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บทที่ 1 
บทน า 

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พุทธศักราช  
2518  มีหัวหน้าคณะเป็นผู้บริหารสูงสุด     

 ต่อมาในปี   พ.ศ.  2535   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนาม  “สถาบัน   ราช
ภัฏ”  แทนวิทยาลัยครู   วิทยาลัยครูยะลาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  “สถาบันราชภัฏยะลา”   และในปี  พ.ศ. 
2538  ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พุทธศักราช  2538  มีผลท าให้การเรียกชื่อหน่วยงานต่าง ๆ 
ในสถาบันมีการเปลี่ยนแปลง   ชื่อคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เปลี่ยนเป็นคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และเรียกผู้บริหารสูงสุดในคณะว่า  “คณบดี ” 
 ในปี   พ.ศ.  2547  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  พ.ศ.  2547  ลงประกาศในพระ
ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  121  ตอนพิเศษ  23 ก.  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2547  สถาบันราชภัฏยะลา
จึงได้นามใหม่ว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ในปี  พ.ศ.  2549  มีการพัฒนาระบบราชการ   โดยการก ากับดูแลของส านักงานมาตรฐาน
การศึกษา   โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครอบคลุม
มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังคงแบ่งออกเป็น  4  คณะ   คือ  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   คณะครุศาสตร์  และ
คณะวิทยาการจัดการ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ประกอบด้วย  4  หน่วยงานใหญ่  คือ  ส านักงานคณบดี   
ภาควิชามนุษยศาสตร์   ภาควิชาสังคมศาสตร์   และภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์  ด าเนินงานตามภารกิจ
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกประการ   โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์  ตามความ
ต้องการของสังคม 

 หลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้เปิดสอนมาตามล าดับ  มีดังนี้ 

  พ.ศ.  2518 เปิดสอนระดับปริญญาตรีรุ่นแรก บังคับวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

    วิชาโทภาษาไทย 

  พ.ศ.  2520 เปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ  หลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต 

  พ.ศ.  2522 เปิดสอนวิชาเอกภาษาไทย สังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

  พ.ศ.  2524 เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี และวิชาประวัติศาสตร์ 

    หลักสูตร 2 ปี 

  พ.ศ. 2528 เปิดสอนวิชาศิลปกรรมและออกแบบประยุกต์ศิลป์  หลักสูตร 
    อนุปริญญาศิลปศาสตร์ 

  พ.ศ.  2529 ขยายหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์เปิดสอนวิชาเอก 

นาฏศิลป์และการแสดง 
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  พ.ศ.  2531 เปิดสอนวิชาเอกการพัฒนาชุมชน หลักสูตร 4 ปี 

  พ.ศ. 2541  เปิดสอนวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตร 4 ปี 

  พ.ศ.  2543 เปิดสอนระดับปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการ 

    พัฒนา และเปิดสอนวิชาเอกพัฒนาชุมชน หลักสูตรปริญญาตรี 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

  พ.ศ.  2546 เปิดสอนวิชาเอกวัฒนธรรมศึกษา   หลักสูตร 4 ปี 

  พ.ศ.  2547  เปิดสอนวิชาเอกภาษาจีน หลักสูตร 4 ปี 

  พ.ศ.  2551 เปิดสอนวิชาเอกออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ 

    เปิดหลักสูตรวิชาเอกภาษามลายูกลาง 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

   ปรัชญา 
" ความรู้เยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   น าสังคม   ธ ารงวัฒนธรรม " 

   วิสัยทัศน์ 
ภายในปี  2560  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะเป็นศูนย์กลางในการผลิต 

บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงประยุกต์ ในทุกสาขาวิชาทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สามารถแสดงศักยภาพอย่างมีประสิทธิผล เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

   พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม   

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ทางการศึกษาและการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 

  3.  บริการทางวิชาการแก่สังคม  ด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ 

  4.  อนุรักษ์   ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ 

   วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์  ให้มีความรู้  คุณธรรม  สามารถพัฒนาสังคมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้การบริการทางวิชาการ และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้กับสังคม 
3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์   
4. สามารถสร้างและพัฒนาการเรียนรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากล 
5. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่

เสมอ 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1.  มีความรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม 
     สว่นรวม 
2.  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นผู้ชี้น าสังคมในทางท่ีถูกต้อง 
3.  มีความส านึกในความเป็นไทย รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  และอนุรักษ์วัฒนธรรม 
    อันดีงามของชาติ 
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ท้องถิ่น และสังคมโดยส่วนรวมและตระหนักในการ

ปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
5. เป็นผู้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีความรอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมโลก สามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  มีความใฝ่รู้ และมีทักษะการศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7.  มีระเบียบ วินัย อดทน สู้งาน 
8.  มีการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่เป็น 
     วิทยาศาสตร์และตามหลักธรรม 
9. มีทักษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศที่ติดต่อสื่อความหมายกับผู้อ่ืนซึ่งเป็น

พ้ืนฐานการด าเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน 
 
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานทั่วไป 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร ์

งานกิจการนักศึกษา 

ภาควิชาสังคมศาสตร ์

งานจัดการศึกษา 

ภาควิชามนุษยศาสตร ์
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รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการประจ าคณะ  

รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ คณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา  วัชรสุขุม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
นายบัณฑิต   ส าตาลี  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
นายศตพล   ลูกอินทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
นางสาวพชรวรรณ  รุ่งแสงอโณทัย ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี 
นายถาวร   มณีนิล  หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ 
นายเวคิน   วุฒิวงศ ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ 
นายประทีป   สุวรรณโร หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
 

กรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1.  ผศ.วิจิตร  ศรีสุวิทธานนท์  ประธานกรรมการ 
 2.  ผศ.ดร.สมบัต ิ โยธาทิพย์  รองประธานกรรมการ 
 3.  ร.ต.อ.ดร.นิตภิูมิ นวรัตน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.  นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.  นายสุนทร  ปิยะวสันต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6.  นางสมถวิล  จันทรัศมี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7.  นายบัณฑิต  ส าตาลี   กรรมการจากรองคณบดี 
 8.  ผศ.ถาวร  มณีนิล   กรรมการจากหัวหน้าภาควิชา 
 9.  รศ.นิคอเละ  ระเด่นอาหมัด  กรรมการจากอาจารย์ประจ า 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 10.ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี  กรรมการจากอาจารย์ประจ า 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 11.ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ   กรรมการจากอาจารย์ประจ า 
       คณะครุศาสตร์ 
 12.ผศ.สุภา  ยธิกุล   กรรมการจากอาจารย์ประจ า 
       คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 
 13.นางสาวพชรวรรณ รุ่งแสงอโณทัย  เลขานุการ 
 14.นายเลิศยศ  เผื่ออ านาจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นโยบายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

นโยบายด้านประกันคุณภาพ 

 เร่งรัดให้หลักสูตร/ภาควิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์  มีระบบการส่งเสริมคุณภาพ  
การควบคุมคุณภาพ โดยเน้นการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีความเป็นสากล มีความ
พร้อมส าหรับการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกและเร่งรัดพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

 เร่งรัดให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ภายใต้บริบทของท้องถิ่น (POSITIONING) และมีความเป็นสากล 

นโยบายด้านการวิจัย 

 มุ่งสร้างงานวิจัยโดยการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยเพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ
มุ่งพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

 มุ่งเนน้การบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนโดยให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม 

 มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และชาติ โดยเน้นให้เกิด  
การเรียนรู้  การยอมรับอัตลักษณ์  และศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก  โดยการบริหารที่เน้นการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร โดยยึด
กระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 
จ านวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา   2553   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ  ให้กับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี   มี   8  หลักสูตร   
  1.  สาขาวิชาภาษาไทย 
   2.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  3.  สาขาวิชาภาษามลายู 
  4.  สาขาวิชาภาษาจีน 

5.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
6.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

  7.  สาขาวิชาศิลปกรรม 
  8.  ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ 

ระดับปริญญาโท  มี  1  หลักสูตร 
  สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา  2553  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 1,182 คน  
จ าแนก ดังนี้ 
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จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 ปีการศึกษา  2553   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  
60  คน และลาศึกษาต่อ  2   คน รวมจ านวนทั้งหมด   62   คน และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน  8  
คน 

 
รายช่ืออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2553 

 
ล าดั
บ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
ป.ตรี ป.โท ป.

เอก 
อ. ผศ. รศ. 

1 ผศ.ถาวร มณีนิล       
2 ผศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์       
3 ผศ.สุภา วัชรสุขุม       
4 นายภิญโญ เวชโช       
5 นายสันทัด จันทร์ขุน       
6 นางสาวกีรติกานต์ บุญฤทธิ์       
7 นางสาวมัสวิณี สาและ       
*8 นางสาวสุรัสวด ี แลบิลหมาน       
*9 นางปาริชาติ ศรีรัตน์จันทร์       
*10 นางสาวภาชิน ี เต็มรัตน์       
11 นายโสภณ พฤกษวานิช       
12 นางสาวอารยา ทองหวั่น       
13 ผศ.นิชาภัทรชย ์ รวิชาติ       
14 ผศ.ดร.สุกินา อาแล       

**15 นางสาวชณิตา เก้าเอ้ียน       
16 นายบัณฑิต ส าตาลี       

**17 นางมธุกร ศรีน้อย       
18 นางสาววันทนี แสงคล้ายเจริญ       
19 นางสาวสิริกานต์ คุ่ยยกสุย       
20 นางสาวชีวลา บาดกลาง       
*21 นายสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์       
22 นายอิน หนูจุล       
23 นายยะพา เจะนิ       
24 อาจารย์Cecelia  M.Valdez       
25 
 
 
 

อาจารย์Mercy  T.Concepcion       
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อ. ผศ. รศ. 

*26 นางสาวนิปัทมา เจะโวะ       
*27 นางสาวคอลีเย๊าะ เจ๊ะโด       
28 นางเพ็ญประภา ใหญ่ลา       
29 นางนูรีดา จะปะกิยา       
30 นายโชคชัย ฉันทวีทรัพย์       
31 Mr.Zhou Kai Yin        
32 MissWang Haixia        
33 นายสมโภช เพชรนุ้ย       
34 นางสาวพารีดา หะยีเตะ       
35 นางสาวสูฮัยลา บินสะมะแอ       
36 ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์       
37 ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์       
38 ผศ.เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล       
39 ผศ.สุนันท์ ไชยเมล์       
40 ดร.ตายูดิน อุสมาน       
41 นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล       
42 นางสาวสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง       
43 นางนิตยา สิทธิสาร       
44 นางสาวพชรวรรณ รุ่งแสงอโณทัย       
45 นายเวคิน วุฒิวงศ ์       
46 นางสาวมลิวรรณ รักษ์วงศ์       
47 นายพยุงศักดิ์ พงศาปาน       
48 นายซูลฟีกอร์ มาโซ       
49 นายฐานนท์ มณีนิล       
50 นายมะพาริ กะมูนิง       
51 นางศรีประไพ อุดมละมุล       
52 นางสุพัตรา รุ่งรัตน์       
53 นางสาวนินุสรา มินทราศักดิ์       
54 นางสาวสายใจ  เบ็ญโส๊ะ       
55 รศ.นันทา โรจนอุดมศาสตร์       
56 รศ.นิคอเละ ระเด่นอาหมัด       
57 นายศตพล ลูกอินทร์       
58 นายสุพร สุนทรนนท์       
59 นายประทีป สุวรรณโร       
60 ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี       
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ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อ. ผศ. รศ. 

61 นายปราโมทย์ ศรีปลั่ง       
62 นายจรัญ พิทักษ์ธรรม       
63 นายศฤงคาร กิติวินิต       
64 นายวรา ส าราญ       
65 นายกัปปน์ สรรพกิจ       

รวม 14 45 3 48 12 2 
 
หมายเหตุ 

* นางสาวสุรัสวด ี และบิลหมาน  นับ 0.5 คะแนน 
* นางปาริชาติ  ศรีรัตน์จันทน์  นับ 0.5 คะแนน 
* นางสาวภาชิน ี เต็มรัตน์   นับ 0.5 คะแนน 
* นายสมิทธ์  วงศ์วิวัฒน์  นับ 0.5 คะแนน 
* นางสาวนิปัทมา เจะโวะ   นับ 0.5 คะแนน 
* นางสาวคอลีเย๊าะ เจ๊ะโด   นับ 0.5 คะแนน 
** นางสาวชณิตา  เก้าเอ้ียน  ลาศึกษาต่อ 
** นางมธุกร  ศรีน้อย   ลาศึกษาต่อ 
 
 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาเอก  3 คน 
  ปริญญาโท  46 คน 
  ปริญญาตรี  13 คน 
 

 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
  รองศาสตราจารย์ 2 คน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน 
  อาจารย์   48 คน 
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ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

 งบประมาณ 
 ปีการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มีงบ 
ประมาณรายจ่าย  เพื่อใช้ในการด าเนินภารกิจต่าง ๆ  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
10,467,900 บาท  จ าแนกเป็น 
 1. งบประมาณแผ่นดิน  เป็นเงิน  1,500,000 บาท 
 2. งบประมาณบ ารุงการศึกษา เป็นเงิน  6,939,500 บาท 
 3. งบประมาณ กศ.ปช.  เป็นเงิน  956,800 บาท 
 4. งบประมาณบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน  1,071,600 บาท 
 

ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

 กองกลาง 
 กอง

นโย
บาย
และ
แผน 

 กอง
บริก
าร
การศึ
กษา 

 กอง
พัฒ
นา
นักศึ
กษา 

 


