แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก

คํานํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ฉบับนี้จัดทําขึ้นตามนัยแหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 โดยกํ าหนดให ส วนราชการจัดทํ าแผนปฏิบั ติราชการ 4 ป ใหส อดคลองกับ แผนการ บริห ารราชการ
แผนดิน และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ ใชเปนแนวทางใน
การจัดทํ าคําของบประมาณประจําป การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 คณะมนุ ษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะเปนเครื่องมือสําหรับการบูรณาการและการแปลงแผนสูการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนและ ผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจตางๆ ของทุกภาคสวนเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเปาประสงคและ
วิสัยทัศน ของคณะ สามารถตอบสนองเปาหมายและแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรไดอยางเปนรูปธรรม
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร หวั งเป น อย างยิ่ งว าข อ มู ล เหล านี้ จ ะเป น ประโยชน สํ า หรั บ
หนวยงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในอันที่จะนําแผนไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการปฏิบัติราชการ และสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม ในปงบประมาณ 2560 ตอไป

(ผูชวยศาสตราจารยสุพร สุนทรนนท)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ตุลาคม 2559
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทนํา
ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
รายชื่อผูบ ริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจําคณะ
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักศึกษา
จํานวนอาจารยและบุคลากร
งบประมาณ และอาคารสถานที่
นโยบายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
โครงการ / กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
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ภาคผนวก
1. แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณป 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณป 2560 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
3. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 ที่ไดรับจัดสรรของแตละหลักสูตร
4. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 ที่ไดรับจัดสรรของคณะฯ (สวนกลาง)
5. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 ที่ไดรับจัดสรร จําแนกแตละโครงการ
6. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ในภาพรวมคณะฯ
7. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ สํานักงานคณบดี
8. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ ภาคศิลปะ
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9. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ งานบริหาร
10. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ งานวิชาการ
11. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ งานกิจการนักศึกษา
12. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรภูมิสารสนเทศ
13. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ
14. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรภาษาไทย ค.บ.
15. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ.
16. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ.
17. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
18. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรภาษามลายู คบ.
19. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.
20. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรภาษาจีน
21. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรภาษาอาหรับ
22. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรสารสนเทศศาสตร
23. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรสังคมศึกษา
24. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
25. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรนิติศาสตร
26. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน
27. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป
28. แผนภูมิแสดงงบประมาณ 2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ของ หลักสูตรออกแบบศิลปกรรม

1
บทนํา
1.1 ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
คณะวิช ามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญ ญั ติวิทยาลัยครู พุ ทธศักราช
2518 มีหัวหนาคณะเปนผูบริหารสูงสุด
ตอมาในป พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานนาม “สถาบัน ราชภัฏ”
แทนวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูยะลาจึงเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏยะลา” และในป พ.ศ. 2538 ไดมี
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 มีผลทําใหการเรียกชื่อหนวยงานตาง ๆ ในสถาบันมีการ
เปลี่ยนแปลง ชื่อคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปลี่ยนเปนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และเรียกผูบริหารสูงสุดในคณะวา “คณบดี ”
ในป พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 ลงประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษา เลมที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก. ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏยะลาจึงไดนาม
ใหมวา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ในป พ.ศ. 2549 มีการพัฒนาระบบราชการ โดยการกํากับดูแลของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา
โครงสรางการบริห ารงานของสํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา ครอบคลุมมหาวิ ทยาลั ยทั้งหมดใน
ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังคงแบงออกเปน 4 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุ ษ ยศาสตร และสั งคมศาสตร ประกอบดว ย 4 หนว ยงานใหญ คือ สํานั กงานคณบดี
ภาควิชามนุษยศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตร และภาควิชาศิลปกรรมศาสตร ดําเนินงานตามภารกิจและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกประการ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร ตามความตองการของ
สังคม
หลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเปดสอนมาตามลําดับ มีดังนี้
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2541

เปดสอนระดับปริญญาตรีรุนแรก บังคับวิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาโทภาษาไทย
เปดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต
เปดสอนวิชาเอกภาษาไทย สังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
เปดสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ป และวิชาประวัติศาสตร
หลักสูตร 2 ป
เปดสอนวิชาศิลปกรรมและออกแบบประยุกตศิลป หลักสูตร
อนุปริญญาศิลปศาสตร
ขยายหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตรเปดสอนวิชาเอก
นาฏศิลปและการแสดง
เปดสอนวิชาเอกการพัฒนาชุมชน หลักสูตร 4 ป
เปดสอนวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร 4 ป

2
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559

เปดสอนระดับปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
และเปดสอนวิชาเอกพัฒนาชุมชน หลักสูตรศิลปศาสตร ระดับปริญญาตรี
เปดสอนวิชาเอกวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตร 4 ป
เปดสอนวิชาเอกภาษาจีน หลักสูตร 4 ป
เปดสอนวิชาเอกออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป
เปดหลักสูตรวิชาเอกภาษามลายูกลาง
เปดสอนวิชาเอกนิติศาสตร
เปดสอนวิชาเอกสารสนเทศศาสตร
เปดสอนวิชาเอกภาษาอาหรับ
และวิชาเอกภาษามลายู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
ปรัชญา

“ ความรูเยี่ยม เปยมคุณธรรม นําสังคม ธํารงวัฒนธรรม “

วิสัยทัศน
ภายในป 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูนําในดานการผลิตบัณฑิตใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร ใหมีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต
2. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวของกับทองถิ่น การวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและ
นําผลการวิจัยไปประยุกตใชทางการศึกษาและการแกปญหาของชุมชนและสังคม
3. บริการทางวิชาการแกสังคม ดวยการถายทอดความรูและเทคโนโลยี โดยการใชทรัพยากร
ที่มีอยูใหเกิดประโยชนตอชุมชน สนับสนุนใหเกิดการพึ่งพาตนเองได
4. อนุรักษ ทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และของชาติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร ใหมีความรู คุณธรรม สามารถพัฒนาสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. สามารถใหการบริการทางวิชาการ และเปนแหลงขอมูลขาวสารใหกับสังคม
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและองคความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. สามารถสรางและพัฒนาการเรียนรูเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนสากล
5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมีความรูที่ทันสมัยอยูเสมอ
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ของชาติ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
1. มีความรูสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคมสวนรวม
2. มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเปนผูชี้นําสังคมในทางที่ถูกตอง
3. มีความสํานึกในความเปนไทย รักษาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษวัฒนธรรมอันดีงาม

4. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ทองถิ่น และสังคมโดยสวนรวมและตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
5. เปนผูมีโลกทัศนที่กวางไกลมีความรอบรูทันตอเหตุการณของสังคมโลก สามารถปรับตัวให
เขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. มีความใฝรู และมีทักษะการศึกษาคนควา และเรียนรูดวยตนเอง
7. มีระเบียบ วินัย อดทน สูงาน
8. มีการวิเคราะห การแกปญหา และการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่เปน
วิทยาศาสตรและตามหลักธรรม
9. มีทักษะดานภาษาและการใชสารสนเทศที่ติดตอสื่อความหมายกับผูอื่น ซึ่งเปนพื้นฐานการ
ดําเนินชีวิตในสังคมยุคปจจุบัน
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1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
โครงสรางการบริหารงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะกรรมการประจําคณะ

อาจารย์สวพร จันทรสกุล
รองคณบดี

ฝ่ ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สมิทธ์ วงศ์วิวฒั น์
รองคณบดี

ฝ่ ายบริ หารและเครื อข่ายต่างประเทศ

คณะกรรมการบริ หารคณะ

อาจารย์สุปรี ญา นุ่นเกลี้ยง
รองคณบดี
ฝ่ ายวิชาการและวิจยั

นายซูลฟี กอร์ มาโซ
ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานคณบดี

งานบริหารทัว่ ไป

งานจัดการศึกษา

งานวิจยั และบริการวิชาการ

นายเลิศยศ เผื่ออํานาจ

นายชลธิ วฒั น์ นุย้ ไกร

นางสาวขวัญตา ทวีสุข

หัวหน้างานบริ หารทัว่ ไป / เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

หัวหน้างานจัดการศึกษา / นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานวิจยั และบริ การวิชาการ

นางวิชุลดา สังข์แก้ว

นางสาวปิ ยมาศ สร้อยแก้ว

นางสาวศศิธร อินนํ้าหอม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนูรีซนั อีแตดีแม

นางสาวบุษรอ นิ โลง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นักวิชาการศึกษา

นายอักมาล เบ็ญหาวัน

นางสาวจิรชยา ฉวีอินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการช่างศิลป์

นักวิชาการศึกษา
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1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจําคณะ
1. ผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.1 ผูชวยศาสตราจารยสุพร
สุนทรนนท
1.2 อาจารยสมิทธ
วงศวิวัฒน
1.3 อาจารยสุปรีญา
นุนเกลี้ยง
1.4 อาจารยสวพร
จันทรสกุล
1.5 อาจารยซูลฟกอร
มาโซ

คณบดี
รองคณบดีฝายบริหารและเครือขายตางประเทศ
รองคณบดีฝายวิชาการและการวิจัย
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี

2. คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.1 ผูชวยศาสตราจารยสุพร
สุนทรนนท
2.2 ผูชวยศาสตราจารยศิริลักษณ
คัมภิรานนท
2.3 อาจารยคอลีเยาะ
เจะโด
2.4 อาจารยคเณศ
รัตนวิไล
2.5 อาจารยซูไรดา
เจะนิ
2.6 อาจารยไซนีย
ตําภู
2.7 อาจารยบุปผา
ไชยแสง
2.8 อาจารยปราโมทย
ศรีปลั่ง
2.9 อาจารยพอหทัย
ซุนสั้น
2.10 อาจารยมลิวรรณ
รักษวงศ
2.11 อาจารยมะนาวาวี
มามะ
2.12 อาจารยมูฮําหมัดสุกรี
หะยีสะนิ
2.13 อาจารยรอมยี
มอหิ
2.14 อาจารยวรทา
รุงบานจิต
2.15 อาจารยศรีประไพ
อุดมละมุล
2.16 อาจารยสุรัสวดี
นราพงศเกษม
2.17 อาจารยซูลฟกอร
มาโซ
2.18 นายเลิศยศ
เผื่ออํานาจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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3. คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.1 ผูชวยศาสตราจารยอับดุลรอซะ
วรรณอาลี
3.2 ผูชวยศาสตราจารยสุพร
สุนทรนนท
3.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสถียร
แปนเหลือ
3.4 ผูชวยศาสตราจารยพิทักษ
พหุลรัตน
3.5 นายมาโนชญ
บุญญานุวัตร
3.6 นายดอเลาะอาลี
สาแม
3.7 อาจารยสมิทธ
วงศวิวัฒน
3.8 ผูชวยศาสตราจารยสุภา
วัชรสุขุม
3.9 อาจารยศรีประไพ
อุดมละมุล
3.10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท
ศรีพงษ
3.11 ผูชวยศาสตราจารยสมภพ
เภาทอง
3.12 อาจารยซูลฟกอร
มาโซ
3.13 นายเลิศยศ
เผื่ออํานาจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากรองคณบดี
กรรมการจากอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ
กรรมการจากอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ
กรรมการจากอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการจากอาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรฯ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
ปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เปดสอนหลักสูตรตางๆ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี มี 15 สาขาวิชา
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
12. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
13. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
14. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป
15. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม
ระดับปริญญาโท มี 1 สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
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1.6 จํานวนนักศึกษา
ปก ารศึ ก ษา 2559 คณะมนุ ษ ยศาสตรและสั งคมศาสตร มี จํานวนนั กศึก ษาทั้ งหมด 3.179 คน
จําแนกออกเปนนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน 2,828 คน ภาคพิเศษ จํานวน 351 คน
1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 110
คน และลาศึกษาตอ 8 คน รวมจํานวนทั้งหมด 118 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 9 คน
1.8 งบประมาณ และอาคารสถานที่
งบประมาณ
ในป ง บประมาณ 2560 คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 26,174,600 บาท โดยสามารถแบงเปน งบประมาณแผนดิน จํานวน 14,962,700
บาท งบประมาณรายได (บํ ารุ งการศึ กษา) จํานวน 9,408,400 บาท งบประมาณรายได (กศ.ปช) จํานวน
1,803,500 บาท
นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปโดยเปน
คาใชจายดาน งานบริหารคณะ จํานวน 334,900 บาท งานสํานักงานคณบดี จํานวน 9,993,840 บาท งาน
พัฒนาวิชาการ จํานวน 930,560 บาท งานกิจการนักศึกษา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 557,000
บาท ซึ่งรวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,816,300 บาท
อาคารสถานที่
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีสํานักงานคณะฯ ตั้งอยูที่ ชั้น 1 อาคาร 24 (ปกขวา) นอกจากนี้
ยังมีสํานักงานของแตละหลักสูตรที่สังกัดคณะฯ ตั้งอยูช้ันที่ 5 และ 6 ของอาคาร 24 และอาคารศิลปกรรม
(10A, และ 10B) อีกดวย
1.9 นโยบายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นโยบายดานประกันคุณภาพ
เรงรัดใหหลักสูตร/ภาควิชาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร มีระบบการสงเสริมคุณภาพ การ
ควบคุ มคุณ ภาพ โดยเน นการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานเปน ที่ ยอมรับ และมี ความเปน สากลมีความพรอม
สําหรับการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกและเรงรัดพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเนื่อง
นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
เรงรัดใหมีการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิต ภายใตบริบทของทองถิ่น (POSITIONING) และมีความเปนสากล
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นโยบายดานการวิจัย
มุงสรางงานวิจัยโดยการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยเพื่อใชพัฒนาการเรียนการสอนและมุง
พัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น
นโยบายดานการบริการวิชาการ
มุงเนนการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนโดยใหสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่น
นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม
มุงเนนการอนุรักษ ทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และชาติ โดยเนนใหเกิด การ
เรียนรู การยอมรับอัตลักษณ และศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
มุ งเน น การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเชิ งรุก โดยการบริห ารที่ เน น การเพิ่ ม มูล ค าให องค กร โดยยึ ด
กระบวนการการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
1.10 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ใชอัตลักษณเหมือนกับมหาวิทยาลัย
1.11 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะ
C – smart HUSO
C
= Creativity : คิดสรางสรรค
s
= sacrifice : ความเสียสละ
m
= morality : คุณธรรม
a
= ability : ความสามารถ
r
= responsibility : ความรับผิดชอบ
t
= team work : การมีสวนรวม
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1.12 อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
10
คน
ปริญญาโท
100 คน
ปริญญาตรี
8
คน
จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
11
คน
อาจารย
107 คน
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แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัดทําขึ้นตาม
แบบฟอร มของสํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งประกอบด วย วิสัย ทั ศน พัน ธกิ จ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรความเชื่อมโยง/สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม วงเงินงบประมาณและผูรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอยางมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต
3. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสรางสรรคสูมาตรฐานสากล
4. ยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการนอมนํา
แนวพระราชดําริเพื่อสนองตอบกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น
5. ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ทันตอการเปลี่ยนแปลง เนน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอยางมืออาชีพที่มี
คุณธรรม จริยธรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. อาจารยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู และมีขีดความสามารถในการแขงขัน
2. มีความรวมมือกับผูประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น ในการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนรูเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
3. บัณฑิตมีความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค การแกปญหา มีทักษะการ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ
1. พัฒนาอาจารยใหมีทักษะ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรูสูความเปนมืออาชีพ
2. ปฏิรูปและพัฒนาหลักสูตรประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพรวมกับเครือขายและ
สถานประกอบการ
3. พัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติและฝกอาชีพ
4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสูนักปฏิบัติการอยางมืออาชีพ
2. ยุทธศาสตรการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ
-
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3. ยุทธศาสตรการยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสรางสรรคสูมาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. นักวิจัย และนักสรางสรรค ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถสูมาตรฐานสากล
2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีประสิทธิภาพ
3. งานวิจัยและงานสรางสรรคสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ลดชองวางและความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม
กลยุทธ
1. ยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสรางสรรคสูมาตรฐานสากล
2. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค
3. สงเสริมการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
4. ยุทธศาสตรการยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยการนอมนําแนวพระราชดําริเพื่อสนองตอบกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. บุคลากรมีขีดความสามารถในการใหบริการอยางมืออาชีพ
2. ระบบบริหารจัดการในการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ
3. เปนศูนยกลางการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. มีผลผลิตที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น
5. ชุมชนและทองถิ่นไดรับการพัฒนาใหมีความพอเพียงเขมแข็งอยางยั่งยืน
กลยุทธ
1. สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่นดานบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. จัดตั้งศูนยสงเสริมบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. พัฒนานวัตกรรมและงานสรางสรรคจากภูมิปญญาทองถิ่น
5. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑในชุมชนและทองถิ่น

12
5. ยุทธศาสตรการปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ผูบ ริหารและบุคลากรมีสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
2. บริหารจัดการยุทธศาสตรบรรลุเปาประสงคและสงเสริมใหเกิดวิสัยทัศน
3. มหาวิทยาลัยเปนองคกรคุณภาพดานการบริหารจัดการ และไดรับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล
กลยุทธ

1. พัฒนาสมรรถนะ ผูบริหารและบุคลากรสูมืออาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอยางมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เปาประสงค
1. อาจารยมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู และมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน
2. มีความรวมมือกับผูประกอบการ
ชุมชนและทองถิ่น ในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนรูเพื่อผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ
3. บัณฑิตมีความสามารถในการคิด
ริเริ่มสรางสรรค การแกปญหา มี
ทักษะการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรม

ตัวชี้วัด (คาเปาหมาย)
1.รอยละของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (20)
2.รอยละของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีตําแหนงทางวิชาการ (20)
3.รอยละของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเขารวมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะทํางานกับสถานประกอบการ ชุมชน และภาครัฐ
(10)
4.รอยละของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ไดรับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูอยางนอยปละ 1 ครั้ง (80)
1.รอยละของหลักสูตรเดิมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ปรับปรุงเปนหลักสูตรประเภทวิชาชีพหรือปฏิบัติการ (10)

1.รอยละของบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูป ระกอบการไมนอยกวา (0.05)
2.บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรผานการประเมินคุณลักษณะตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10
ตอป (20)
3.รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับมหาวิทยาลัยอื่นไมนอยกวา (0.025)
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กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาอาจารยใหมีทักษะ เทคนิค โครงการพัฒนาอาจารยมืออาชีพ
และวิธีการจัดการเรียนรูสูความเปน
ประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ
มืออาชีพ
2. ปฏิรูปและพัฒนาหลักสูตรประเภท
ปฏิบัติการหรือวิชาชีพรวมกับ
เครือขายและสถานประกอบการ
3. พัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนการ
ปฏิบัติและฝกอาชีพ
การจัดการความรูดานการเรียนการสอน
4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสูนัก
ปฏิบัติการอยางมืออาชีพ
โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสูนักปฏิบัติการมืออาชีพ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

โครงการสรรหานักศึกษา
ประชาสัมพันธหลักสูตร/คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

งบประมาณ
336,882
330,882

6,000
34,500
34,500

27,420
27,420

ผูรับผิดชอบ
ฝายบริหาร (200,000)
รปศ. (58,000)
นิติศาสตร (45,600)
อังกฤษ ศศ.บ. (17,282)
ไทย ศศ.บ. (10,000)
ฝายวิชาการ (6,000)
นิติศาสตร (17,500)
ไทย ศศ.บ. (4,000)
จีน (3,000)
ภูมิสารสนเทศ (3,000)
ออกแบบผลิตภัณฑ (3,000)
ออกแบบนวัตกรรมฯ (2,000)
ออกแบบศิลปกรรม (2,000)
ฝายวิชาการ (13,500)
พัฒนาชุมชน (9,320)
สารสนเทศ (2,300)
อาหรับ (2,300)

หมายเหตุ
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กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ

ศึกษาดูงาน

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
18,141,586
7,397,900 สํานักงานคณบดี (7,354,100)
ออกแบบศิลปกรรม (15,000)
ออกแบบนวัตกรรมฯ (15,000)
ไทย ศศ.บ. (10,000)
ฝายวิชาการ (3,800)
172,600 นิติศาสตร (142,800)
รปศ. (10,000)
มลายู ศศ.บ (3,600)
ไทย คบ. (3,000)
ออกแบบนวัตกรรมฯ (3,000)
ออกแบบศิลปกรรม (3,000)
พัฒนาชุมชน (2,700)
อังกฤษ คบ. (2,700)
สารสนเทศศาสตร (1,800)
261,180 รปศ. (74,400)
นิติศาสตร (63,200)
ไทย คบ. (50,000)
อังกฤษ คบ. (29,000)
สังคมศึกษา (24,500)
สํานักงานคณบดี (7,640)
ออกแบบนวัตกรรมฯ (6,000)
ออกแบบศิลปกรรม (5,000)
สารสนเทศศาสตร (1,440)

หมายเหตุ
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กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
ฝกประสบการณวิชาชีพ

สัมมนาเครือขายคณาจารยและนักศึกษาวิชาชีพการพัฒนาชุมชนและ
สังคมแหงประเทศไทย
อบรมปฏิบัติการเขียนแผนการสอนและผลิตสื่อการสอน

งบประมาณ
165,866

100,440

ผูรับผิดชอบ
พัฒนาชุมชน (51,900)
อังกฤษ ศศ.บ. (39,000)
นิติศาสตร (32,600)
รปศ. (16,500)
จีน (7,566)
อังกฤษ คบ. (6,300)
ออกแบบนวัตกรรมฯ (5,000)
ออกแบบศิลปกรรม (4,000)
ไทย คบ. (3,000)
พัฒนาชุมชน (100,440)

8,000

สังคมศึกษา (8,000)

จัดแสดงและเผยแพรผลงานนักศึกษา

5,000

รปศ.(5,000)

ผลิตสื่อและเอกสารประกอบการสอน

67,800

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร

22,000

รปศ. (28,000)
สังคมศึกษา (20,000)
ฝายวิชาการ (6,000)
สารสนเทศศาสตร (5,400)
อาหรับ (5,400)
อังกฤษ คบ. (3,000)
รปศ. (22,000)

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรม
เสริมความรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

งบประมาณ
9,000

ผูรับผิดชอบ
รปศ. (9,000)

15,200

มลายู คบ. (5,600)
อังกฤษ ศศ.บ. (3,000)
นิติศาสตร (3,000)
สังคมศึกษา (1,600)
ไทย ศศ.บ. (1,000)
พัฒนาชุมชน (1,000)

จัดหาครุภัณฑ

7,143,100

ปรับปรุงหองปฏิบัติการ

2,754,000

ภาคศิลปกรรมศาสตร
(7,143,100)
ภาคศิลปกรรมศาสตร
(2,754,000)
รปศ. (12,000)
อังกฤษ คบ. (3,000)
ไทย คบ. (2,000)
จีน (1,000)
พัฒนาชุมชน (1,000)
สํานักงานคณบดี (500)

สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/สํารวจภาวะการมีงานทํา

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโดยใชชั้นปเปนฐาน
จัดกิจกรรมจิตอาสา/บําเพ็ญประโยชน/รักษาสิ่งแวดลอม

19,500

285,734
35,000

รปศ. (25,000)
อังกฤษ คบ. (4,000)
พัฒนาชุมชน (3,000)
อังกฤษ ศศ.บ. (3,000)

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม / ระเบียบ วินัย / สรางจิตสํานึกตอสังคม

งบประมาณ
30,300

ผูรับผิดชอบ
ฝายกิจการนักศึกษา (15,000)
มลายู ศศ.บ. (6,600)
สังคมศึกษา (4,700)
รปศ. (4,000)

เขารวมแขงขันทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ

85,334

ฝายวิชาการ (20,360)
อังกฤษ ศศ.บ. (13,800)
ไทย ศศ.บ. (10,000)
นิติศาสตร (8,200)
จีน (8,074)
อังกฤษ คบ. (6,500)
ไทย คบ. (5,000)
รปศ. (4,000)
มลายู ศศ.บ. (3,400)
ออกแบบนวัตกรรม (3,000)
ออกแบบศิลปกรรม (3,000)

ฝกอบรมทักษะทางดานคอมพิวเตอร

31,300

มลายู คบ. (2,800)
รปศ. (13,000)
สังคมศึกษา (5,500)
สารสนเทศศาสตร (10,000)

เผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา

-

ฝายวิชาการ

หมายเหตุ

ไมใช
งบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาทักษะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โครงการพัฒนานักศึกษา
กีฬาเครือขายคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเครือขายภาคใต
แขงขันกีฬาระดับคณะ HUSO. GAME

แขงขันกีฬาจันทนกะพอเกมส

งบประมาณ
103,800

913,133
119,400
20,900

224,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายกิจการนักศึกษา (46,000)
ไทย ศศ.บ. (20,000)
รปศ. (13,000)
มลายู ศศ.บ. (9,800)
ออกแบบนวัตกรรม (8,000)
นิติศาสตร (4,000)
ออกแบบศิลปกรรม (3,000)
ฝายกิจการนักศึกษา (119,400)
ฝายกิจการนักศึกษา (12,400)
มลายู คบ. (3,000)
มลายู ศศ.บ. (2,000)
จีน (1,500)
สารสนเทศศาสตร (1,000)
พัฒนาชุมชน (1,000)
ฝายกิจการนักศึกษา (200,000)
จีน (5,000)
ไทย คบ. (3,000)
ไทย ศศ.บ. (3,000)
มลายู ศศ.บ. (3,000)
สารสนเทศศาสตร (3,000)
อังกฤษ คบ. (3,000)
อังกฤษ ศศ.บ. (3,000)
พัฒนาชุมชน (1,000)

หมายเหตุ
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เขารวมแขงขันกีฬา

โครงการ/กิจกรรม

อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแกผนู ํานักศึกษา
พัฒนาเครือขายศิษยเกา

งบประมาณ
32,000
30,500

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานคณบดี (24,600)
นิติศาสตร (7,400)

หมายเหตุ

ฝายกิจการนักศึกษา (30,000)
อังกฤษ คบ. (500)

-

ฝายกิจการนักศึกษา

พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

12,700

สังคมศึกษา (5,800)
รปศ. (5,000)
พัฒนาชุมชน (1,900)

กิจกรรมเสริมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

18,000

รปศ. (18,000)

สงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูและกระบวนการคิดสรางสรรค
ของนักศึกษา

18,100

ฝายกิจการนักศึกษา (11,600)
รปศ. (6,500)

แขงขันกีฬาภายในหลักสูตร

29,000

อังกฤษ ศศ.บ. (10,000)
นิติศาสตร (10,000)
มลายู ศศ.บ. (4,000)
รปศ. (3,000)
สังคมศึกษา (2,000)

ไมใช
งบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรม
เตรียมความพรอมและปรับพื้นฐานทางวิชาการ

งบประมาณ
38,900

อบรมทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21

101,958

อบรมนวัตกรรมการสอน

11,600

สานสัมพันธนองพี่

6,360

จัดนิทรรศการงานกาชาด

5,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายกิจการนักศึกษา (15,000)
รปศ. (6,000)
ไทย ศศ.บ. (5,000)
มลายู ศศ.บ. (5,000)
อังกฤษ คบ. (4,000)
สารสนเทศศาสตร (1,000)
จีน (1,000)
อาหรับ (1,000)
พัฒนาชุมชน (900)
รปศ. (22,000)
ฝายวิชาการ (20,500)
อังกฤษ ศศ.บ. (16,718)
อังกฤษ คบ. (16,100)
มลายู ศศ.บ. (9,000)
จีน (7,740)
ไทย คบ. (5,000)
ออกแบบศิลปกรรม (4,000)
พัฒนาชุมชน (900)
มลายู คบ. (6,600)
อังกฤษ คบ. (5,000)
สังคมศึกษา (4,900)
สารสนเทศศาสตร (1,460)
ฝายกิจการนักศึกษา (5,000)

หมายเหตุ
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มรย.วิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

อบรมเสริมสรางอาชีพทางเลือกใหกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

งบประมาณ
176,115

ผูรับผิดชอบ
รปศ. (40,000)
วิขาการ (35,800)
ไทย ศศ.บ. (20,000)
สารสนเทศศาสตร (11,715)
สังคมศึกษา (10,000)
อังกฤษ คบ. (10,000)
มลายู ศศ.บ. (8,000)
จีน (8,000)
นิติศาสตร (7,600)
ไทย คบ. (7,000)
พัฒนาชุมชน (5,000)
ออกแบบนวัตกรรม (5,000)
อังกฤษ ศศ.บ. (4,000)
มลายู ค.บ. (2,000)
อาหรับ (2,000)

68,600

ฝายกิจการนักศึกษา (28,600)
พัฒนาชุมชน (20,000)
รปศ. (15,000)
มลายู ศศ.บ. (5,000)

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือ
157,160
ตางประเทศ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตางประเทศ
80,000
เขารวมเครือขายสังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกับมหาวิทยาลัย
44,000
ตางประเทศ (SEED)
นิเทศนักศึกษาในตางประเทศ
13,160
แลกเปลี่ยนนักศึกษาดานภาษาและศิลปวัฒนธรรม
20,000
รวมงบประมาณที่ใชในยุทธศาสตรที่ 1 19,896,415

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ (80,000)
ฝายวิชาการ (44,000)
มลายู ศศ.บ. (13,160)
สํานักงานคณบดี (20,000)

หมายเหตุ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต
-

เปาประสงค
กลยุทธ

-

ตัวชี้วัด (คาเปาหมาย)
โครงการกิจกรรม
* ไมมีโครงการในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสรางสรรคสูมาตรฐานสากล
เปาประสงค
1. นักวิจัย และนักสรางสรรค ไดรับ
การพัฒนาขีดความสามารถสู
มาตรฐานสากล
2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
ประสิทธิภาพ
3. งานวิจัยและงานสรางสรรคสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดชองวางและ
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม

ตัวชี้วัด (คาเปาหมาย)
1.รอยละของนักวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก (10)
1.สัดสวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติตอนานาชาติ (90:10)
1.รอยละของผลงานวิจัยที่นาํ ไปใชประโยชน (20)
2.จํานวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาจากผลงานวิจัยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (1)

26
กลยุทธ
1. ยกระดับขีดความสามารถของ
นักวิจัยและนักสรางสรรคสู
มาตรฐานสากล
2. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสรางสรรค
3. สงเสริมการใชประโยชนจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค

โครงการกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนัก
สรางสรรค
พัฒนาสงเสริมศักยภาพในการเปนนักวิจัยมืออาชีพ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค หลักสูตรออกแบบศิลปกรรม
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค หลักสูตรออกแบบนวัตกรรม
ทัศนศิลป
สงเสริมการวิจัย
จัดสรรทุนวิจัยและงานสรางสรรค
สนับสนุนรางวัลนักวิจัย
รวมงบประมาณที่ใชในยุทธศาสตรที่ 3

งบประมาณ
10,000

ผูรับผิดชอบ

10,000
63,600

ฝายวิชาการ (10,000)

45,600
8,000
10,000

ฝายวิชาการ (45,600)
ออกแบบศิลปกรรม (8,000)
ออกแบบนวัตกรรมฯ (10,000)

645,000
640,000
5,000
718,600

ฝายวิชาการ (640,000)
ฝายวิชาการ (5,000)

หมายเหตุ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยการนอมนําแนวพระราชดําริ เพื่อสนองตอบกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น
เปาประสงค
1. บุคลากรมีขีดความสามารถในการ
ใหบริการอยางมืออาชีพ

ตัวชี้วัด (คาเปาหมาย)
1.รอยละของบุคลากรที่มีศักยภาพในการใหบริการอยางมืออาชีพ (20)
2.จํานวนภาคีเครือขายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (5)

2. ระบบบริหารจัดการในการบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
3. เปนศูนยกลางการบริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. มีผลผลิตที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนและทองถิ่น
5. ชุมชนและทองถิ่นไดรับการพัฒนา
ใหมีความพอเพียงเขมแข็งอยางยั่งยืน

1.จํานวนแหลงบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (2)
2.จํานวนชุมชนหรือผูประกอบการที่เขารวมการพัฒนา (3)
1.จํานวนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นในการใหบริการตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น (1)
2.รอยละความพึงพอใจในการใชฐานขอมูลและสารสนเทศดานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (80)
1.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการดานบริการวิชาการ (80)
2.จํานวนนวัตกรรมและงานสรางสรรค (5)
1.จํานวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืนจากการใหบริการวิชาการ (1)
2.จํานวนผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้นปละ 1 ผลิตผลิตภัณฑ (1)
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โครงการกิจกรรม
1. สรางเครือขายความรวมมือกับ
โครงการฝกอบรมผูนําเยาวชนดานการเขียนโครงการและรายงานผลตาม
ชุมชนและทองถิ่นดานบริการวิชาการ โครงการ(บริการวิชาการ)
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ฝกอบรมผูน ําเยาวชนดานการเขียนโครงการและรายงานผลตาม
2. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการ (บริการวิชาการ)
การบริการวิชาการและทํานุบํารุง
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานศิลปะวัฒนธรรม
3. จัดตั้งศูนยสงเสริมบริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. พัฒนานวัตกรรมและงาน
อาซูรอสัมพันธ
สรางสรรคจากภูมิปญญาทองถิ่น
5. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ละศีลอดเดือนรอมฎอน
ผลิตภัณฑในชุมชนและทองถิ่น

งบประมาณ
23,480
23,480
139,400
21,000
38,000
20,400

วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

35,500

วันสําคัญสาขาวิชา

11,000

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม

13,500

ผูรับผิดชอบ
พัฒนาชุมชน (23,480)
ฝายกิจการนักศึกษา (13,000)
นิติศาสตร (4,000)
รปศ. (4,000)
ฝายกิจการนักศึกษา (35,000)
นิติศาสตร (3,000)
ฝายกิจการนักศึกษา (15,900)
อังกฤษ คบ. (2,500)
อังกฤษ ศศ.บ. (2,000)
ฝายกิจการนักศึกษา (21,000)
สํานักงานคณบดี (5,000)
ไทย ศศ.บ. (5,000)
พัฒนาชุมชน (2,000)
มลายู ศศ.บ. (2,000)
สารสนเทศศาสตร (500)
จีน (8,000)
นิติศาสตร (3,000)
สังคมศึกษา (10,000)
อังกฤษ คบ. (3,500)

หมายเหตุ
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โครงการกิจกรรม
โครงการศูนยนวัตกรรมเพื่อพัฒนการการออกแบบหัตถกรรมชายแดนใต
พัฒนาศูนยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบหัตถกรรมชายแดนใต
การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นงานหัตถกรรมและกระบวนการ
ออกแบบในผลงานผลิตภัณฑชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการผลิตและ
จัดจําหนายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อจัดเก็บเปน
สารสนเทศดานการออกแบบและสงเสริมอาชีพ (20. เรื่อง)
การพัฒนาและสรางผลิตภัณฑตนแบบของที่ระลึกที่แสดงอัตลักษณของ
ทองถิ่นเพื่อผลิตเชิงพาณิชย
ฝกอบรมปฏิบัติการออกแบบแฟชั่น (เสื้อผาสตรี)
รวมงบประมาณที่ใชในยุทธศาสตรที่ 4

งบประมาณ
2,226,200
1,615,000
212,500

223,100
175,600
2,389,080

ผูรับผิดชอบ
ภาคศิลปกรรมศาสตร
(1,615,000)
ภาคศิลปกรรมศาสตร
(212,500)
ภาคศิลปกรรมศาสตร
(223,100)
ภาคศิลปกรรมศาสตร
(175,600)

หมายเหตุ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานทันตอการเปลี่ยนแปลงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด (คาเปาหมาย)
1. ผูบริหารและบุคลากรมีสมรรถนะ 1.รอยละของผูบริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะและมีผลการนําไปประยุกตใช (50)
ในการบริหารและปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน
2. บริหารจัดการยุทธศาสตรบรรลุ
1.รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร (80)
เปาประสงคและสงเสริมใหเกิด
วิสัยทัศน
3. มหาวิทยาลัยเปนองคกรคุณภาพ 1.รอยละของผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอการใชบริการในระดับดีมาก (80)
ดานการบริหารจัดการ และไดรับการ
ยอมรับตามมาตรฐานสากล
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1. พัฒนาสมรรถนะ ผูบริหารและ
บุคลากรสูมืออาชีพ

โครงการกิจกรรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสูมืออาชีพ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพ ในประเทศ
โครงการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
บริหารจัดการสํานักงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

งบประมาณ
37,500
37,500
1,098,500
1,098,500
2,034,505
1,792,185

7,320

ผูรับผิดชอบ
ฝายบริหาร (37,500)
สํานักงานคณบดี (1,098,500)
สํานักงานคณบดี (1,380,900)
รปศ. (166,600)
พัฒนาชุมชน (84,560)
นิติศาสตร (73,350)
ไทย คบ. (21,000)
จีน (18,120)
อังกฤษ คบ. (13,900)
มลายู ศศ.บ. (13,440)
อังกฤษ ศศ.บ. (9,200)
อาหรับ (5,015)
ไทย ศศ.บ. (5,000)
สารสนเทศศาสตร (1,100)
สารสนเทศศาสตร (2,285)
อาหรับ (2,285)
ไทย ศศ.บ. (2,000)
นิติศาสตร (750)

หมายเหตุ
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โครงการกิจกรรม
เตรียมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

งบประมาณ
112,600

ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ

47,400

จัดซุมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม

15,000

สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
รวมงบประมาณที่ใชในยุทธศาสตรที่ 5

60,000
3,170,505

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานคณบดี (102,600)
ออกแบบนวัตกรรมฯ (3,000)
มลายู ศศ.บ. (3,000)
อังกฤษ ศศ.บ. (2,000)
อังกฤษ คบ. (2,000)
สํานักงานคณบดี (37,400)
ไทย คบ. (10,000)
ฝายกิจการนักศึกษา (5,000)
อังกฤษ คบ. (4,000)
อังกฤษ ศศ.บ. (3,000)
จีน (1,000)
ไทย ศศ.บ. (1,000)
พัฒนาชุมชน (1,000)
ฝายบริหาร (60,000)

หมายเหตุ

ภาคผนวก

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน, 70,000
ภาษาไทย ค.บ., 109,000
ภาษาไทย ศศ.บ., 96,000
ออกแบบนวัตกรรม, 60,000
นิติศาสตร์, 426,000
พัฒนาชุมชน, 327,000
ภาษามลายู ค.บ., 20,000
ภาษามลายู ศศ.บ., 91,000
รปศ., 580,000
ออกแบบศิลปกรรม, 47,000
สังคมศึกษา, 97,000
ภาษาอังกฤษ ค.บ., 119,000
ภาษาอังกฤษ ศศ.บ., 126,000
สารสนเทศศาสตร์, 43,000
ภาษาอาหรับ, 18,000
ออกแบบผลิตภัณฑ์, 3,000
ภูมิสารสนเทศ, 3,000

ส่วนกลางคณะ, 11,816,300

ภาคศิลปะ, 12,123,300

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3, 718,600 , 3%
ยุทธศาสตร์ที่ 4, 2,389,080 ,
9%

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 19,896,415 ,
76%

ยุทธศาสตร์ที่ 5, 3,170,505 ,
12%

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ 60 ของแต่ละหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ฯ
1,000,000
900,000
800,000
700,000
580,000

600,000
500,000
426,000

งบที่ได้รับอนุมัติ

400,000

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

327,000

300,000
200,000
109,000

100,000
-

96,000

70,000

60,000
-

-

-

-

-

-

20,000

126,000

119,000

97,000

91,000
47,000
-

-

-

43,000
-

-

-

-

-

18,000

-

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ 60 ของคณะ(ส่วนกลาง)
14,000,000
12,123,300

12,000,000
9,993,840

10,000,000

8,000,000
งบที่ได้รับอนุมัติ
งบที่เบิกจ่ายแล้ว

6,000,000

4,000,000

2,000,000
930,560
-

วิชาการ(0%)

334,900

557,000
-

บริหาร(0%)

กิจการนักศึกษา(0%)

สํานักงานคณบดี(0%)

ภาคศิลปะ(0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ 60 ของแต่ละโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3,000,000
18,141,586

2,500,000
2,226,200
2,034,505

2,000,000

1,500,000

งบที่ได้รับอนุมัติ

1,098,500

1,000,000

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

913,133
645,000

500,000

336,882

285,734
157,160

-

- 34,500 - 27,420 -

-

-

-

- 10,000 -

63,600

139,400
-

- 37,500 - 23,480 -

-

-

-

-

โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3 โครงการที่ 4 โครงการที่ 5 โครงการที่ 6 โครงการที่ 7 โครงการที่ 8 โครงการที่ 9 โครงการที่ โครงการที่ โครงการที่ โครงการที่ โครงการที่ โครงการที่ โครงการที่
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
10 (0%) 11 (0%) 12 (0%) 13 (0%) 14 (0%) 15 (0%) 16 (0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน
16,000,000

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

14,962,700

14,000,000
12,000,000
9,408,400

10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000

1,803,500

2,000,000
-

-

-

แผ่นดิน(0%)

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

กศ.ปช(0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

สํานักงานคณบดี

7,000,000
6,082,660

6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000

2,839,400

2,000,000
1,071,780

1,000,000
-

-

-

แผ่นดิน(0%)

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

กศ.ปช(0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภาคศิลปะ

14,000,000
12,000,000

12,123,300

10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-

-

-

แผ่นดิน(0%)

บกศ.

งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

-

กศ.ปช

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

บริหาร

350,000
306,900
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

28,000
-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

กศ.ปช(0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน
1,000,000

วิชาการ

924,560

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

6,000

กศ.ปช(0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

กิจการนักศึกษา

600,000
501,000

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-

56,000
-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

กศ.ปช(0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภูมิสารสนเทศ

3,500
3,000

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

-

กศ.ปช

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ออกแบบผลิตภัณฑ์

3,500
3,000

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

-

กศ.ปช

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภาษาไทย ค.บ.

120,000
109,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

-

กศ.ปช

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน
100,000

ภาษาไทย ศศ.บ.

91,000

90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

5,000

กศ.ปช(0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภาษาอังกฤษ ค.บ.

140,000
115,480

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

3,520

กศ.ปช(0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

140,000
118,800

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

7,200

กศ.ปช(0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภาษามลายู ค.บ.

25,000
20,000

20,000

15,000

10,000

5,000

-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

-

กศ.ปช

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภาษามลายู ศศ.บ.

100,000
88,080

90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

2,920

กศ.ปช(0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภาษาจีน

60,000
53,880
50,000
40,000
30,000
20,000

16,120

10,000
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

กศ.ปช(0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ภาษาอาหรับ

20,000
18,000

18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

-

กศ.ปช

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

สารสนเทศศาสตร์

50,000
45,000

43,000

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

-

กศ.ปช

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

สังคมศึกษา

120,000
97,000

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

-

กศ.ปช

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน
350,000

รปศ.

326,400

300,000
253,600

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

กศ.ปช(0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

นิติศาสตร์

250,000
218,800

207,200
200,000

150,000

100,000

50,000

-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

กศ.ปช(0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

พัฒนาชุมชน

250,000

192,440

200,000

150,000

134,560

100,000

50,000

-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

กศ.ปช(0%)

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน

ออกแบบนวัตกรรม

70,000
60,000

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

-

กศ.ปช

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ของหน่วยงาน
50,000

ออกแบบศิลปกรรม

47,000

45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

-

-

-

แผ่นดิน

บกศ.(0%)
งบที่ได้รับอนุมัติ

งบที่เบิกจ่ายแล้ว

-

กศ.ปช

