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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 



ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รวบรวมขึ้นโดยได้รับความ
ร่วมมือจากภาควิชาทั้ง 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชา
ศิลปกรรมศาสตร์  ซึ่งแต่ละภาควิชาได้รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรที่สังกัดเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ
ราชการในปีงบประมาณ  2553  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
มหาวิทยาลัยในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการอันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ 2553 ต่อไป  

 
 
           

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์) 
                                                                     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                                                                                   31  สิงหาคม  2552 
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บทน า 

1.  ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   เดิมเป็นโรงเรียนอาชีพประจ าจังหวัด   ได้รับการแต่งต้ังเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2477   กรมการฝึกหัดครูได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครู
ยะลาเป็นวิทยาลัยครูยะลาเมื่อ  พ.ศ.  2505   เพื่อท าหน้าที่ผลิตครูและให้การอบรมศึกษา  เพิ่มพูนวิทยฐานะ
แก่ครูมาอย่างต่อเน่ือง 
  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  
พุทธศักราช  2518  มีหัวหน้าคณะเป็นผู้บริหารสูงสุด   พระราชบัญญัติฉบับนี้ส่งผลให้วิทยาลัยครูสามารถ
เปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรีได้   คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ยังคงท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาเป็นหลัก 
  ต่อมาในปี   พ.ศ.  2535   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนาม  “สถาบัน   ราช
ภัฏ”  แทนวิทยาลัยครู   ดังนั้นวิทยาลัยครูยะลาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  “สถาบันราชภัฏยะลา ”   ต่อมาใน        ปี 
พ.ศ. 2538  ได้มีพระราชบัญญัติพุทธศักราช  2538 ขึ้นใช้  มีผลท าให้การเรียกชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบัน
มีการเปลี่ยนแปลง   ชื่อคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และเรียกผู้บริหารสูงสุดในคณะว่า  “คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
  ในปี   พ.ศ.  2547  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  พ.ศ.  2547  ลงประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  121  ตอนพิเศษ  23 ก.  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2547  สถาบันราชภัฏยะลาจึงได้
นามใหม่ว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  ในปี  พ.ศ.  2549  มีการพัฒนาระบบราชการ   โดยการก ากับดูแลของส านักงานมาตรฐาน
การศึกษา   โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครอบคลุมมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดในประเทศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังคงแบ่งออกเป็น  4  คณะ   คือ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   คณะครุศาสตร์  และคณะวิทยาการจัดการ 
  ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ประกอบด้วย  4  หน่วยงานใหญ่  คือ  
ส านักงานคณบดี   ภาควิชามนุษยศาสตร์   ภาควิชาสังคมศาสตร์   และภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์  ด าเนินงาน
ตามภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกประการ   โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์  ตามความ
ต้องการของสังคม 

  หลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้เปิดสอนมาตามล าดับ  มีดังนี้  

  พ.ศ.  2518 เปิดสอนระดับปริญญาตรีรุ่นแรก   บังคับวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
    วิชาโทภาษาไทย 
  พ.ศ.  2520 เปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ  หลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต 
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  พ.ศ.  2522 เปิดสอนวิชาเอกภาษาไทย สังคมศึกษา หลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต 
  พ.ศ.  2524 เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี และวิชาประวัติศาสตร์ 
    หลักสูตร 2 ปี 
  พ.ศ. 2528 เปิดสอนวิชาศิลปกรรมและออกแบบประยุกต์ศิลป์  หลักสูตร 
    อนุปริญญาศิลปศาสตร์ 
  พ.ศ.  2529 ขยายหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์เปิดสอนวิชาเอก 

นาฏศิลป์และการแสดง 
  พ.ศ.  2531 เปิดสอนวิชาเอกการพัฒนาชุมชน หลักสูตร 4 ปี 
  พ.ศ. 2541  เปิดสอนวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตร 4 ปี 
  พ.ศ.  2543 เปิดสอนระดับปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ 
    พัฒนา และเปิดสอนวิชาเอกพัฒนาชุมชน หลักสูตรปริญญาตรี 
    สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
  พ.ศ.  2546 เปิดสอนวิชาเอกวัฒนธรรมศึกษา   หลักสูตร 4 ปี 
  พ.ศ.  2547  เปิดสอนวิชาเอกภาษาจีน   หลักสูตร   4 ป ี
  พ.ศ.  2551 เปิดสอนวิชาเอกออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์  
    เปิดหลักสูตรวิชาเอกภาษามลายูกลาง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2553 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2553  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าขึ้นตาม
แบบฟอร์มของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ    

 ปรัชญา  
" ความรู้เยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   น าสังคม   ธ ารงวัฒนธรรม " 

 วิสัยทัศน์  
ภายในปี  2554   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะเป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิต  

ที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงประยุกต์  ในทุกสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สามารถแสดงศักยภาพอย่างมีประสิทธิผล เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

  พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถ  

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ทางการศึกษาและการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
  3.  บริการทางวิชาการแก่สังคม  ด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้  
  4.  อนุรักษ์   ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ 
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แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

       
 
 
 
 
 
                      

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตคุณภาพ องค์กรคุณภาพ บูรณาการองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
ภาพลักษณ์องค์กรดี 

1. มีงานท าภายใน 6 เดือน 
2. มีทักษะชีวิต 
3. สามารถศึกษาต่อได้ 
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร ์
5. มีความรู้ในสาขาอาชีพเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
6. สามารถท าได้ทุกเรื่องที่มอบหมาย 
7. เรียนจบมีโอกาสศึกษาต่อ 
10. ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                           

1.มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
2. ได้รับความเป็นธรรมจากระบบ 
3. ได้รับการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
4. นักศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะชีวิต 
5. ได้รับบริการจากอาจารย์/บุคลากรอย่างดีและ
รวดเร็ว 
6. ได้รับองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
7. สามารถท าได้ทุกเรื่องที่มอบหมาย 
8. อาจารย์น าความรู้มาพัฒนานักศึกษาและคณะ 
9. ผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอกในระดับ 
ดีมาก 
 
 

1.นศ.สามารถสร้างผลงานทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 
2. นศ.ได้รับการพัฒนาจากผลงานวิจัยและการบริการ
วิชาการ 
3. นศ.มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
4. สามารถสร้างผลงานทางวิชาการได้  
5. มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
6. สามารถน าความรู้จากการวิจัยและบริการทางวิชาการ 
มาบูรณาการด้านการเรียนการสอน 
7. อาจารย์มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
8. คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นแหล่งบริการวิชาการทางด้าน
มนุษยศาสตร์ฯ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
 
 1. การพัฒนาการจัดท าผลงานวิชาการ วิจัย และ
ศิลปวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาแหล่งให้บริการวิชาการ 
3. การบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
บริการวิชาการและการวิจัย 
 

1. การพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
2. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระหว่างเรียน 
3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาก่อนจบ 
4. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลังจบ                                      

1. ระบบพัฒนาบุคลากร 
2. ระบบ KM 
3. ระบบสื่ออุปกรณ์/ IT 

1. กระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและงานบริการด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
 

1. ระบบ IT 
2. จัดหาและพัฒนาบุคลากร 
3. ระบบ KM 
4. ระบบเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนา 

1.สามารถสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
2.รวดเร็ว และทันสมัย 

1. ระบบพัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ 
2. ระบบ KM 

3. สร้างเครือข่าย, ภาค ี
4. สื่อ  อุปกรณ์ IT 

1. การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ 
2. การสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

1. สร้างระบบพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ 
2. ระบบพัฒนาสารสนเทศ 
3. ระบบ KM 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ภายในปี  2554   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จะเป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีเอกลักษณ์  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงประยุกต์  ในทุกสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สามารถแสดงศักยภาพ
อย่างมีประสิทธิผล เป็นท่ีประจักษ์แก่สังคม  

 

1.  ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ใหม่และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ทางการศึกษาและการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 3.  บริการทางวิชาการแก่สังคม  ด้วยการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ 4.  อนุรักษ์   ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ  

 

เป้าประสงค์ (ประสิทธิผล) 

คุณภาพการให้บริการ 

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

การบริหารจัดการองค์กร 
 

การวิจัย บริการวิชาการ 
และเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม 

นักศึกษา 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

กลยุทธ ์

(ประสิทธิภาพการเรียนรู ้
และพัฒนาองค์กร) 

ยุทธศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1.  การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
    2.  การบริหารจัดการองค์กร 
    3.  การวิจัย บริการวิชาการ และเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม 
    4.  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 ผลลัพธ์สุดท้าย ผลสัมฤทธิ์ End Results หรือ Ultimate Results จากยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ 
นักศึกษา 
เป้าประสงค์ 

บัณฑิตคุณภาพ 
 1. ได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก 
 2. มีงานท า 
 3. ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์  
 4. สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
กลยุทธ ์

1.  การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
  2.  การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระหว่างเรียน 
  3.  การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาก่อนจบ 
  4.  การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลังจบ 

 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร 

 ผลลัพธ์สุดท้าย ผลสัมฤทธิ์ End Results หรือ Ultimate Results จากยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
องค์กร 
เป้าประสงค์ 

องค์กรคุณภาพ 
 1. คณาจารย์และบุคลากรมีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 2. คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 3. คณะมนุษยศาสตร์ ฯเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพ  
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กลยุทธ ์
 1.  กระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
 2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและงานบริการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

 
ยุทธศาสตร์การวิจัย   บริการวิชาการ  และเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม  

 ผลลัพธ์สุดท้าย ผลสัมฤทธิ์ End Results หรือ Ultimate Results จากยุทธศาสตร์การวิจัย บริการ 
วิชาการ เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม  
เป้าประสงค์ 

บูรณาการองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
 1. อาจารย์ /นักศึกษามีผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
              ระดับชาติและนานาชาติ 
 2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์/นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติ 
 3. คณะมนุษยศาสตร์ ฯเป็นแหล่งบริการทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ 
               และสังคมศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. การวิจัยและการบริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 5. การสร้างองค์ความรู้ใหม่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ ์

 1.  การพัฒนาการจัดท าผลงานวิชาการ,วิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษา 
 2.  การพัฒนาให้เป็นแหล่งบริการวิชาการ 
 3.  การบูรณาการความรู้จากการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 ผลลัพธ์สุดท้าย ผลสัมฤทธิ์ End Results หรือ Ultimate Results จากยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 

ภาพลักษณ์องค์กรดี 
 1. องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ 
 2. มีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมและทั่วถึง  
กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ 
2. การสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1.  ได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก 
2.  มีงานท า 
3.  ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ 
4.  สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  1.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

2.  เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
 
กลยุทธ์  1.  เตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน 
 2.  ให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 3.  ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น  
 4.  ปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอน  
 5.  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 6.  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตร  
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
70 

2 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
หรือเอก 

30 

3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

6 
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ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 35 
5 จ านวนของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง / พัฒนา 1 
6 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด 100 
7 ร้อยละของเอกสารประกอบการเรียนต่อจ านวนวิชาทั้งหมด 50 
8 ร้อยละของห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน 50 
9 ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
1 

10 จ านวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 100 
11 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องใน

ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือ
ด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

2 

12 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร ระดับ 6 
13 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอน ซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
1 

14 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า < 5 
15 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 
5 

16 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 70 % 
17 ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่

ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1 

18 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 1 
19 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ระดับ 3 

20 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

ป.เอก >4 
ป.ตรี<10 
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ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
21 ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 100 
22 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
75 

23 ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 
12 เดือนหลังจากจบ 

70 

24 ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 70 
 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณและผู้รับผิดชอบ  
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. การพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน 

1.  โครงการแนะแนวน้องก่อนเข้าเรียนหลักสูตร
ภาษาจีน  
 
2.  โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
นักศึกษา 
3.  โครงการสนับสนุนการสอนด้านศิลปกรรม 
 
 
4.  โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ช้ันปีที่1 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.  โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษา 
6.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
7.  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ 
8.  โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษาหลักสูตรรัฐประสาศน
ศาสตร์ 
9.โครงการปรับพื้นฐานภาษามลายูกลางส าหรับนศ.ช้ัน
ปีที่1 

21,000 
 
 

5,000 
 

70,000 
 
 
- 
 

10,000 
10,000 
10,000 
3,000 

 
2,000 

หลักสูตรภาษาจีน 
 
 

ศิลปกรรม/ออกแบบ
นวัตกรรมฯ 

ภาควิชาศิลปกรรม-
ศาสตร์ 

 
ฝ่ายวิชาการ 

 
ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รปศ. 
 

หลักสูตรภาษามลายู 

2. การพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาระหว่างเรียน 

1.  โครงการบริหารงานหลักสูตรด้านจัดการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
2.  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 
3.  โครงการผลิตเอกสารและส่ือประกอบการสอน 
4.  โครงการคลินิกภาษาไทย 
5.  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพทางภาษานักศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย 
6.  โครงการเสริม-สร้าง-สรรค์ ภาษาไทย 
7.  โครงการนิทรรศการแทนคุณแผ่นดินเกิด  เทิดคุณค่า

20,000 
 

15,000 
14,000 
3,200 

20,000 
 

5,000 
30,000 

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
 

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
หลักสูตรภาษาไทย 
หลักสูตรภาษาไทย 
หลักสูตรภาษาไทย 

 
หลักสูตรภาษาไทย 
หลักสูตรภาษาไทย 
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ภาษาไทย 
8.  โครงการสืบสานเพลงท้องถิ่น อนุรักษ์นาฏศิลป์
พื้นบ้าน (5 กิจกรรม) 
9.  โครงการศึกษาดูงานทางภาษาไทยและคติชนวิทยา 
10.  โครงการเขียนฝันวันเดินทาง 
11.โครงการสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ช้ันปีที่ 1 
12.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเสริมสร้างทักษะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ 
13.โครงการค่ายฝึกฝนการโต้วาทีและแข่งขันโต้วาที
ระดับชาติ 
14.โครงการค่ายฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
และการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาต ิ
15.โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู 
16.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเสริมสร้างทักษะภาษา
มลายู 
17.โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาภาษาจีน 
18.โครงการเจียระไนเพชรภาษาจีน 
19.โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในด้านการใช้ส่ือสารสนเทศ 
20.โครงการพัฒนาความสามารถในการท างานแก่
นักศึกษาพัฒนาชุมชน(ภาคฤดูร้อน) 
21.โครงการเสริมทักษะการจดเล็คเชอร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
22.โครงการสติสัมปชัญญะกับการพัฒนาตน 
23.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตและ
พัฒนาการใช้ส่ือการสอนหลักสูตรสังคมศึกษา 
24.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียน
แผนการสอนที่ดีหลักสูตรสังคมศึกษา 
25.โครงการผลิตส่ือและเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนหลักสูตรสังคมศึกษา 
26.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาหลักสูตร
สังคมศึกษา 
27.โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิเพื่อเพิ่ม
ทักษะคอมพิวเตอร์นักศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษา 
28.โครงการศึกษาดูงานด้านรัฐประศาสนศาสตร ์  

 
10,000 

 
25,000 
25,500 
10,000 

 
22,200 

 
10,000 

 
10,000 

 
20,000 

 
8,500 

 
20,000 
50,000 
14,600 

 
5,000 

 
17,000 

 
16,000 
16,000 

 
16,000 

 
22,000 

 
25,600 

 
12,300 

 
47,000 

 
หลักสูตรภาษาไทย 

 
หลักสูตรภาษาไทย 
หลักสูตรภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

 
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

 
หลักสูตรภาษามลายู 

 
หลักสูตรภาษาจีน 
หลักสูตรภาษาจีน 
พัฒนาชุมชน 

 
พัฒนาชุมชน 

 
สังคมศึกษา 

 
สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

 
สังคมศึกษา 

 
สังคมศึกษา 

 
สังคมศึกษา 

 
สังคมศึกษา 

 
รปศ. 
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29.โครงการสัมมนาด้านรัฐประศาสนศาสตร ์
30.โครงการผลิตส่ือและเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
31.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง
และการเรียนรู้เชิงประจักษ์หลักสูตรสังคมศึกษา 
32.โครงการศึกษาดูงานปราชญ์ท้องถิ่น 
33.โครงการพัฒนานักศึกษาให้เข้าร่วมประชุมและ
แข่งขันทางวิชาการระดับชาติ 

12,000 
34,200 

 
 

21,500 
 

13,000 
10,000 

รปศ. 
รปศ. 

 
 

สังคมศึกษา 
 

พัฒนาชุมชน 
รปศ. 

 
 34.โครงการผลิตส่ือการสอนและเอกสารประกอบการ

สอน 
35.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรการ
พัฒนาชุมชน 
36.โครงการผลิตส่ือการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน 
 
37.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและการ
ออกแบบ 
38.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันด้าน
ศิลปะและการออกแบบ 
39.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านศิลปะและการ
ออกแบบ 
40.โครงการอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
41.โครงการอบรมปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
42.โครงการพัฒนาทักษะการเขียนต าราและผลงานทาง
วิชาการ 
43.โครงการคลินิกนักศึกษา 
44.โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
45.โครงการกีฬาชาว SMART HU-SO 
46.โครงการกีฬาพิฆเนศวร์เกมส์ 
47.โครงการสร้างสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง 
48.โครงการ มรย.วิชาการ 53 
49.โครงการกิจกรรมธนาคารแห่งความด ี
50.โครงการวัฒนธรรมสมานฉันท ์
51.โครงการบัณฑิตจิตอาสา  

32,700 
 

67,000 
 

33,900 
 
 

12,000 
 

8,000 
 

91,000 
 

30,000 
 

20,000 
40,000 

 
5,000 

10,000 
 

5,000 
60,000 
5,000 

30,000 
2,000 

20,000 
3,000 

พัฒนาชุมชน 
 

พัฒนาชุมชน 
 

ภาคสังคมศาสตร ์
 
 

ศิลปกรรม 
 

ศิลปกรรม 
 

ศิลปกรรม 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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52.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
53.โครงการผลิตส่ือและเอกสารเพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอนสาขานิติศาสตร์ 
54.โครงการพัฒนาหลักสูตรมัลติมีเดียร์อาร์ต 

250,000 
 

20,000 
 

30,000 

ส านักงานคณบด ี
 

รปศ. 
 

ศิลปกรรม 
3. การพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาก่อนจบ 

1.  โครงการซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
นักศึกษาคร ู
2.  โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู PROF 104 -105 
เพื่อการฝึกสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 
3.  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อปรับมาตรฐานนักศึกษาคร ู
5.  โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอังกฤษ
(ศศ.บ.) 
6.  โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอังกฤษ(ศศ.บ.) 
7.  โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
8.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกในการประกอบ
อาชีพอิสระให้กับนักศึกษา 
9.  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
10.พัฒนาความสามารถในการท างานแก่นักศึกษาพัฒนา
ชุมชน(ภาคฤดูร้อน) 
11.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรัฐประศาสน-
ศาสตร์ 
12.อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มทักษะนักศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 
13.โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้า
สู่การประกอบอาชีพ 
14.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปกรรม 
15.โครงการการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
 
16.โครงการจัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
17.โครงการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 
18.โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาช้ัน
ปีที่ 4   

10,000 
 

20,000 
 

15,000 
 

5,000 
 

20,000 
5,000 

 
51,000 

 
10,100 

 
**** 

 
13,000 

 
26,400 

 
6,000 

 
8,000 
**** 

 
30,000 

 
13,000 

 
6,000 

 

ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
 

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
 

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
 

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
หลักสูตรภาษาจีน 

 
พัฒนาชุมชน 

 
พัฒนาชุมชน 

 
พัฒนาชุมชน 

 
รปศ. 

 
รปศ. 

 
ศิลปกรรม 

 
ศิลปกรรม 

ศิลปกรรม/ออกแบบ
นวัตกรรมฯ 
ฝ่ายวิชาการ 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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19.โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพเตรียมความ
พร้อมสู่ตลาดแรงงาน 
20.โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาไทย 

 
6,000 

15,000 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หลักสูตรภาษาไทย 

4. การพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาหลังจบ 

1.  โครงการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง 
2.  โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าและติดตามความ
พึงพอใจของนายจ้าง 
 
3.  โครงการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรการพัฒนา
ชุมชน 
 
4.  โครงการติดตามการมีงานท าและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตด้านศิลปกรรม 
 
5.  โครงการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
6.  โครงการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 
7.  โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร 
8.  โครงการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย 

2,500 
2,000 

 
 

26,000 
 
 
 

3,500 
 
 

5,000 
 
 

**** 
 

10,000 
2,500 

หลักสูตรภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

 
 

การพัฒนาชุมชน 
 
 
 

ศิลปกรรม 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หลักสูตรภาษาไทย 

  
 

หมายเหตุ    *         งบประมาณอื่นที่ไม่ใช่งบประมาณใน 4 งบฯข้างต้น  

        ****         เป็นโครงการที่ตอบได้หลายกลยุทธ์  จึงไม่ใส่งบประมาณลงไป  เพราะจะท าให้การคิด
งบประมาณซ้ าซ้อน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการองค์กร 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1.  คณาจารย์และบุคลากรมีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
2.  คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.  คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพ 
 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาองค์การ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.  การบริหารจัดการองค์การให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพเอ้ือต่อการด าเนินตาม
ภารกิจ 
กลยุทธ ์ 1.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ 
 2.  ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานขององค์กร 

4.  พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก 
6.  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 7.  การพัฒนาบุคลากร  
 8.  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  
 9.  เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้  
 11.  สนับสนุนการผลิตต าราและสิ่งพิมพ์   
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 สัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนต่อผู้สอน 1 : 5 
 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
1 

2 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  

1 

3 ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1 

4 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

1 



 15 

5 ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 1 
6 จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารที่เพิ่มขึ้น  1 
7 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน

ได้แข่งขันในระดับสากล 
1 

8 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 1 
9 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 1 

10 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธ ารงรักษาไว้ให้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

1 

11 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย  1 
12 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ

บุคคล 
1 

13 มีระบบกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 

14 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน 1 
15 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา 
1 

16 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 1 
 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณและผู้รับผิดชอบ  

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.กระบวนการพัฒนา  
บุคลากรอย่างเป็นระบบ 

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 
2. โครงการอบรมการเขียนและประเมินผล
โครงการ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์หลักสูตร
สังคมศึกษา 
4. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาภูมิศาสตร ์
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทย 
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อท า
แผนปฏิบัติราชการและความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา(ภาควิชา
มนุษยศาสตร์) 
 

8,000 
 

4,000 
 

6,000 
 

20,900 
15,000 

 
53,700 

 
 
 

พัฒนาชุมชน 
 

รปศ. 
 

สังคมศึกษา 
 

สังคมศึกษา 
หลักสูตรภาษาไทย 

 
ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
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7.โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการสู่ระดับสากล 
8.โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 
9.โครงการพัฒนาบุคลากร 
10.โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
11.โครงการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ
และพัฒนาบุคลากร 
12.โครงการพัฒนาส านักงานภาควิชา
ศิลปกรรม 
 

110,000 
 

5,506,000 
 

350,000 
6,000 

 
95,800 

 
8,100 

 

ส านักงานคณบด ี
 

ส านักงานคณบด ี
 

ส านักงานคณบด ี
รปศ. 

 
ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) 

 
ศิลปกรรม 

 

2.พัฒนาระบบบริหารการ
จัดการและงานบริการ ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.โครงการ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์บริหาร
ส านักงานหลักสูตรสาขาภาษาไทย 
2.โครงการบริหารการเรียนการสอน
โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
3.โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการ
เรียนการสอนของหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร ์
4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
เขียนแผนการสอนที่ดีหลักสูตรสังคมศึกษา 
5.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้เชิงประจักษ์
หลักสูตรสังคมศึกษา 
6.โครงการบริหารหลักสูตรด้านจัดการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
7.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 
8.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิต
และพัฒนาการใช้ส่ือการสอนหลักสูตรสังคม
ศึกษา 
9.โครงการผลิตส่ือและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนหลักสูตรสังคมศึกษา 
10.โครงการผลิตเอกสารและส่ือประกอบ 
การสอน 
11.โครงการผลิตสาร ภาษา วรรณศิลป์และ
วัฒนธรรมถิ่นใต้  

65,000 
 

500,000 
 

31,000 
 
 

**** 
 

**** 
 

 
**** 

 
**** 

 
**** 

 
 

**** 
 

**** 
 

10,000 
 

หลักสูตรภาษาไทย 
 

หลักสูตรภาษาจีน 
 

บรรณารักษ์ศาสตร ์
 
 

สังคมศึกษา 
 

สังคมศึกษา 
 

 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 
สังคมศึกษา 

 
 

สังคมศึกษา 
 

หลักสูตรภาษาไทย 
 

หลักสูตรภาษาไทย 
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12. โครงการอบรมการผลิตส่ือการสอนทาง
ภาษาไทยให้ครูใน 3 จังหวัดภาคใต ้
13. โครงการสัมมนาเทคนิคการเรียนการ
สอนวิชาภาษามลายู 
14.โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาจีน
ให้กับบุคคลทั่วไป 
15. โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปะและการออกแบบ 
16. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ส านักงาน 
17. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
กลไก 
18. โครงการบริหารส านักงานหลักสูตร
ภาษาอังกฤษและพัฒนาบุคลากร 
19. โครงการพัฒนาส านักงานภาคศิลปกรรม 

50,000* 
 

2,000 
 

19,300 
 

20,000 
 

272,700 
 

589,700 
 

**** 
 

**** 

หลักสูตรภาษาไทย 
 

หลักสูตรมาลายู 
 

หลักสูตรภาษาจีน 
 

ภาควิชาศิลปกรรม 
 

ส านักงานคณบด ี
 

ส านักงานคณบด ี
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

ศิลปกรรม 
3.พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ 

1. โครงการประกันคุณภาพหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
2.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
 
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อท า
แผนปฏิบัติราชการและความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
4.โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของภาควิชาสังคมศาสตร ์

2,000 
 

3,000 
 
 

**** 
 
 

10,000 

 

รปศ. 
 

ภาควิชาศิลปกรรม 
 
 

ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
 
 

ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

 
 

 

หมายเหตุ 
 *        งบประมาณอื่นที่ไม่ใช่งบประมาณใน 4 งบฯข้างต้น 

       ****   เป็นโครงการที่ตอบได้หลายกลยุทธ์  จึงไม่ใส่งบประมาณลงไป  เพราะจะท าให้การคิดงบประมาณ 

                 ซ้ าซ้อน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 
การวิจัย บริการวิชาการ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1.  อาจารย์/นักศึกษามีผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
2.  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์/นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติ 
3.  คณะมนุษยศาสตร์ฯเป็นแหล่งบริการทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

4.  การวิจัยและการบริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
5.  การสร้างองค์ความรู้ใหม่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 

1.  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.  มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
3.  มีศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในท้องถิ่น 
4.  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
5.  การบริการวิชาการมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
6.  มีศูนย์ข้อมูลการบริการวิชาการในท้องถิ่น 
7.  เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ     
8.  มีการสืบสานและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติในสังคมพหุวัฒนธรรม   
9.  ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
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10.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ได้รับการพัฒนา  
11.  การมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  
12.  การศึกษาเพื่อความสันติสุข  

กลยุทธ ์
 1.  พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจัย 
 2.  ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพอย่างต่อเน่ือง  
 3.  ส่งเสริมการวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน  
 4.  พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่ทรัพย์สินทางปัญญา  
 5.  พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยท้องถิ่น  
 6.  ส่งเสริมกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง  
 7.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ  
 8.  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ  
 9.  ส่งเสริมการบริการวิชาการโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน  
 10.  พัฒนาแหล่งให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 11.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น  
 12.  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
 13.  จัดท าวารสารทางวิชาการตามมาตรฐานสากล  
 14.  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม  
 15.  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  

 16.  สนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม 

 17.  ส่งเสริมการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม  
 18.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมด้านศิลปวัฒนธรรม  
 19.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ  
 20.  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 21.  พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 22.  สร้างความสมานฉันท์ในมหาวิทยาลัย  

23.  ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมแก่
นักศึกษา 

 24.  ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 25.  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 จ านวนนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา 30 % 
2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
25 % 

3 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

10,000 

4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือน าไปใช้5ประโยชน์
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

10 

5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบฐานข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  1 
6 จ านวนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 15 ชิ้น 
7 ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา  (ที่ก าหนด)  50 % 
8 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน

ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า  
1 

9 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 85 
10 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ต่อ
อาจารย์ประจ า 

40 

11 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 10 
12 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อ

อาจารย์ประจ า 
10,000 

13 ระดับความส าเร็จและประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธ
กิจของสถาบัน 

1 

14 จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น 1 
 ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการ 1 

15 ระดับความส าเร็จของความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัยและ
องค์กรอ่ืนๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 

16 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน 1 
17 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 20 
18 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการบริการวิชาการ 80 
19 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริม

เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ 
2 
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20 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์  พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ 
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจ านวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด   

25 

21 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในการอนุรักษ์ พัฒนา และ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม  

80 

22 จ านวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 1 
 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 

23 จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 25 
24 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 450 
25 ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 80 
26 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา  (ที่ก าหนด) 90 
27 จ านวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  12 
28 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 80 
29 จ านวนผู้รับการฝึกอบรม 800 
30 จ านวนหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 
31 จ านวนอาจารย์ที่สอดคล้องกับแผนผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในโครงการครุ

ทายาท 
- นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาที่สอดคล้องกับ

แผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 3ปีๆละ5ทุน 
- นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่สอดคล้องกับ

แผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 3ปีๆละ10 ทุน 
- นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ในสาขาที่สอดคล้องกับแผนการ

ผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย 3ปีๆละ 20 ทุน 

35 

32 จ านวนกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กันของสังคมพหุวัฒนธรรม
ภายในมหาวิทยาลัย 

2 

33 จ านวนกิจกรรมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอกหรือชุมชน  1 
34 จ านวนกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข 1 
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณและผู้รับผิดชอบ  

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. การพัฒนาการจัดท าผลงาน
วิชาการ วิจัย แก่อาจารย์และ
นักศึกษา 

1. โครงการงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป ์
2. โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ 
3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาชุมชน 
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพอิสระให้กับนักศึกษา 
5. โครงการบริหารหลักสูตรด้านการจัดการ
เรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้
6.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 
7.โครงการศึกษาดูงานปราชญ์ท้องถิ่น 
8.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร
การพัฒนาชุมชน 
9.โครงการนิทรรศการผลงานศิลปะของ
นักศึกษา 
10.โครงการนิทรรศการลายผ้าและย้อมสี 
 
11.โครงการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรม 
12.โครงการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
หลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป ์
13.โครงการศิลป์สัมพันธ์รอมฎอน 
14.โครงการเผยแพร่ผลงานจิตรกรรม 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
15.โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่
สาธารณชน 
16.โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ดนตรพีื้นบ้าน
จังหวัดชายแดนใต ้
17.โครงการนิทรรศการแทนคุณแผ่นดินเกิด 
เทิดคุณค่าภาษาไทย 
18.โครงการผลิตสาร ภาษา วรรณศิลป์และ
วัฒนธรรมถิ่น ใต ้
19.โครงการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

180,000 
20,000 

 
5,000 

 
**** 

 
**** 

 
 

**** 
 

**** 
**** 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
**** 

 
**** 

 
34,000 

ภาควิชาศิลปกรรม 
ภาควิชาศิลปกรรม 

 
พัฒนาชุมชน 

 
พัฒนาชุมชน 

 
ภาษาอังกฤษ (คบ.) 

 
 

ภาษาอังกฤษ (คบ.) 
 

พัฒนาชุมชน 
พัฒนาชุมชน 

 
หลักสูตรศิลปกรรม 

 
หลักสูตรศิลปกรรม 

 
หลักสูตรศิลปกรรม 

 
หลักสูตรออกแบบ
นวัตกรรมทัศนศิลป ์
หลักสูตรศิลปกรรม 
หลักสูตรออกแบบ
นวัตกรรมทัศนศิลป ์
หลักสูตรศิลปกรรม 

 
หลักสูตรศิลปกรรม 

 
หลักสูตรภาษาไทย 

 
หลักสูตรภาษาไทย 

 
หลักสูตรภาษาจีน 
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20.โครงการวันมนุษยศาสตร์วิชาการ 2553 
21.โครงการบริการวิชาการด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ในวัน มรย.วิชาการ 
22.โครงการนิทรรศการและการสาธิตภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 
23.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้เชิงประจักษ์
หลักสูตรสังคมศึกษา 
24. โครงการผลิตสารภาษา วรรณศิลป์และ
วัฒนธรรมใต ้
25. โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรภาษาจีน 
26.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เรื่องส ารวจสภาวะการมองเห็นรายวิชาวาดเส้น 
27.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
28.โครงการนิทรรศการแสดงวัฒนธรรมมลายู 
29.โครงการสืบสานเพลงท้องถิ่น อนุรักษ์
นาฏศิลป์พื้นบ้าน (5 กิจกรรม) 

14,000 
16,000 

 
5,000 

 
**** 

 
 

**** 
 

8,000 
 

5,000 
 

30,000 
5,000 

**** 

พัฒนาชุมชน 
รปศ. 

 
รปศ. 

 
สังคมศึกษา 

 
 

ภาษาไทย 
 

ภาษาจีน 
 

ศิลปกรรม 
 

ส านักงานคณบด ี
หลักสูตรภาษามลายู 
หลักสูตรภาษาไทย 

 
2. การพัฒนาให้เป็นแหล่ง
บริการวิชาการ 

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพอิสระให้กับนักศึกษา 
2. โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ 
3. โครงการนิทรรศการแทนคุณแผ่นดินเกิด 
เทิดคุณค่าภาษาไทย 
4.โครงการเยาวชน คนรักการอ่าน 
5.โครงการภาษาไทยน าใจสู่สังคม 
6.โครงการอบรมการผลิตส่ือการสอนทาง
ภาษาไทยให้ครูใน 3 จังหวัดภาคใต ้
7. โครงการ ค่ายคนรักเขียน 
8. โครงการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ครูภาษาอังกฤษใน3 จังหวัดชายแดนใต ้
9.โครงการบ าเพ็ญประโยชน์โรงเรียนตาดีกา 
10.โครงการสัมมนาเทคนิคการเรียนการสอน
วิชาภาษามลายู 
11.โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาจีน
ให้กับบุคคลทั่วไป 
12.โครงการนิทรรศการแสดงวัฒนธรรมมลายู 

**** 
 

**** 
 

**** 
 

11,000 
16,000 

* 
 

130,000* 
170,000* 

 
2,000 
**** 

 
**** 

 
**** 

พัฒนาชุมชน 
 

ภาควิชาศิลปกรรม 
 

หลักสูตรภาษาไทย 
 

หลักสูตรภาษาไทย 
หลักสูตรภาษาไทย 
หลักสูตรภาษาไทย 

 
หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

หลักสูตรภาษามลายู 
หลักสูตรภาษามลายู 

 
หลักสูตรภาษาจีน 

 
หลักสูตรภาษามลายู 
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13. โครงการบริการวิชาการด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ในวัน มรย.วิชาการ 
14. โครงการนิทรรศการและการสาธิตภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 
15. โครงการแสดงชุดประวัติศาสตร์ชาติไทย 
วันมนุษยศาสตร์ ปี 53 
16. โครงการศิลปะกับชุมชน : ภาพพิมพ์บ าบัด
เครียด 
17. โครงการการสร้างสรรค์งานศิลปะ
(จิตรกรรม)ส่ือผสม(Mixed Media) 
18. โครงการเพิ่มพูนความรู้แก่เยาวชน  
“บาติกสร้างสรรค์” 
19. โครงการอบรมสีน้ าส าหรับบุคคลทั่วไป 
 
20. โครงการคลีนิคศิลปะออนไลน ์
21. โครงการศิลปะเด็กสัญจร 
22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อ
วิดีโอระบบนันลิเนียร ์
23. โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ถ่ายภาพ 
24. โครงการอบรมบาติกซิลค์สกรีน 
25. โครงการอบรมการถ่ายภาพ 
26. โครงการเผยแพร่ศิลปและการออกแบบ
เคลื่อนที ่
27. โครงการนิทรรศการผลงานศิลปะของ
นักศึกษา 
28.โครงการนิทรรศการลายผ้าและย้อมสี 
29.โครงการน าเสนอการแสดงนาฏศิลป์ร่วม
สมัย ชุด LOST 
30.โครงการน าเสนอการแสดงนาฏศิลป์ร่วม
สมัย ชุด Empty Chair 
31.โครงการน าเสนอการแสดงนาฏศิลป์ร่วม
สมัย ชุด I' m with you   
32.โครงการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรม 
33.โครงการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
หลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป ์

**** 
 

**** 
 

7,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
1,000 

44,000* 
 

114,100* 
 

1,000 
1,000 
1,000 

 
**** 

 
**** 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
**** 

 
**** 

 

รปศ. 
 

รปศ. 
 

สังคมศึกษา 
 

ออกแบบนวัตกรรม 
 

หลักสูตรศิลปกรรม 
 

หลักสูตรศิลปกรรม 
 

หลักสูตรออกแบบ
นวัตกรรม 

หลักสูตรศิลปกรรม 
หลักสูตรศิลปกรรม 
หลักสูตรศิลปกรรม 

 
หลักสูตรศิลปกรรม 

 
ออกแบบนวัตกรรม 
ออกแบบนวัตกรรม 
ออกแบบนวัตกรรม 

 
หลักสูตรศิลปกรรม 

 
หลักสูตรศิลปกรรม 
หลักสูตรศิลปกรรม 

 
หลักสูตรศิลปกรรม 

 
หลักสูตรศิลปกรรม 

 
หลักสูตรศิลปกรรม 

 
หลักสูตรออกแบบ

นวัตกรรม 
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34.โครงการศิลป์สัมพันธ์รอมฎอน 
35.โครงการสร้างคลังความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
36.โครงการเผยแพร่ผลงานจิตรกรรม 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
37.โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่
สาธารณชน 
38.โครงการตุ๊กตาปูนปลาสเตอร ์
39.โครงการท าผ้ามัดย้อม 
 
40.โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน
จังหวัดชายแดนใต ้
41.โครงการ  สืบสานเพลงท้องถิ่น อนุรักษ์
นาฏศิลป์พื้นบ้าน (5 กิจกรรม) 
42.โครงการผลิตสาร ภาษา วรรณศิลป์และ
วัฒนธรรมถิ่นใต ้
43.โครงการละครไทยภาคภาษาอังกฤษ 
 
44.โครงการดีเกฮูล ู2 ภาษา 
 
45.โครงการละครพื้นบ้านเชิงวัฒนธรรมสัญจร         
 
46.โครงการนิทรรศการวัฒนธรรมสองฟากฟ้า 
 
47.โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 
48.โครงการวันมนุษยศาสตร์วิชาการ 2553 
49.โครงการนิทรรศการและการสาธิตภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 
50.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้เชิงประจักษ์
หลักสูตรสังคมศึกษา 
51.โครงการการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านสัมพันธ์ 
รปศ. 
52.โครงการแสดงชุดประวัติศาสตร์ชาติไทย 
วันมนุษยศาสตร์ ปี 53 

**** 
3,000 

 
 

**** 
 

**** 
 

1,000 
1,000 

 
**** 

 
**** 

 
**** 

 
10,000 

 
10,000 

 
7,500 

 
30,300 

 
**** 

 
**** 
**** 

 
**** 

 
 

2,000 
 

**** 
 

หลักสูตรศิลปกรรม 
หลักสูตรศิลปกรรม 

 
 

หลักสูตรออกแบบ
นวัตกรรม 

หลักสูตรศิลปกรรม 
 

หลักสูตรศิลปกรรม 
หลักสูตรออกแบบ

นวัตกรรม 
หลักสูตรศิลปกรรม 

 
หลักสูตรภาษาไทย 

 
หลักสูตรภาษาไทย 

 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

(ศศ.บ.) 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

(ศศ.บ.) 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

(ศศ.บ.) 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

(ศศ.บ.) 
หลักสูตรภาษาจีน 

 
พัฒนาชุมชน 

รปศ. 
 

สังคมศึกษา 
 
 

รปศ. 
 

สังคมศึกษา 
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53.โครงการอบรมมารยาทไทย 
54.โครงการสืบสานเทศกาลและวันส าคัญกับ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
55.โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอาจารย์
ในสาขาวิชาภาษาไทย 
56.โครงการจัดกิจกรรมตามเทศกาลงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
57.โครงการผลิตสารภาษา วรรณศิลป์และ
วัฒนธรรมใต ้
58.โครงการเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มพูนความรู้
แก่เยาวชน “การแปรรูปผ้ามัดย้อมเป็น
ผลิตภัณฑ”์ 
59.โครงการเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มพูนความรู้
แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน “การ
ออกแบบลายผ้าด้วยการพิมพ”์ 
60.โครงการประกวด มิสเตอร์แอนด์มิสวัฒน
ธรรม 
61.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษามลายู
กลางเพื่อการส่ือสาร(พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น) 
62.โครงการบริการวิชาการ 
63.โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
64.โครงการท านุบ ารุงฯ 
65.โครงการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์ 
66.โครงการวัฒนธรรมสมานฉันท์ 

8,700 
5,000 

 
**** 

 
10,000 

 
**** 

 
76,860* 

 
 

75,180* 
 
 

10,000 
 

5,000 
 

24,000 
200,000 

 
45,000 
100,000 

**** 

สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

 
หลักสูตรภาษาไทย 

 
พัฒนาชุมชน 

 
หลักสูตรภาษาไทย 

 
ภาควิชาศิลปกรรม 

 
 

ภาควิชาศิลปกรรม 
 
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
(ศศ.บ.) 

หลักสูตรภาษามลายู 
 

ส านักงานคณบด ี
ส านักงานคณบด ี

 
ส านักงานคณบด ี

รปศ. 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.การบูรณาการความรู้จากการ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

1.โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพอิสระให้กับนักศึกษา 
2.โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่งานสร้างสรรค ์
3.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 
4.โครงการผลิตส่ือ(โสตทัศนอุปกรณ์)เพื่อการ
พัฒนาการสนทนาทางด้านภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 
5.โครงการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ครูภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนใต ้
6.โครงการสัมมนาเทคนิคการเรียนการสอน
วิชาภาษามลายู 

**** 
 

**** 
**** 

 
52,800* 

 
 

* 
 

**** 
 

พัฒนาชุมชน 
 

ภาควิชาศิลปกรรม 
พัฒนาชุมชน 

 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

หลักสูตรภาษามลายู 
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7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวิดีโอ
ระบบนันลิเนียร ์
8.โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการถ่าพ
ภาพ 
9.โครงการศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทย
มุสลิม ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตาน ี
10.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้เชิงประจักษ์
หลักสูตรสังคมศึกษา 
 

 
* 
 

* 
 

50,000* 
 

**** 

 
ภาควิชาศิลปกรรม 

 
ภาควิชาศิลปกรรม 

 
หลักสูตรภาษาไทย 

 
สังคมศึกษา 

 
 

 
                                      

 

หมายเหตุ 
 *         งบประมาณอื่นที่ไม่ใช่งบประมาณใน 4 งบฯข้างต้น 

        ****   เป็นโครงการที่ตอบได้หลายกลยุทธ์  จึงไม่ใส่งบประมาณลงไป  เพราะจะท าให้การคิดงบประมาณ 

                   ซ้ าซ้อน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1.  องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ 
2.  มีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมและทั่วถึง 
 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาองค์การ 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  1.  การบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพเอื้อต่อการ  
                                                     ด าเนินภารกิจ 
 
กลยุทธ์  1.  พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก 
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารที่เพิ่มขึ้น  1 
2 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอน 

และการวิจัย 
1 

 
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณและผู้รับผิดชอบ  
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. การพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ ์

1.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษามลายู 
 
2.  โครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
3.  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

2,000 
 

90,000 
 
 

**** 
 

หลักสูตรภาษามลายู 
 

ฝ่ายบริหาร 
 
 

ส านักงานคณบดี 
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2. การสร้างเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ 

1.  โครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

**** ฝ่ายบริหาร 

 

หมายเหตุ    ****   เป็นโครงการที่ตอบได้หลายกลยุทธ์  จึงไม่ใส่งบประมาณลงไป  เพราะจะท าให้การคิด
งบประมาณซ้ าซ้อน 
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ภาคผนวก 




