
 

ความเช่ือมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 

นโยบายรัฐบาลท่ี  1. นโยบายเรงดวนที่จะเร่ิมดําเนินการในปแรก    

   1.3 การลดภาระคาครองชีพ 

                                         1.3.1 ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง   1.   ประชาชนวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได

มาตรฐานฟรีต้ังแตระดับปฐมวัย จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญและสายอาชีพครอบคลุมตําราเรียนในวิชาหลักชุดนักเรียน 

อุปกรณการเรียน และคาใชจายจําเปนอ่ืนๆ เพื่อลดภาระคาใชจายดาน

การศึกษาของประชาชน 
นโยบายเร่ือง กลยุทธ/วิธีการ 

1. ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 

15 ป โดยสนับสนุนตําราในวิชาหลัก

ใหแกทุกโรงเรียน จัดใหมีชุดนักเรียน

และอุปกรณการเรียนฟรีใหทันป

การศึกษา 2552 และสนับสนุนคาใชจาย

อ่ืน ๆ  เพื่อชดเชยรายการตางๆ ที่

โรงเรียนเรียกเก็บจากผูปกครอง 

 

 

 

 

• จัดหาตําราเรียนและสื่อการสอนที่ได

มาตรฐานในวิชาหลัก โดยจัดใหมีตํารา

เรียนประจําชั้นเรียนทุกโรงเรียนที่

สอดคลองกับชวงชั้นที่จัดการเรียนการ

สอนและจัดบริการยืมตําราเรียนใน

โรงเรียนใหเด็กสามารถยืมใชหมุนเวียน

ตําราเรียนไดอยางทั่วถึง 
• จัดหาชุดนักเรียน และอุปกรณการเรียนที่

จําเปนใหแกผูเรียนตามความเหมาะสมใน

แตละชวงชั้น 
• สนับสนุนคาใชจายที่จําเปนอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพื่อ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  

 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 

3. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 

4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว 



นโยบายเร่ือง กลยุทธ/วิธีการ 

 ชดเชยรายการตางๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บจาก

ผูปกครองใหสอดคลองกับความจําเปนของ

โรงเรียน 
• ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณและ

เรงพัฒนาเคร่ืองมือในการกํากับตรวจสอบ 

ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อไมใหมี

การเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติมจากผูปกครองไ

อีก 

 

ความเช่ือมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 

นโยบายรัฐบาลท่ี  3. สังคมและคุณภาพชีวิต   

   3.1 นโยบายการศึกษา 

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง  1.   คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล  

                                       ต้ังแตระดับปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ  

                                       และเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา  

                                       ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงกา 

                                       เรียนรู  

นโยบายเร่ือง กลยุทธ/วิธีการ 

8.  เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยา

บูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน โดยใ

พื้นที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติแ

ยึดเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการ

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

และสงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการ

เปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภา  

รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเน่ือง

ตลอดชีวิตในชุมชน โดยเช่ือมโยงบทบาทสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา 

• สรางความเขมแข็งใหแกสถาบันการศึกษา

และศูนยการศึกษาวิจัย โดยสงเสริมใหมีการ

จัดกลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพความ

เชี่ยวชาญ และบทบาทของกลุมพื้นที่ อาทิ 

กลุมสรางองคความรูและสรางสรรค

นวัตกรรมที่หลากหลายเชื่อมโยงกับภาคการ

ผลิตและบริการควบคูกับการพัฒนาและ

เชื่อมโยงการดําเนินงานของศูนยความเปน

เลิศในสาขาที่มีศักยภาพ 

 



ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ลําดับ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

 

1 รอยละของ ผูสําเร็จการศึกษา ที่ไดงานทํา  ศึกษาตอ หรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
70 

2 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพร

ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโ  

หรือเอก 

30 

3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา 
15 

4 รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ 45 

5 จํานวนของหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง/พัฒนา 4 

6 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 100 

7 รอยละของเอกสารประกอบการเรียนตอจํานวนวิชาทั้งหมด 50 

8 รอยละของหองเรียนที่ไดมาตรฐาน 50 

9 ระดับความสําเร็จของ ประสิทธิภาพ ของการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 
4 

10 จํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  100 

11 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง

ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง

วิชาการ หรือดานอ่ืนที่เกี่ยวของกับคุณภาพ  บัณฑิตในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ 

2 

12 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษา   40 

13 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล 3 

14 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร ระดับ 6 

15 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
4 

16 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ≤ 10 

17 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 
4 



ลําดับ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

 

18 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตาม

เกณฑ 
80 

19 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 

5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม 

และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

5 

20 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 7 

21 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
2 

22 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

ป.เอก >4/  ป.ตรี

<10 

23 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 1,335 

24 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม 1,700 

25 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู 6,559 

26 รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 100 

27 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
75 

28 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 

เดือน หลังจากจบรอยละ 
70 

29 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา 70 

30 รอยละของความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 70 

31 จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 290 

32 รอยละของคาใชจายที่ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการ

ที่รับการสนับสนุน 
100 

33 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 290 

34 ผูปกครองมีความพึงพอใจ 100 

หมายเหตุ     ตัวชี้วัดและคาเปาหมายสามารถปรับปรุงไดตามความเหมาะสมในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 



กลยุทธ/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/วงเงินงบประมาณ และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

1. เตรียมความพรอมกอนสู

ตลาด แรงงาน 

 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะ

นักศึกษาที่พึงประสงคกอนสูตลาด แรงงาน  

- การเตรียมการสอบบรรจุ 

- การอบรมการประกอบอาชีพอิสระ 

1.2   โครงการสรางผูประกอบการใหม   

2,000,000 

 

 

 

200,000 

คณะ / 

กองพัฒนา

นักศึกษา 

 

คณะ 

2. พัฒนาระบบรับเขาใหมี

ความหลากหลายเพื่อให

ไดนักเรียนที่มีศักยภาพสูง 

 โครงการสงเสริมการรับนักศึกษาเชิงรุก 

 

 

 โครงการพัฒนาบุคลากรดานบริหารธุรกิจให

มีศักยภาพเพิ่มขึ้นโดยสรางโอกาสทาง

การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต 

500,000 

 

 

6,000,000 

 

คณะ  

กองบริการ

การศึกษา 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

3. จัดทําแผนผลิตบัณฑิตโดย

กําหนดเปาหมายและ

ทิศทางใหสอดคลองกับ

ความตองการของทองถิ่น

และตลาดแรงงาน 

 โครงการผลิตบัณฑิตตามความตองการของ        

ตลาดแรงงาน 

- จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร 

- จัดการเรียนการสอนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

279,863,000 

216,777,200 

 

คณะ 

 

 

 

 

4. ใหผูประกอบการมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา 

 

 โครงการ พัฒนาสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัย       

ราชภัฎยะลา 

- การสรางความเขาใจอาจารยเร่ืองสหกิจ 

- การปรับหลักสูตรเปนสหกิจศึกษา 

- พัฒนาเครือขายสหกิจศึกษา 

 โครงการพัฒนาเครือขายผูประกอบการ   เพื่อ

การจัดการศึกษา 

 โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถาน        

ศึกษา 

300,000 

 

 

 

 

100,000 

 

2,500,000 

 

 

คณะ 

 

 

 

 

คณะ 

 

ศูนยบมเพาะ

วิสาหกิจ  

คณะ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพระบบ    โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบอาจารย        300,000 กองพัฒนา ฯ 



กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

การใหคําปรึกษานักศึกษา ที่ปรึกษา 

       - จัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา 

       - กําหนดแนวปฏิบัติและบทบาทหนาของ

อาจารยที่ปรึกษา 

กองบริการ ฯ

คณะ 

6. สงเสริม และเผยแพร 

บทความ ทางวิชาการ 

งานวิจัย งานสราง สรรค 

นวัตกรรมของนักศึกษา

ทุกระดับ 

 โครงการการจัดทําวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 โครงการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ  

 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความเพื่อ

ตีพิมพเผยแพรและนําเสนอผลงาน 

 โครงการสงเสริมการเผยแพรงานวิจัยงาน

สรางสรรค และนวัตกรรมของนักศึกษา 

     

300,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

สถาบันวิจัยฯ  

 

สถาบันวิจัยฯ  

 

กองบริการ 

คณะ 

กองบริการ ฯ

สถาบันวิจัยฯ 

คณะ 

7. พัฒนาศักยภาพของ

อาจารย ใหมีวุฒิการศึกษา

สูงขึ้น 

 โครงการ พัฒนาศักยภาพของอาจารยเพื่อ

การศึกษาตอระดับปริญญาเอก  

7.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก  

7.3 โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกใหกับบุคคลภายนอก 

3,000,000 คณะ 

 

คณะ 

กองนโยบายฯ 

คณะ 

8. สงเสริมและสนับสนุน

การเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานทาง

วิชาการ 

 โครงการจัดที่ปรึกษาในการทําผลงานเพื่อ

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

400,000 คณะ 

 

คณะ 

 

9. ดําเนินการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรที่

สอดคลองกับความ

ตองการของทองถิ่น 

 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการ

ของทองถิ่น  

- ปริญญาตรี ปริญญาตรีตอเน่ือง 

ปริญญาโท และปริญญาเอก 

- ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

ดวยกระบวนการมีสวนรวม 

500,000 

 

 

 

 

 

คณะ  

กองบริการ ฯ

การศึกษา 

 

 

 



กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

- ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 

 โครงการพัฒนา หลักสูตร การเรียนการสอน

ทางไกลระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 โครงการประเมินและพัฒนาหลักสูตร 

 

 

8,600,000 

 

 

100,000 

 

 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

คณะ 

10. ปฏิรูประบบการจัดการ

เรียนการสอน 

 

 

 

10.1 โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อ

รองรับการปฏิรูป 

10.2 โครงการปรับพื้นฐานการศึกษานักศึกษา

ใหม 

10.3 โครงการพัฒนามาตรฐานการสอนรายวิชา 

- จัดทําแผนการสอน  

- สงเสริมใหอาจารยผลิต สื่อการเรียนการ

สอน  

- สงเสริมใหอาจารยจัดทํา เอกสาร

ประกอบการสอน 

10.4 โครงการ ปรับปรุงระบบการวัดผลและ

ประเมินผล 

- พัฒนาขอสอบกลางวิชาศึกษาทั่วไปและ

วิชาแกน  

           - ปรับปรุงระเบียบการสอบปลายภาค 

           - กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน

การจัดสอบ  

10.5 โครงการนิเทศการสอน 

10.6 โครงการพัฒนาระบบการฝกประสบการณ

 

 

 

 

 

 

 

300,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 ,000 

รองฝาย

บริหาร  

คณบดี 

คณะ 

กองบริการ ฯ 

คณะ 

กองบริการ ฯ

คณะ 

กองบริการ ฯ 

 

 

 

 

 

คณะ  

 

 

 

 

 

คณะ 

คณะ 



กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วิชาชีพ 

10.7 โครงการพัฒนามาตรฐานหองเรียน 

- จัดทําเกณฑมาตรฐานหองเรียน 

- ปรับปรุงหองเรียนใหไดมาตรฐาน 

- ปรับปรุงและพัฒนาหองปฏิบัติการ 

 

3,500,000 

 

 

คณะ 

กองกลาง 

11. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

 โครงการ สงเสริมเทคนิคการสอน ที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

 

11.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการ  

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยกา รพัฒนาการ

เรียนการสอนแบบอีเลิรนน่ิงในเขตพื้นที่จุดเสี่ยง 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต  

11.3โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส e-Book 

150,000 

 

 

1,765,000 

 

 

 

100,000 

รองอธิการฯ

ฝายวิชาการ 

คณบดี 

สํานักวิทยฯ 

 

 

 

สํานักวิทยฯ 

12. สงเสริมใหมีกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ทั้งในและ

นอกหลักสูตร 

12.1 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร 

            - กําหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยใช

ชั้นปเปนฐาน 

- จัดทําคูมือกิจกรรมตามมาตรฐาน

หลักสูตร 

12.2 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษานอก

หลักสูตร 

             - จัดทําคูมือกิจกรรมนอกหลักสูตร 

             - จัดทําระบบตรวจสอบการเขารวมกิจกรร 

             - จัดทําใบรายงานผลการเขารวมกิจกรรม 

12.3 โครงการสงเสริมนักศึกษาเขารวมการ

ประกวดหรือแขงขันในระดับชาติ 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

  หลักสูตร 

 

 

 

 

 

คณะ กอง

พัฒนา ฯ 

กองพัฒ 

กองพัฒ/กอง

บริการ 

คณะ 

หลักสูตร 

13. สงเสริมการเรียนการสอน

ดวยกระบวนการวิจัย  

13.1 โครงการ สงเสริมการเรียนการสอนดวย

กระบวนการวิจัย  

50,000 

 

สถาบันวิจัย ฯ 

คณะ  



กลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

13.2โครงการสงเสริมการเรียนการสอนดวย

กระบวนการงานสรางสรรคและนวัตกรรม 

50,000 คณะ 

14. พัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 14.1โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  

14.2โครงการความรวมมือทางการศึกษากับ

สถาบันการศึกษานานาชาติ 

100,000 

100,000 

คณะ 

คณะ 

15.ขยายการผลิตบัณฑิตสาขา

การศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

15.1โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาการศึกษา 

 คณะครุ

ศาสตร 

 
 


