัยวณิช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
ชื่อ ฉายา สกุล 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว 
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ 

พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม (กุลมณี) *    
พระสิริจริยาลังการ (เอ่ียมวิวัฒน์กิจ) *    
พระมหาเสาวนันท์ สุภาจาโร (ป่านทอง) *    
พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน (อินทร์แก้ว) *    
พระครูสุวรรณสุตาลังการ (โทบุรี) *    
พระครูสุตกิจสโมสร  (โกตัน)   *  
พระมหาสุชาติ อนาลโย (ใหมอ่อน)   *  
พระพันธ์ ธมฺมว โส (อนันตะพงศ์)   *  
พระกริช วิโยชน์ (ถริธมฺโม)   *  



๖ 

 

 
ชื่อ ฉายา สกุล 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างช่ัวคราว 
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ 

พระครูสุนทรจันทโรภาส   *  
พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ   *  
พระภวัช โชติว โส   *  
พระปลัดน าชัย ปิยทสฺโส (แดงรุ่งเรือง)  *   
พระมหามารุต ธมฺมธีโร    * 
ดร. จิตต์ นิลวิเชียร   *  
นายจารึก ศิรินุพงศ์ *    
นายอ าพร มณีเนียม *    
นายชนิศร์ ชูเลื่อน *    
นายไชยยุทธ์ อินบัว *    
นายนิเวศน์ มณีรัตนวงศ์   *  
นายรัชชเมธ จันทนวล   *  
นางสาวอัญชลี แสงเพชร   *  
นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูปะวิโร   *  
นางสาวปานวลัย ศรีราม   *  
นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช  *   
นายกฤตพจน์ คงสีพุทธ  *   
นางสาวณัฐสุรีย์ ด่านล ามะจาก    * 

นางชบา หมีนาค    * 

นางสาวจริยา สุริมา    * 

นางสาวรัตติยา สงติโพช    * 

นายก าพนธ์ พรหมมณี    * 

นายชาญชัย ชูแก้ว    * 

นายอ๊อด ทองมั่น    * 

รวม ๙ ๓ ๑๓ ๘ 
รวมทั้งหมด ๑๒ ๒๑ 

 
หลักสูตรที่จัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ปตัตานี 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 

- สาขาวิชาศาสนา ตั้งแต ่พ.ศ. ๒๕๔๕ – จนถึงปัจจุบัน 
- สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต ่พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐ 
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง ต้ังแต ่พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- หลักสูตรรัฐศาสตร์ ตั้งแต ่พ.ศ. ๒๕๕๙ – จนถึงปัจจุบัน 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ก าลังจะเปิดการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๗ 

 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (หลักสูตร ป.บส) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ – 
จนถึงปัจจุบัน 
 

หลักสูตรทีเ่ปิดด าเนินการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
หลักสูตร คณะ สาขาวิชา ระดับ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ภาษาไทย พุทธศาสตร์ ศาสนา * - - 
 สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ * - - 
  การจัดการเชิงพุทธ * - - 
ภาษาไทย ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ก่อนปริญญา) 

 
 นิสิตใหม่ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ ระดับปริญญาตรี จ าแนกตามสาขาวิชา 

คณะ สาขาวิชา ก่อนรับปริญญา 
ระดับปริญญาตรี 

พระภิกษุ คฤหัสถ์ ภาคพิเศษ 
พุทธศาสตร์ ศาสนา - ๑๘   
สังคมศาสตร์ การจัดการเชิงพุทธ -    
 รัฐศาสตร์ - ๓ ๙๐  
หลักสูตร ปบส. -    

รวมทั้งสิ้น  ๒๑ ๙๐  
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

คณะ สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

บรรพชิต คฤหัสถ์ 
พุทธศาสตร์ ศาสนา ๕  
สังคมศาสตร์ การจัดการเชิงพุทธ ๒  
 รัฐศาสตร์การปกครอง ๓ ๙ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบริการกิจการคณะสงฆ์ (ก่อนปริญญา)   

รวมทั้งสิ้น ๑๐ ๙ 
 *** เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง ๓ ปี เป็นหลักสูตรรัฐศาสตร์ 
๓ ปีครึ่ง 
 

 
 
 
 



๘ 

 

ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 
๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ห้องเรียนปัตตานี เดิมใช้ชื่อว่า
โครงการขยายห้องเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ความด าริที่จะจัดให้มีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นสถานที่ค้นคว้าและบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป เพ่ือสร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของพุทธศาสนาและ
พุทธศาสนิกชนให้ด ารงอยู่ได้ในพื้นที่ท่ามกลางศาสนาอ่ืน เกิดมาจากพระเถระผู้ใหญ่ของจังหวัดปัตตานีในอดีต
หลายรูป ประจวบกับเจตนารมณ์อันแรงกล้าของนางสาวศรีวิไล ปริชญากร และนางสาวเจริญศรี ปริชญากร มี
จิตศรัทธาได้ถวายที่ดินจ านวน ๒๖ ไร่เศษ ให้กับคณะสงฆ์เพ่ือสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ประจ าจังหวัดปัตตานี 
พระโสภณธรรมคณี (แดง  ฐานธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ข้าราชการ องค์กรเอกชน 
นักธุรกิจ นักวิชาการ พุทธสมาคม และประชาชนทั่วไป ได้ท าโครงการขอขยายห้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จากวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มาที่จังหวัดปัตตานี และเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๔๕ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดด าเนินการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คณะพุทธศาสตร์ 
สาขาวิชาศาสนา ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เป็นต้นไป 
 การเปิดการเรียนการสอนในช่วงแรกใช้อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดมุจลินทวาปี
วิหาร (พระอารามหลวง) ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นที่ตั้งชั่วคราว โดยมีนิสิตสมัครเข้า
ศึกษารุ่นแรกจ านวน ๓๒ รูป 
 เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ห้องเรียนปัตตานี ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอน ณ ถนนโรงเหล้าสาย ข ซอย ๑๐ ต าบลรูสะ
มิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อ
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีมติอนุมัติให้โครงการขยายห้องเรียนปัตตานี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปิด
สอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (ส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ซึ่งมีนิสิตเข้ามาศึกษารุ่นแรกจ านวน ๖๘ รูป/คน และได้อนุมัติให้เปิด
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (หลักสูตร ป.บส.) อีกหนึ่งหลักสูตร 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้โครงการขยายห้องเรียน
ปัตตานี เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้โครงการขยายห้องเรียน
ปัตตานียกฐานขึ้นเป็น"วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี" มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของ
ท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ด าเนินภารกิจหลักด้วยหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์และหลักธรรมาภิบาล ได้เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรี ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยของรัฐและ
ข้าราชการในพ้ืนที่หลายหน่วยงาน มาบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือให้นิสิตได้มีองค์ความรู้ มีโลกทัศน์



๙ 

 

กว้างไกล มีศักยภาพสามารถที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและพระศาสนาสืบต่อไป โดยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่มีปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปีฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งการที่วิทยาลัยสงฆ์จะ
บรรลุภารกิจต่างๆ ได้นั้น หน่วยงานได้ให้ความส าคัญกับ “การพัฒนาบุคลากร” เนื่องจากเป็นกลไกลส าคัญใน
การขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย บุคลากรจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ถูกต้องและ
เหมาะสมตามสายงาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความก้าวหน้าและมั่นคง
ในชีวิตที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 
๒. หลักการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ หมายถึง การก าหนดทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ 
(Mission) ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) ซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์ที่ดีนั้น จะต้องถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของ
สมาชิกในองค์การที่ได้ท างานร่วมกันหรือจะท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็น
จุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุ ประสงค์ 
(Objective) ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้ ทั้งนี้องค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการ
ประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย ซึ่งแนวคิดที่ส าคัญและ
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ คือ กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด รวมถึงการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ อันเป็น
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) อีกทั้งยังเป็นการสนองตอบต่อปัญหา
และความต้องการของประชาชนอีกด้วย (จักษวัชร ศิริวรรณ, ๒๕๕๕) ซึ่งความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์นั้น 
ประกอบไปด้วย ๖ ประเด็นที่ส าคัญ คือ ๑) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้
องค์การสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์นั้นให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ๒) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติ งานที่ช่วยให้
หน่วยงานในภาครัฐ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่มีส่วนเอ้ืออ านวยต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวต่อ
เป้าประสงค์ขององค์การ ๓). แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติงานที่ช่วยส่งเสริมการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management, NPM) ที่ให้ความส าคัญการปรับปรุงการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในประเทศไทยเรียกว่า การปฏิรูประบบราชการ 
อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐยังต้องด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซ่ึงเป็นกระแสหลักในการบริหารรัฐปัจจุบัน ๔) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการ
ปฏิบัติที่มีส่วนช่วยยกระดับระบบการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ( Performance-based 
Budgeting) ๕) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยในการสร้างนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ ซึ่งเป็นการพินิจพิเคราะห์ วางแผน และน าเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการแบบใหม่ ๆ ที่



๑๐ 

 

หลุดพ้นจากกรอบพันธนาการทางความคิด อันเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติราชการที่ล้าสมัยและไม่เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนและ ๖) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วย
สนับสนุนหลักการประชาธิปไตย ในแง่ของการมีส่วนร่วม (Participation) และการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) 
 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น มีข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 
  (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) และ 
  (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
 ๒. การจัดวางทิศทางขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย 
  (๑) การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
  (๒) การก าหนดภารกิจ (Mission) 
  (๓) การก าหนดเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) 
  (๔) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) 
  (๕) การก าหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองค์การ (Organization’s Key Performance 
Indicators, KPIs) และ 
  (๖) การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 ๓. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เป็นการด าเนินการเพ่ือท าให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกก าหนดขึ้น มีความ
เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง อันจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การ โดยการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น ประกอบด้วย 
  (๑) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามขององค์การ หรือที่มักนิยมเรียกกัน
ว่า การท าศว็อท-อณาไลษิส (SWOT Analysis) อันประกอบไปด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) การ
วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และการวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Threats) 
ขององค์การ 
  (๒) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (๓) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุน 
  (๔) การก าหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองค์การและระดับหน่วยงาน (Strategic Plan’s KPIs) 
  (๕) ก าหนดยุทธวิธี (Tactics) หรือแผนงานในการปฏิบัติ และ 
  (๖) การก าหนดเป้าหมาย (Targets) ของแต่ละกิจกรรม (Activities) พร้อมกับดัชนีชี้วัดผล
งานระดับแผนปฏิบัติการ (Action Plan’s KPIs) (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, ๒๕๔๘) 
   
๓. วัตถุประสงค์การจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 ๑) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ทุกต าแหน่งให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามต าแหน่งหน้าที่  



๑๑ 

 

 ๓) เพ่ือสร้างระบบและกลไกที่มปีระสิทธิภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 
๔. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย
คณะท างานด าเนินงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ที่ ๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบโครงการ
พัฒนาแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ให้เป็นไปตามภารกิจหลักของวิทยาลัยและตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
 ๒) ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยคณะท างานได้จัดประชุมพิจารณา
ผลการด าเนินการที่ผ่านมาทั้งในด้านผลส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค ที่เกิดขึ้น 
 ๓) ทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ซึ่งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ประชุมพิจารณาทบทวนสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
ให้ทันสมัยและให้ครอบคลุมทุกประเภทตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยกระบวนการจัดการความรู้ และเพ่ือเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามรถ ทักษะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง ซึ่งมีผลการทบทวน พบว่า 
สมรรถนะที่ได้จัดท าไว้แล้วครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทตามสายงานแล้ว ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน ๓ ส่วน ดังนี้ 
 - สมรรถนะหลัก (Core Competencies) แบ่งเป็น ๕ สมรรถนะ ได้แก่ บริการที่ดี (Service Mind) 
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ( Integrity) การท างานเป็นทีม (Teamwork) การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) และ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
 - สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional Competencies) กลุ่มงานสายวิชาการแบ่งเป็น ๖ 
สมรรถนะได้แก่มีความสามารถด้านการวางแผนการเรียนการสอน (Teaching & Course Planning Skills) มี
ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน (Teaching & Course Desing Skills) มีความสามารถด้านการ
ประเมินผลการเรียนการสอน (Teaching & Course Evaluation Skills) มีความสามารถด้านการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง (Academic Advancement Updating 
Skills) ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding) และการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
 - สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional Competencies) กลุ่มงานสายสนับสนุนแบ่งตามกลุ่มงาน
ได้แก่ การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ศิลปะการ
สื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building) ความ
เข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน 



๑๒ 

 

(Concern for Order) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information seeking) 
ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) ความเข้าใจผู้อ่ืน (Interpersonal Understanding) การสั่งการตาม
อ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable) การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness) การใส่ใจและ
พัฒนาผู้อ่ืน (Caring Others) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) การพัฒนา
ศักยภาพคน และ การควบคุมตนเอง (Self Control) สมรรถนะของผู้บริหาร (Managerial Competencies) 
แบ่งเป็น ๕ สมรรถนะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ (Visioning) สภาวะผู้น า (Leadership) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
(Strategic Orientation) ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) การสอนงานและการ
มอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) และการควบคุมตนเอง (Self Control) 
 ๔) ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งคณะท างานได้ท าการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อ
การพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยการจัด
ประชุมแลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมกันและจัดท าเอกสาร “ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔)” 
 ๕) เสนอร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในช่วง
แผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ต่อกรรมการบริหารวิทยาลัย (วส. 
ปน.) เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 ๖) ปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามกรรมการบริหารวิทยาลัย (วส. 
ปน.) และเสนอผู้อ านวยการเพ่ือให้ความเห็นชอบ ตลอดจนถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
 
๕. การถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 การถ่ายทอดแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติและการ
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
 ๑) การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ  

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีได้มีการก าหนดแนวทางและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ คณะท างานจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยการน า
แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ไปเป็นแนวทางในการถ่ายทอดแผนพัฒนาโดยพิจารณาก าหนดโครงการ ดังนี้ 
   - วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีจัดให้มีโครงการจัดท าแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ในภารกิจที่ต้องด าเนินการร่วมกันในหน่วยงานโดยให้ส านักงานวิทยาลัย กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ เป็นผู้ก าหนดโครงการและด าเนินการจัดโครงการ โดยให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ของแต่ละกลุ่มงาน ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะที่ ๑๒ 



๑๓ 

 

   - วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีจัดให้มีโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในภารกิจที่ต้อง
ด าเนินการร่วมกันในหน่วยงานโดยให้ส านักงานวิชาการ กลุ่มงานบริการการศึกษา เป็นผู้ก าหนดโครงการและ
ด าเนินการจัดโครงการ และให้นิสิตทุก รูป/คน เข้าร่วมพัฒนาตามโครงการดังกล่าวตามความจ าเป็น 
   - วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศประจ าปีการศึกษาในภารกิจที่ต้อง
ด าเนินการร่วมกันในหน่วยงานโดยให้ส านักงานวิชาการ กลุ่มงานบริการการศึกษา เป็นผู้ก าหนดโครงการและ
ด าเนินการจัดโครงการ และให้นิสิตทุก รูป/คน เข้าร่วมพัฒนาตามโครงการดังกล่าวตามความจ าเป็น 
  ๑.๒ จัดให้มีการด าเนินโครงการพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้  (KM) โดยใช้
กระบวนการพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้ (KM) ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand ๔.๐ เพ่ือให้แต่ละ
กลุ่มงานไดใ้ช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหลักในจัดท าแผนพัฒนาของแต่ละกลุ่มงาน โดยจัดให้มี
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการจ าเป็นและศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๑.๓ จัดให้มีการด าเนินโครงการอบรมเสริมทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา โดยใช้กระบวนการ
สร้างสมรรถนะการท างานเพ่ิมศักยภาพการสอนด้วย G Suite for Education ให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ ได้ใช้องค์
ความรู้เป็นเครื่องมือหลักในจัดท าแผนพัฒนาของแต่ละกลุ่มงาน โดยจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตามความต้องการจ าเป็นและศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๑.๔ จัดให้มีการด าเนินโครงการพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบาย ๔.๐ โดยการ
พัฒนานิสิตให้มีทักษะ ด้านประสบการณ์และการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ ตลอดจนพร้อมที่จะใช้ชีวิตในศตวรรษ
แห่งการพัฒนายุคใหม ่ 
  ๑.๕ จัด ให้ มี การด า เนิน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ  โดยใช้
กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการเขียนผลงานทางวิชาการ ให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ ได้ใช้
องคค์วามรู้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์แต่ละท่าน 
 ๒) การประเมินการด าเนินการตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

ในการประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้
ก าหนดหลักในการก ากับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการไว้ ดังนี้ 
  ๒.๑ ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแบ่งเป็น ๒ 
ระดับ คือ ระดับส านักงาน และระดับวิทยาลัย ดังนี้ 
   - ระดับส านักงาน ก าหนดผู้ท าหน้าที่ ในการก ากับ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผู้บริหารของ
หน่วยงานหรือหัวหน้ากลุ่มงานอยู่แล้วให้ท าหน้าที่จัดท าแผนฯ และท าหน้าที่ในการก ากับติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และให้ค าแนะน าในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ของส านักงานอีกด้วย 
   - ระดับวิทยาลัย ก าหนดให้ผู้อ านวยการงานส านักเป็นผู้ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของกลุ่มงานต่าง ๆ และ
รวบรวมผลการด าเนินงานสรุป และจัดท ารายงานน าเสนอผลการด าเนินการเสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ 
ไตรมาศละ ๑ ครั้ง 



๑๔ 

 

  ๒.๒ กรอบการติดตามประเมินผล 
   ๒.๒.๑ กรอบระยะเวลา ให้ผู้มีหน้าที่ในข้อ ๒.๑ ติดตามการด าเนินการตามแผน
อย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของภารกิจของกลุ่มงาน และให้ท าการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
และสรุปรายงานสัมฤทธิผลของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไตรมาศละ ๑ ครั้ง 
   ๒.๒.๒ กรอบเนื้อหา ให้ผู้มีหน้าที่ในข้อ ๒.๑ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 
๖. การปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 ก าหนดให้คณะท างานจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) น าเสนอแผนพัฒนา
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หรือ
รายงานผลต่อผู้อ านวยการและคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ หากมีข้อเสนอเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการจัดท า
แผนฯ ท าการปรับปรุงแผน และแจ้งให้หน่วยงานได้น าไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินการตามแผนฯ ต่อไป 
และน าผลการด าเนินการไปใช้ในการจัดท าแผนฯ ปีต่อไป พร้อมทั้งปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกัน 
 

 



๑๕ 

 

ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 
๑. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 ๑.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
      “การบูรณาการศึกษาพระพุทธศาสนาใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศเพ่ือนบ้าน” 

Integration of Buddhism in ๕ southern border provinces and neighboring countries. 
 
 ๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไว้ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งมี ๖ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์และ ๒๐ ตัวชี้วัด ดังตารางที่ ๑ และ
มีเป้าหมายการพัฒนาดังแสดงในตารางที่ ๒ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ที ่๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะสูงกว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 

กลยุทธ์  
    ๑.๑.๑ สร้างภาคีเครือข่ายชาวต่างชาติ 
    ๑.๑.๒ การเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 

ตัวช้ีวัด 

    ๑.๑.๑ จ านวนทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร (ส าหรับนิสิตต่างชาติ) 
    ๑.๑.๒ จ านวนนสิิตต่างชาติ 
    ๑.๑.๓ จ านวนนิสิตที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่จัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ 
    ๑.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาท่ีจัดการเรียนการสอน 

    ๑.๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้มีความรู้รวมไปถึงให้มีทักษะในการท าผลงานทางวิชาการ 

    ๑.๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ตัวช้ีวัด 

    ๑.๒.๑  ร้อยละของอาจารย์มีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่จัดการเรียนการสอน 
    ๑.๒.๒  ร้อยละของอาจารย์ที่ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

    ๑.๒.๓  จ านวนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
    ๑.๒.๔  จ านวนของอาจารย์ที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 



๑๖ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ งานวิจัยมีคุณภาพน าไปใช้ประโยชน์หรือการอ้างอิงในระดับชาติ 
กลยุทธ์ 
    ๒.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเครือข่าย 

    ๒.๑.๒ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 
    ๒.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนวารสารของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ฐาน TCI ระดับชาติ 

ตัวช้ีวัด  
    ๒.๑.๑ จ านวนเงินทุนจากงานวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 

    ๒.๑.๒ จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
    ๒.๑.๓ จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์หรือการอ้างอิงในระดับชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบูรณาการการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมโดยการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
 

กลยุทธ์ 
    ๓.๑.๑ ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในเชิงรุกโดยการสร้างภาคี
เครือข่าย 

    ๓.๑.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

    ๓.๑.๓ สร้างแหล่งรายได้จากการให้บริการวิชาการโดยบริหารสัดส่วนงบประมาณอย่างสมดุล 

ตัวช้ีวัด 

    ๓.๑.๑ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้และประเทศเพ่ือนบ้าน 

    ๓.๑.๒ จ านวนครั้งที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

    ๓.๑.๓  จ านวนรายได้ของเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจาก Non Academic 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ เป็นสถานที่เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ๕ 
จังหวัดชายแดนใต้ 
กลยุทธ์ 
    ๔.๑.๑ สนับสนุนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและบริการทางด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ใน 

ตัวช้ีวัด 

   ๔.๑.๑ จ านวนองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาของประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 
   ๔.๑.๒ จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 
   ๔.๑.๓ จ านวนองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร 
 

เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ บุคลากรมีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

กลยุทธ์ 
    ๕.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 



๑๗ 

 

    ๕.๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศและสอบวัดความรู้ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัด 

    ๕.๑.๑ จ านวนบุคลากรที่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามต าแหน่งหน้าที่ 
    ๕.๑.๒ ร้อยละบุคลากรที่ได้รับฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

    ๕.๑.๓ ร้อยละของบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร 

    ๕.๑.๔ ร้อยละบุคลากรที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
 

ตารางท่ี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

๑ การผลิต
บัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

๑.๑ บัณฑิตมี
คุณลักษณะสูงกว่า
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF) 

นิสิตของวิทยาลยั
สงฆ์ปัตตานี 

๑.๑.๑ สร้างภาคีเครือข่ายชาวต่างชาต ิ ๑.๑.๑ จ านวนทุนเรียนฟรีตลอด
หลักสูตร (ส าหรับนิสิตต่างชาติ) 
๑.๑.๒ จ านวนนิสิตต่างชาติ 

๑.๑.๒ การเปิดหลักสูตร
ภาษาตา่งประเทศระยะสั้น 

๑.๑.๓ จ านวนนิสิตที่มีทกัษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ 

๑.๒ อาจารย์มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขา
ที่จัดการเรียนการสอน 

บุคลากรสาย 
วิชาการ 

๑.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขา
ที่จัดการเรียนการสอน 

๑.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์มี
คุณวุฒิตรงตามสาขาที่จัดการ
เรียนการสอน 

๑.๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์
ให้มีความรู้รวมไปถึงให้มีทักษะในการ
ท าผลงานทางวิชาการ 

๑.๒.๒ จ านวนของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 
๑.๒.๓ ร้อยละของอาจารย์ที่ไป
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๑.๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

๑.๒.๔ จ านวนของอาจารย์ที่มี
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

๒ พัฒนา
งานวิจัยให้มี
คุณภาพใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

๒.๑ งานวิจยัมีคุณภาพ
น าไปใช้ประโยชน์หรือ
การอ้างอิงในระดับชาต ิ

บุคคลากรของ
วิทยาลยัสงฆ์
ปัตตานีและผู้ที่
สนใจในงานวิจัย 

๒.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจยัและพัฒนาเครือข่าย 

๒.๑.๑ จ านวนเงินทุนจาก
งานวิจัยที่ได้รับจากหนว่ยงาน
ภายนอก 

๒.๑.๒ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

๒.๑.๒ จ านวนผลงานวิจยัที่
น าไปเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

๒.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนวารสาร
ของมหาวิทยาลยัเข้าสู่ฐาน TCI 
ระดับชาติ 

๒.๑.๓ จ านวนงานวิจยัที่น าไปใช้
ประโยชน์หรือการอา้งอิงใน
ระดับชาติ 

๓ การบูรณา
การการบรกิาร
วิชาการด้าน
พระพุทธศาส
นา 

๓.๑ ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคมโดย
การสร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือ 

บุคคลากรของ
วิทยาลยัสงฆ์
ปัตตานี ชุมชน
สังคมใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้และผู้ที่
สนใจ 

๓.๑.๑ ส่งเสริมให้มีการ  บูรณาการงาน
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาใน
เชิงรุกโดยการสร้างภาคีเครือข่าย 

๓.๑.๑ จ านวนเครือขา่ยความ
ร่วมมือใน ๕ จังหวัดชายแดน
ใต้และประเทศเพื่อนบ้าน 

๓.๑.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตมี
ส่วนร่วมในการให้บรกิารวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม 

๓.๑.๒ จ านวนครั้งที่ให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

๓.๑.๓ สร้างแหล่งรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการโดยบริหารสัดส่วน
งบประมาณอย่างสมดุล 

๓.๑.๓  จ านวนรายได้ของเงิน
นอกงบประมาณที่ได้รับจาก 
Non Academic 

   

  
     



๑๘ 

 
     

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

๔ ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม 

๔.๑ เป็นสถานที่เรียนรู้
ทางด้าน
พระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน ๕ 
จังหวัดชายแดนใต้ 

บุคคลากรของ
วิทยาลยัสงฆ์
ปัตตานี ชุมชน
สังคมใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้และผู้ที่
สนใจ 

๔.๑.๑ สนับสนุนการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและบริการทางด้าน
พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ใน 

๔.๑.๑ จ านวนองค์ความรู้
ทางด้านพระพุทธศาสนาของ
ประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดน
ใต้ 
๔.๑.๒ จ านวนองค์ความรู้ทาง 
ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดน
ใต้ 
๔.๑.๓ จ านวนองค์ความรู้ทาง 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดน
ใต้ 

๕ การบริหาร
จัดการองค์กร 

๕.๑ บุคลากรมีความรู้
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

บุคคลากรของ
วิทยาลยัสงฆ์
ปัตตานี  

๕.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

๕.๑.๑ จ านวนบุคลากรที่มี
ความก้าวหนา้ในวิชาชพีตาม
ต าแหน่งหน้าที ่
๕.๑.๒ ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
๕.๑.๓ ร้อยละของบุคลากรที่
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการองค์กร 

๕.๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่าง 
ประเทศและสอบวัดความรู้ให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

๕.๑.๔ ร้อยละบุคลากรที่มี
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

 
ตารางที่ ๒ เป้าหมายแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย
(%) 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๑. การผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ 
๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะ
สูงกว่ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาต ิ(TQF) 

๑.๑.๑ จ านวนทนุเรียนฟรีตลอดหลักสูตร (ส าหรับนิสิตต่างชาติ) ๐ ๐ ๓ ๓ ๓ 

๑.๑.๒ จ านวนนิสิตต่างชาต ิ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑.๑.๓ จ านวนนิสิตที่มทีกัษะด้านภาษาต่างประเทศ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑.๒ อาจาร ย์มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาที่
จัดการเรียนการสอน 

๑.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์มีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่จัดการเรียน
การสอน 

๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๒.๒ จ านวนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ๐ ๐ ๑ ๒ ๓ 
๑.๒.๓ ร้อยละของอาจารย์ที่ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
๑.๒.๔ จ านวนของอาจารย์ที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. พัฒนางานวิจยัให้มีคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
๒.๑ งานวิจัยมีคุณภาพ
น าไปใช้ประโยชน์หรือการ
อ้างอิงในระดับชาติ 

๒.๑.๑ จ านวนเงินทุนจากงานวิจัยที่ ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก 

๐ ๐ ๒๕,๐๐ ๒๕,๐๐ ๒๕,๐๐ 

๒.๑.๒ จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒.๑.๓ จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์หรือการอ้างอิงใน
ระดับชาติ 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

       



๑๙ 

 
       

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย
(%) 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๓. การบูรณาการการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
๓.๑ ให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคมโดยการ
สร้างภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

๓.๑.๑ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้
และประเทศเพื่อนบ้าน 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓.๑.๒ จ านวนครั้งที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๓.๑.๓ จ านวนรายได้ของเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจาก Non 
Academic 

๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๔. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๔.๑ เป็นสถานที่ เรียนรู้
ทางด้านพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน ๕ 
จังหวัดชายแดนใต้ 

๔.๑.๑ จ านวนองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาของ
ประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๔.๑.๒ จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประชาชน
ใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๔.๑.๓ จ านวนองค์ความรู้ทางด้านภูมิ ปัญญาท้องถิ่นของ
ประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๕. การบริหารจัดการองค์กร 
๕.๑ บุคลากรมีความรู้
และมทีักษะในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึน้ 

๕.๑.๑ จ านวนบุคลากรที่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามต าแหน่ง
หน้าที่ 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๕.๑.๒ ร้อยละบุคลากรที่ได้รับฝึกอบรมเพื่อเพิ่มการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ 

๕.๑.๓ ร้อยละของบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการองค์กร 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๕.๑.๔ ร้อยละบุคลากรที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 



๒๐ 

 

ส่วนที่ ๔ 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
 

 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 การแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  ในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดย
จะมุ่งเน้นความส าคัญไปที่กระบวนการ ที่มีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือช่วยกัน
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการดังนี้ 
 ๑. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการสื่อสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยให้
แต่ละกลุ่มงานภายในมหาวิทยาลัยฯ รับทราบเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสอดรับ
กันอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถที่จะเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละกลุ่มงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์ที่ก าหนด 
 ๒. ส านักงานวิทยาลัย กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ เป็นกลุ่มงานหลักของวิทยาลัยที่จัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปีฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะการ
ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับวิทยาลัยได้ 
 ๓. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ท าหน้าที่
ติดตามผล การด าเนินงานตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี และ
รายงานเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีเพ่ือพิจารณา และเสนอมหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 
การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จะด าเนินการเป็นประจ าทุก
ปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะด าเนินการ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
 



๒๑ 

 

ส่วนที่ ๕ 
โครงการภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ 
 เพ่ือให้การด าเนินการแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไข
ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ของการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้
ก าหนดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ จ านวน ๕ โครงการ ดังนี้ 
 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ 

โครงการที่ ๑  
โครงการสร้างภาคีเครือข่ายชาวต่างชาติโดยผ่านการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๓ , ๔ 
เป้าประสงค์ท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๓.๑, ๔.๑ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑, ๑.๒.๑, ๓.๑.๑, ๓.๑.๓, ๔.๑.๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒, ๑.๒.๑, ๓.๑.๑, ๓.๑.๒, ๓.๑.๓, ๔.๑.๑ 
กิจกรรม : เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการปฏิบัติธรรม

ในทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมความรักสามัคคีให้เกิดข้ึน 
เป้าหมาย : บุคคลากรของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ชุมชน สังคมและชาวต่างชาติ 
การด าเนินงาน : สร้างภาคีเครือข่ายชาวต่างชาติโดยผ่านการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
โครงการที่ ๒  
โครงการอบรมลูกไก ่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒ 
เป้าประสงค์ท่ี ๑.๒, ๒.๑ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๒, ๒.๑.๑, ๒.๑.๒, ๒.๑.๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒, ๒.๑.๑, ๒.๑.๒, ๒.๑.๓ 
กิจกรรม : เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการเขียนผลงานทางวิชาการแก่บุคลากรสาย

วิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
เป้าหมาย : เพ่ือให้เกิดการสร้างนักวิจัยที่สร้างสรรค์รุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยที่สร้างสรรค์ใน

มหาวิทยาลัยและระหว่างหน่วยงาน/สถาบัน และเกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่สร้างสรรค์ให้เป็น
มาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน 



๒๒ 

 

การด าเนินงาน : ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะในการท าวิจัย เสนองานวิจัยเพ่ือขอรับทุน
ภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ให้จัดท างานวิจัยในประเทศหรือมีพ้ืนที่วิจัยใน
ต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ ๕ เรื่อง 

งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
โครงการที่ ๓  
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบ NRMS 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒, ๕  
เป้าประสงค์ท่ี ๑.๒, ๒.๑, ๕.๑ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๑, ๑.๒.๒, ๒.๑.๑, ๕.๑.๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑, ๑.๒.๒, ๒.๑.๑, ๕.๑.๒, ๕.๑.๓ 
กิจกรรม : การบรรยายพิเศษทางวิชาการ สัมมนาวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย / บทความวิชาการ

ด้านการพัฒนางานวิจัยร่วมกับสถาบันต่างๆ เสนอผลจากการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการที่จัด
โดยหน่วยงานต่าง ๆ 

เป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้และมีทักษะในการท าวิจัย รวมไปถึงมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ระดับชาติ 

การด าเนินงาน : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายรวมไปถึงการบูรณาการ
การบริหารจัดการงานวิจัยทั้งระบบของมหาวิทยาลัย อย่างมีศักยภาพ 

งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
โครงการที่ ๔  
โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๕  
เป้าประสงค์ท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๕.๑ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๒, ๑.๒.๓, ๕.๑.๑, ๕.๑.๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓, ๑.๒.๔, ๕.๑.๒, ๕.๑.๔ 
กิจกรรม : เป็นกิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General  English) เพ่ือ

พัฒนาทักษะด้านการฟัง (listening), การพูด (Speaking), การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) 
เป้าหมาย : ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน : ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศและสอบวัดความรู้ให้ได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
โครงการที่ ๕ 
โครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์ระดับชาติ  



๒๓ 

 

“ม จ ร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีวิจัยที่สร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ ความท้าทายในการจัดการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของ ม จ ร โซนภาคใต้ตอนล่าง ๔.๐” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 
เป้าประสงค์ท่ี ๑.๒, ๒.๑, ๓.๑, ๔.๑, ๕.๑ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๒, ๒.๑.๑, ๒.๑.๒, ๒.๑.๓, ๓.๑.๑, ๓.๑.๒, ๓.๑.๓, ๔.๑.๑, ๕.๑.๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒, ๒.๑.๑, ๒.๑.๒, ๒.๑.๓, ๓.๑.๑, ๓.๑.๒, ๓.๑.๓, ๔.๑.๑, ๔.๑.๒, ๔.๑.๓, ๕.๑.๑, 

๕.๑.๒ 
กิจกรรม : เป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์ของตนเองสู่สาธารณชน 
เป้าหมาย : เป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการวิจัยที่สร้างสรรค์ให้กับคณาจารย์ บุคลากรและ

นิสิตทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์ทั้งที่เป็นผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมไปถึงคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์ของ
ตนเองสู่สาธารณชน และยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงาน
ระหว่างนักวิจัยจากหน่วยงาน/สถาบันต่างๆ  

การด าเนินงาน :  
๑) ก่อนจัดงาน ตั้งแต่เดือนเมษายน  – พฤศจิกายน  

๑.๑) การเตรียมงานการประชุมวิชาการ/เปิดรับผลงานวิจัยและสร้างสรรค์/ประสานงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ/แจ้งผลผู้น าเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 

๑.๒) การประชาสัมพันธ์/หนังสือเชิญ/เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ฯลฯ  
๑.๓) การจัดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์  
๑.๔) การจัดเตรียมสถานที่จัดงาน/ห้องประชุม/ห้องแสดงกิจกรรมต่างๆ และอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง  
๒) วันจัดงานประชุมวิชาการฯ วันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม 
๓) หลังจัดงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม  – เดือนมีนาคม 

๓.๑) จัดเก็บนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ 
๓.๒) สรุปผลการด าเนินโครงการ/งบประมาณ และจัดท ารายงาน เดือนมีนาคม 

งบประมาณ : ๖๐๐,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 



๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


