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บทนํา
แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจาป พ.ศ. 2560-2564 ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ
เปนแผนในการพัฒนาคณะฯโดยใหจัดทําใหสอดรับและตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดริเริ่มจัดทําและทบทวนแผนกลยุทธคณะฯขึ้นเปนแผนกลยุทธ
5 ป ภายใตแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตรที่เนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยคณะผูจัดทํา
อันไดแกคณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการศึกษาวิเคราะห การระดมความคิดเห็น และพิจารณา นําขอมูลความ
คิ ด เห็ น ของกลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทุ ก ฝ า ยมาประกอบการยกร า งเนื้ อ หาและจั ด ทํ า รายละเอี ย ดโดย
ประกอบดวยการระดมความคิดเห็นที่สําคัญดังตอไปนี้
1. ผลการประเมิ น สถานการณ แ วดล อ มและการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ า นมาของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ผลการสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติการการทบทวนแผนกลยุท ธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
3. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ผลจากการประชุ มที่ สํ า คั ญ ดั งกล า วได นํ า ไปสูก ารทบทวนวิ สัย ทั ศนและประเด็น ยุทธศาสตรและ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ประวัติความเปนมา
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช
2518 มีหัวหนาคณะเปนผูบริหารสูงสุด
ตอมาในป พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานนาม “สถาบัน ราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู
วิทยาลัยครูยะลาจึงเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏยะลา” และในป พ.ศ. 2538 ไดมีพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พุทธศักราช 2538 มีผลทําใหการเรียกชื่อหนวยงานตาง ๆ ในสถาบันมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อคณะวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปลี่ยนเปนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และเรียกผูบริหารสูงสุดในคณะ
วา “คณบดี ”
ในป พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 ลงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก.ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547สถาบันราชภัฏยะลาจึงไดนามใหมวา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
ในป พ.ศ. 2549 มีการพัฒนาระบบราชการ โดยการกํากับดูแลของสํานักงานมาตรฐาน
การศึกษา โครงสรางการบริ หารงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครอบคลุมมหาวิทยาลั ย
ทั้งหมดในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังคงแบ งออกเปน 4 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเปดสอนมาตามลําดับ มีดังนี้
พ.ศ. 2518 เปดสอนระดับปริญญาตรีรุนแรก บังคับวิชาเอกภาษาอังกฤษวิชาโทภาษาไทย
พ.ศ. 2520 เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2522 เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
พ.ศ. 2524 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตร 2 ป)
พ.ศ. 2528
เปดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป
พ.ศ. 2529 ขยายหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตรเปดสอนวิชาเอกนาฏศิลปและการแสดง
พ.ศ. 2531 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตร 4 ป)
พ.ศ. 2541
เปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรหลักสูตร (หลักสูตร4 ป)
พ.ศ. 2543 เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนา (ศศ.ม.)

5

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559

เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตร 4 ป)
เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 4 ป)
เป ด สอนเป ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าออกแบบนวั ต กรรม
ทัศนศิลป (หลักสูตร 4 ป)
เปดสอนเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูกลาง หลักสูตร
4 ป
เปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)
เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตร 4 ป)
เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตร 5 ป)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประกอบดวย 4 หนวยงานใหญ คือ สํานักงานคณบดี
ภาควิชามนุษยศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตรและภาควิชาศิลปกรรมศาสตร ดําเนินงานตามภารกิจและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยทุกประการ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามความตองการ
ของสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดปรัชญาไววา“ความรูเยี่ยมเปยมคุณธรรมนําสังคมธํารง
วัฒนธรรม” และมีวิสัยทัศน ดังนี้ “ภายในป 2560คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูนําในดานการผลิต
บัณฑิตใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต”
พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น
15 หลั กสู ต ร ประกอบด ว ย หลั กสู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี 14 หลั กสู ตร ได แ ก หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรม
ทั ศ นศิ ล ป แ ละสาขาวิ ช าออกแบบศิ ล ปกรรม หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
ในปการศึกษา 2559 คณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการดําเนินการเปดหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตร 4 ป) และ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตร 5 ป) รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 15 หลักสูตร

6

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
ปรัชญา
“ความรูเยี่ยม เปยมคุณธรรม นําสังคม ธํารงวัฒนธรรม”
วิสัยทัศน
ภายในป 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูนําในดานการผลิตบัณฑิตใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต
2. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวของกับทองถิ่น การวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและนํา
ผลการวิจัยไปประยุกตใชทางการศึกษาและการแกปญหาของชุมชนและสังคม
3. บริการทางวิชาการแกสังคม ดวยการถายทอดความรูและเทคโนโลยี โดยการใชทรัพยากรที่มีอยูให
เกิดประโยชนตอชุมชน สนับสนุนใหเกิดการพึ่งพาตนเองได
4. อนุรักษ ทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และของชาติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีความรู คุณธรรม สามารถพัฒนาสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถใหการบริการทางวิชาการ และเปนแหลงขอมูลขาวสารใหกับสังคม
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและองคความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. สามารถสรางและพัฒนาการเรียนรูเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนสากล
5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมีความรูที่ทันสมัยอยูเสมอ

7

1.3

โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
โครงสรางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะมนุ
และสังคมศาสตร์
คณะกรรมการประจํ
าคณะ
…...ษยศาสตร

สํานักงานคณบดี

ภาควิชามนุษยศาสตร

ภาควิชาสังคมศาสตร

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร

งานบริหารงานทั่วไป

งานจัดการศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

ผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยสุพร สุนทรนนท
อาจารยสมิทธ
วงศวิวัฒน
อาจารยสุปรีญา
นุนเกลี้ยง
อาจารยสวพร
จันทรสกุล
อาจารยซูลฟกอร
มาโซ
1.4

คณบดี
รองคณบดีฝายบริหารและเครือขายตางประเทศ
รองคณบดีฝายวิชาการและการวิจัย
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี

รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจําคณะ ชุดปจจุบัน
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยสุพร
สุนทรนนท
ประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยศิริลักษณ คัมภิรานนท
รองประธานกรรมการ
อาจารยศรีประไพ
อุดมละมุล
กรรมการ
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อาจารยสุรัสวดี
อาจารยคเณศ
อาจารยปราโมทย
อาจารยพอหทัย
อาจารยวิไลวรรณ
อาจารยวรนาถ
อาจารยคอลีเยาะ
อาจารยขวัญตา
อาจารยไซนีย
อาจารยบุปผา
อาจารยมูฮําหมัดสุกรี
อาจารยรอมยี
อาจารยมะนาวาวี
อาจารยซูลฟกอร
อาจารยชินวัจน

นราพงศเกษม
รัตนวิไล
ศรีปลั่ง
ซุนสั้น
วิไลรัตน
แซเซน
เจะโด
ทวีสุข
ตําภู
ไชยแสง
หะยีสะนิ
มอหิ
มามะ
มาโซ
งามวรรณากร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยอับดุลรอซะ วรรณอาลี
ประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยสุพร
สุนทรนนท
รองประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสถียร แปนเหลือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พหุลรัตน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยศาสตราจารยพิทักษ
นายมาโนชญ
บุญญานุวัตร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายดอเลาะอาลี
สาแม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
อาจารยสมิทธ
วงศวิวัฒน
กรรมการจากรองคณบดี
ผูชวยศาสตราจารยสุภา
วัชรสุขุม
กรรมการจากอาจารยประจํา
คณะมนุษยศาสตรฯ
อาจารยศรีประไพ
อุดมละมุล
กรรมการจากอาจารยประจํา
คณะมนุษยศาสตรฯ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ
กรรมการจากอาจารยประจํา
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ผูชวยศาสตราจารยสมภพ
อาจารยซูลฟกอร
อาจารยชินวัจน

คณะวิทยาการจัดการ
เภาทอง
กรรมการจากอาจารยประจํา
คณะวิทยาศาสตรฯ
มาโซ
เลขานุการ
งามวรรณากร กรรมการและผูชวยเลขานุการ

1.5

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
ป พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น
15 หลั กสู ต ร ประกอบด ว ย หลั กสู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี 14 หลั กสู ตร ไดแ ก หลักสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรม
ทั ศ นศิ ล ป แ ละสาขาวิ ช าออกแบบศิ ล ปกรรม หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมศาสตร เ พื่ อ การพั ฒ นา ในป ก ารศึ ก ษา 2559 คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตรไดมีการดําเนินการปดหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ไดแกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร
ไดแก หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าการปกครองทองถิ่ น และหลักสูตรระดับปริญญาโท
จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา อีกทั้งไดมี
การดําเนินการเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
อาหรับ (หลักสูตร 4 ป) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตร 5 ป) ณ ปจจุบันนี้
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 15 หลักสูตร
1.6

1.7

จํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา 2559 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 3,170 คน

จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2559 มีจํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 114 คน ตาม
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 98 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน
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10 คน หากจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 10 คน และจํานวนบุคลากร
สายสนับสนุน จํานวน 8 คน
1.8 งบประมาณ และอาคารสถานที่
ปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีงบ
ประมาณรายจาย เพื่อใชในการดําเนินภารกิจตาง ๆ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,082,400
บาท จําแนกเปน
1. งบประมาณแผนดิน
เปนเงิน
2,838,500
บาท
2. งบประมาณบํารุงการศึกษา เปนเงิน
2,424,300
บาท
3. งบประมาณ กศ.ปช.
เปนเงิน
2,819,600
บาท
นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป
โดยเปนคาใชจายดังตอไปนี้
1. บริหารสํานักงาน
เปนเงิน
1,739,229
บาท
2. การจัดการเรียนการสอน
เปนเงิน
3,953,480
บาท
3. พัฒนานักศึกษา
เปนเงิน
993,671
บาท
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปนเงิน
184,700
บาท
5. บริการวิชาการ
เปนเงิน
51,600
บาท
6. งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู เปนเงิน
529,800
บาท
7. การพัฒนาบุคลากร
เปนเงิน
629,920
บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวยสํานักงานคณะฯ ซึ่งตั้งอยูที่ ชั้น 1 อาคาร
สังคมศาสตร หรือ อาคาร 24 (ปกขวา) นอกจานี้ ยังมีสํานักงานของแตละหลักสูตร ตั้งอยูชั้นที่ 5 และ 6 ของ
อาคารสังคมศาสตร หรืออาคาร 24
1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
C – smart HUSO
C
= Creativity : คิดสรางสรรค
s
= sacrifice : ความเสียสละ
m
= morality : คุณธรรม
a
= ability : ความสามารถ

11

r
t

= responsibility : ความรับผิดชอบ
= team work : การมีสวนรวม

การวิเคราะห SWOT Analysis คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรอบการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยเบื้องตน คือ การวิเคราะหปจจัยแวดลอมรอบ
ดาน (SWOT Analysis) ซึ่งไดแก
1) การวิเคราะหปจจัยภายใน (สามารถกํากับได-ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม)
- ปจจัยที่เปนบวก ซึ่งเปนจุดเดน ความเขมแข็ง สวนที่สงเสริมความสําเร็จ (Strengths)
- ปจจัยที่เปนลบ คือ จุดดอย ความไมพรอม (Weaknesses)
2) การวิเคราะหปจจัยภายนอก (ไมสามารถกํากับได-เตรียมตัวรับมือ)
- ปจจัยภายนอกที่เปนบวกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนตอการพัฒนากอใหเกิดสถานการณที่
เปนโอกาส (Opportunities)
- ปจจัยภายนอกที่เปนลบกอใหเกิดสถานการณที่เปนอุปสรรคเปนภาวะคุกคามตอการพัฒนา
(Threats)
ผลการวิเคราะหศักยภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดใชกระบวนการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกภาคสวนมารวมวิเคราะหศักยภาพของคณะซึ่งปรากฏผลดังนี้
1. SWOT Analysis
1.1 จุดแข็ง
1.1.1 คณะฯ ทําขอตกลงความรวมมือดานการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยภายนอก
ประเทศ
1.1.2 คณะฯ มีหลักสูตรที่ตอบสนองทองถิ่นที่หลากหลายทั้งดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
1.1.3 คณะฯ มีหลักสูตรที่เนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูในการใชภาษาตางประเทศเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน
1.1.4 คณะฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาแหลงเรียนรู
1.1.5 คณะฯ มีศาสตรที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทําใหสามารถ
ปฏิบัติพันธกิจดานนี้ไดเปนอยางดี
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1.1.6 มีความรวมมือดานการประกันคุณภาพที่เข็มแข็งระหวางบุคลากรในระดับโปรแกรม
วิชา คณะ และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
1.1.7 มีการสอบถามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อประกอบการจัดทําแผนกล
ยุทธ
1.1.8 มีบุคลากรรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
1.1.9 มีการถายทอดตัวชี้วัดสูคณะ โปรแกรมวิชา และบุคคล
1.1.10 มีการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการและวิชาชีพ
1.1.11 ผูบริหารคณะฯพัฒนาคณะดวยความโปรงใสตรวจสอบได
1.1.12 คณะฯมีการประชาสัมพันธและการประสานงานดานการวิจัยและงานสรางสรรคให
นักวิจัยไดทราบขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคอยางตอเนื่อง
1.1.13 คณะฯมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ดานการอนุรักษ สงเสริมสืบสาน เผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรม ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
1.1.14 มีการจัดทําแผนงานอยางเปนระบบและมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
1.1.15 บุคคลากรไดรับการพัฒนาทักษะความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
1.2 จุดออน
1.2.1 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจําต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน
1.2.2 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
1.2.3 จํานวนผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผลงานวิชาการระดับชาติ ผลงาน
วิชาการและงาน
สรางสรรคของคณาจารยมจี ํานวนนอย
1.2.4 ฐานขอมูลแตละงานยังไมถูกเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกันอยางสมบูรณ
1.2.5 ความรูความเขาใจในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาอยูกับคนจํานวนจํากัด
1.2.6 ขาดการนําการบริการวิชาการไปบุราณการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
1.2.7 คณาจารยมีประสบการณการการทําวิจัยนอย
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1.2.8 อาจารยสวนใหญมีภาระงานสอนและภาระงานดานอื่นๆ มาก ทําใหมีเวลาทําวิจัย
นอย
1.2.9 คณะฯมีการจัดการความรูดานการวิจัยและงานสรางสรรคยังไมครบขั้นตอน
1.2.10 สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานศิลปะและวัฒนธรรมยังมีจํานวนนอย
1.2.11 ฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมยังไมเปนระบบ
1.2.12 การประสานงานการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆไปยังโปรแกรมวิชาและคณาจารย
แตละทานยังไมทั่วถึงเทาที่ควร
1.2.13 การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของคณะฯยังไมตอเนื่อง
1.2.14 การดําเนินโครงการไมเปนไปตามแผนระยะเวลา
1.2.15 ขาดระบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
1.2.16 งบประมาณมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอความตองการ
1.2.17 การสอนยังขาดการเนนการคิดวิเคราะหในระดับสูง
1.2.18 ไมมีการกระตือรือรนในการมีสวนรวมของบุคลากรบางสวน
1.2.19 งานวิจัยมีนอย
1.2.20 มีผลงานวิจัยตีพิมพนอย
1.2.21 งานวิจัยไมไดนําไปใชประโยชน
1.2.22 มีอาจารยบรรจุใหมมากพอสมควรซึ่งยังขาดประสบการณในการทํางาน
1.2.23 ตําแหนงทางวิชาการมีนอย
1.2.24 พื้นฐานความรูของนักศึกษาที่เขาเรียนไมเพียงพอ
1.2.25 ขาดการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ
1.2.26 อาจารยยังขาดความรูความสามารถในวิชาชีพครู (พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล การผลิตไมใชสื่อ ฯลฯ)
1.2.27 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมาก
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1.3 โอกาส
1.3.1 ความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนทําใหมีแหลงงบประมาณมาสนับสนุน
1.3.2 อยูใกลประเทศมาเลเซียจึงทําใหสามารถทําความรวมมือดานตางๆไดงาย
1.3.3 อยูในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมทําใหมีความหลากหลายทางความคิด
1.3.4 คณะมีเครือขายความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานภายนอกในการดําเนินงาน
ตางๆ
1.3.5 คณะมีภาพลักษณการเปนที่พึ่งใหกับชุมชนและหนวยงานภายนอกในการบริการ
วิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3.6 คณะมีนโยบายที่ชัดเจนและมีการสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
1.3.7 คณะมีนโยบายและใหความสําคัญตอการสงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม
1.3.8 คณะมีความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
1.3.9 คณะมีเครือขายกับหนวยงานภายนอกทําใหเอื้อตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
1.4 ปจจัยอุปสรรค
1.4.1 ความไมสงบทําใหบุคลากรรูสึกไมปลอดภัย
1.4.2 มหาวิทยาลัยใกลเคียงเปดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน
1.4.3 นโยบายลดอัตรากําลังขาราชการของรัฐบาลสงผลใหพนักงานมหาวิทยาลัย ขาด
ความมั่นคงในตําแหนงงาน
1.4.4 บัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในประเทศมีจํานวนมากทําใหมกี ารแข
งขันในการเขาทํางานสูง
1.4.5 ผูประกอบการตองการแรงงานระดับการศึกษาระดับตอนปลายหรือเทียบเทเพิ่มมาก
ขึ้น
1.4.6 ผูประเมินมีความเขใจไมตรงกันในเกณฑแตละตัวชี้วัดจําเปนตองอาศัยดุลยพินิจ
1.4.7 สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันกอใหเกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการ อาทิ ดาน
งบประมาณ
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1.4.8 กฎ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงจึงทําใหเกิด
อุปสรรคตอการทํางาน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอยางมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต
3. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสรางสรรคสูมาตรฐานสากล
4. ยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการนอมนําแนว
พระราชดําริเพื่อสนองตอบกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น
5. ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพไดมาตรฐานทันตอการเปลี่ยนแปลงเนนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอยางมืออาชีพที่มี
คุณธรรม จริยธรรม
เปาประสงค :
1. อาจารยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู และมีขีดความสามารถในการแขงขัน
2. มีความรวมมือกับชุมชนทองถิน และผูประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนรูเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
3. บัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามความตองการของ
ตลาดแรงงานในทองถิ่น ประเทศ และอาเซียน
4. บัณฑิตมีความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค การแกปญหา มีทักษะการสือสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอยางมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เปาประสงค/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย/ยุทธวิธ/ี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผูรับผิดชอบ
เปาประสงค
1. อาจารยมี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู และมี
ขีดความ สามารถใน
การแขงขัน

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของ
อาจารยที่มีคณ
ุ วุฒิ
ระดับปริญญาเอก
1.2 รอยละของ
อาจารยมตี ําแหนง
ทางวิชาการ
1.3 รอยละของ
อาจารยเขารวม
เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
คณะทํางานกับ
สถานประกอบการ
ชุมชนและภาครัฐ
1.4 รอยละของ
อาจารยที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

คาเปาหมาย
2562
2563
24
25

2560
20

2561
22

2564

20

25

30

35

40

-

15

20

25

30

80

85

90

95

100

25

ยุทธวิธี
(Tactics)
1) พัฒนา
ศักยภาพอาจารย
ดานคุณวุฒิและ
ตําแหนงทาง
วิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1.1) โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานคุณวุฒิ
และ
ตําแหนงทาง
วิชาการ
2) พัฒนาอาจารย 2.1) โครง การ
336,882
ใหมีทักษะเทคนิค พัฒนาอาจารยมือ
และวิธีการจัดการ อาชีพ
เรียนรูส ูความเปน 2.2) โครง การ
7,397,900
พัฒนาการเรียน
มืออาชีพ
การสอน

ผูรับผิด
ชอบ
ฝายบริหาร/
ฝายวิชาการ

ฝายบริหาร/
ฝายวิชาการ
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด
2560

2. มีความรวมมือกับ
ชุมชนทองถิ่น และ
ผูประกอบการ ใน
การพัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนรู
เพื่อผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ

คาเปาหมาย
2562
2563
1
-

2.1 จํานวน
หลักสูตรใหม
ประเภทวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการ

-

2561
-

2564

2.2 รอยละของ
หลักสูตรเดิมที่
ปรับปรุงเปน
หลักสูตรประเภท
วิชา ชีพหรือ
ปฏิบัติการ
2.3 จํานวน
หลักสูตรสอง
ปริญญาหรือสอง
ภาษานานาชาติไม
นอยกวา

-

20

30

40

50

-

-

-

-

1

1

ยุทธวิธี
(Tactics)
1) ปฏิรูปและ
พัฒนาหลักสูตร
ประเภทปฏิบัติ
การหรือวิชาชีพ
รวมกับเครือขาย
และสถาน
ประกอบการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1.1 โครงการ
พัฒนาและปรับ
ปรุงหลักสูตรสูนัก
ปฏิบัติการมืออาชีพ

34,500

1.2 โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ปฏิบัติการหรือ
วิชาชีพแบบสอง
ปริญญาสองภาษา
หรือนานาชาติ

ผูรับผิด
ชอบ
ฝายวิชา
การ/หลัก
สูตร
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด
2560

3. บัณฑิตนักปฏิบตั ิ
มีความรู
ความสามารถและ
ทักษะวิชาชีพตาม
ความตองการของ
ตลาดแรงงานใน
ทองถิ่น ประเทศ
และอาเซียน

คาเปาหมาย
2562
2563
50
60

-

2561
40

-

40

50

60

70

3.3 รอยละของ
นักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

0.005

0.005

0.010

0.015

0.020

3.4 จํานวนรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่

-

1

1

1

1

3.1 รอยละของ
หลักสูตรมีการฝก
ทักษะวิชาชีพทุก
ชั้นป
3.2 รอยละของ
นักศึกษาแตละ
หลักสูตรที่ผา น
เกณฑมาตรฐาน
ทักษะวิชาชีพ

2564
70

ยุทธวิธี
(Tactics)
1) พัฒนา
นักศึกษาใหมี
ทักษะวิชาชีพใน
ปจจุบันและ
อนาคต

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1.1 โครงการ
พัฒนาการฝก
ทักษะวิชาชีพโดย
ใชชั้นปเปนฐาน
1.2 โครงการสง
เสริมศักยภาพ
ดานทักษะ
อาชีพของ
นักศึกษาสูความ
เปนเลิศ

285,734

1.3 โครงการ
พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ
YRU Model
1.4 โครงการ
พัฒนาชมรม

ผูรับผิด
ชอบ
ฝายกิจการ
นักศึกษา
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด
2560
สงเสริมบัณฑิตให
เปนนักปฏิบัติที่ใช
ในการจัดการเรียน
การสอน
3.5 รอยละของ
ชมรมนักศึกษาเปน
ชมรมวิชาการหรือ
วิชาชีพที่สงเสริม
ทักษะการปฏิบัติ

3.6 นักศึกษาผาน
การทดสอบ
ความสามารถ
ทางดานภาษาและ

2561

คาเปาหมาย
2562
2563

ยุทธวิธี
(Tactics)

2564

โครงการ/กิจกรรม
นักศึกษาสู
การเปนนัก
ปฏิบัติการมืออาชีพ

-

40

50

60

70

20

30

40

50

60

1.5 โครงการ
พัฒนาทักษะและ
สอบวัดมาตรฐาน
ความสามารถดาน
ภาษา/
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
(ไอซีท)ี
2) พัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่
เนนการปฏิบตั ิ
และฝกอาชีพ

2.1 โครงการ
พัฒนาการจัด
การเรียน
รูเชิงบูรณา

งบประมาณ

ผูรับผิด
ชอบ

20

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
2560

เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัย
กําหนดเพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ10
ตอป
3.7 รอยละของ
บัณฑิตที่มีงานทํา
ตรงสาขาวิชาหรือ
เกี่ยวของ
3.8 จํานวนแหลง
เรียนรูเ ชิงบูรณา
การกับการทํางาน
ไมนอยกวา 1
แหลง
4. บัณฑิตมี
4.1 จํานวน
ความสามารถในการ นักศึกษา

2561

คาเปาหมาย
2562
2563

ยุทธวิธี
(Tactics)

2564

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิด
ชอบ

การกับการทํางาน
(Work-integrated
Learning : WIL)

70

70

70

70

70

-

-

-

-

1

0.025

0.050

0.075

1.0

1.0

2.2 โครงการ
พัฒนาสหกิจศึกษา
สูบัณฑิตนักปฏิบตั ิ

1.1 พัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต

285,734

ฝายกิจการ
นักศึกษา
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด
2560

คิดริเริ่มสรางสรรค แลกเปลีย่ นกับ
การแกปญหา มี
มหาวิทยาลัยอื่นไม
ทักษะการสื่อสาร
นอยกวารอยละ 1
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม

2561

คาเปาหมาย
2562
2563

2564

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการ/กิจกรรม
ที่พึงประสงคโดยใช
ชั้นปเปนฐาน
1.2 โครงการ
แลกเปลีย่ นนัก
ศึกษากับ
มหาวิทยาลัยใน
ประเทศหรือตาง
ประเทศ(Mobility
Learning)

งบประมาณ

ผูรับผิด
ชอบ

157,160

ฝายบริหาร/
ฝายวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต
เปาประสงค :
1. อาจารยสายครุศาสตรมีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู
มืออาชีพ
2. มีสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต
3. มีระบบการผลิตและระบบพัฒนาครูและบุคลากรการทางศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อพื้นที่
ชายแดนใต
4. เปนศูนยกลางการผลิตและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต
5. การศึกษาในพื้นที่ชายแดนใตมีคุณภาพสูงขึ้น

เปาประสงค/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย/ยุทธวิธ/ี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผูรับผิดชอบ
เปาประสงค
1. อาจารยสายครุ
ศาสตรมีศักยภาพใน
การผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สูมืออาชีพ

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของ
อาจารยสายครุ
ศาสตร ไดรับ
การพัฒนาและ
รับรอง
มาตรฐานตาม
หลักสูตรครูของ
ครู
1.2 รอยละของ
อาจารยสายครุ
ศาสตรมี
ตําแหนงทาง
วิชาการ
1.3 รอยละของ
อาจารยสายครุ
ศาสตรมีคณ
ุ วุฒิ
ระดับปริญญา
เอก
1.4 รอยละของ
อาจารยสายครุ
ศาสตรที่มี

คาเปาหมาย
2562
2563
-

2560
-

2561
-

2564
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุทธวิธี
(Tactics)
1) ยก ระดับ
คุณภาพ
อาจารยและ
บุคลากรเพื่อการ
ผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ชายแดนใต

โครงการ/
กิจกรรม
1.1 โครง การ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารยใหเปน
ตนแบบของครู

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ผลงานทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติ
2. มีระบบการผลิต 2.1 จํานวน
และระบบพัฒนาครู ตนแบบในการ
และบุคลากรการทาง ผลิตและพัฒนา
ศึกษาที่มี
ครูและบุคลากร
ประสิทธิภาพเพื่อ
ทางการศึกษา
พื้นที่ชายแดนใต
ชายแดนใต

2560

2561

-

-

คาเปาหมาย
2562
2563

-

-

2564

-

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการ/
กิจกรรม

1) ปฏิรูปการ
จัดการเรียนรูใน
การผลิตและ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาชายแดน
ใต

1.1 โครง การ
พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรการ
ผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา
1.2 โครง การ
วิจัยและพัฒนา
รูปแบบและ
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูใน
การผลิตและ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด
2560

2.2 จํานวน
หลักสูตรในการ

2561

คาเปาหมาย
2562
2563

2564

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการ/
กิจกรรม
1.3 โครง การ
วิจัยและพัฒนา
รูป แบบและ
นวัตกรรมการ
บมเพาะ
นักศึกษาครู
1.4 โครง การ
วิจัยและพัฒนา
รูป แบบและ
นวัตกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เพื่อการอาน
ออก
เขียนได

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด
2560
ผลิตครูและ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาที่ได
มาตรฐาน
2.3 จํานวน
นวัตกรรมใน
การผลิตและ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษาที่เปน
ตนแบบ (Best
Practice)
ระดับชาติ

2561

คาเปาหมาย
2562
2563

2564

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสรางสรรคสูาตรฐานสากล
เปาประสงค
1. นักวิจัย และนักสรางสรรค ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถสูมาตรฐานสากล
2. มีหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรคเฉพาะทางหรือเป็นเลิศ ทีตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น
3. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีประสิทธิภาพ
4. มีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
5. งานวิจัยและงานสรางสรรคสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ลดชองวางและความเหลือมล่ํา
ทางสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสรางสรรคสูาตรฐานสากล
เปาประสงค/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย/ยุทธวิธ/ี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผูรับผิดชอบ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. นักวิจัย และนัก 1.1 รอยละของนักวิจัยและนัก
สรางสรรค ไดรับ สราง สรรคทไี่ ดรับการ
การพัฒนาขีดวาม สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
สามารถสู
มาตรฐาน สากล

คาเปาหมาย
2560
10

2561
15

2562
20

2563
25

2564
30

ยุทธวิธี
(Tactics)
1) ยกระดับขีด
ความ สามารถของ
นักวิจัยและนัก
สรางสรรคสู
มาตรฐาน
สากล

โครงการ/
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผูรับผิด
ชอบ

1.1 โครง การ
พัฒนาศักยภาพ
และขีดความ
สามารถของ นัก
วิจัยและนัก
สรางสรรค
1.2 โครง การ
พัฒนาเครือขาย
ความรวมมือ
ดานวิจัยและงาน
สราง
สรรคระดับชาติ
และนานา ชาติ
1.3 โครง การ
พัฒนาเครือขาย
ความรวม มือ
ดานวิจัยและงาน
สรางสรรคระดับ
ภูมิ ภาค

655,000

ฝายวิชาการ

28

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
2560
2.1จํานวนหนวยวิจัยเฉพาะทาง
2

2561
4

2562
6

2563
8

2564
10

-

-

-

-

1

85:15

80:20

75:25

65:35

5

5

5

5

2. มีหนวยวิจัย
หรืองานสราง
สรรคเฉพาะทาง
หรือเปนเลิศที่
2.2 จํานวนศูนยความเปนเลิศ
ตอบสนองความ เฉพาะทาง
ตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น
3 มีระบบการ
บริหารจัดการ
คุณภาพงาน วิจัย
และงานสราง
สรรคที่มีประสิทธิ
ภาพ

คาเปาหมาย

3.1 สัดสวนผลงานวิจัยและงาน 90:10
สรางสรรคทไี่ ดรับการตีพิมพเผย
แพรในระดับชาติตอนานาชาติ

3.2 รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวน
เงินทุนจากแหลงทุนภายนอกไม

5

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการ/
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผูรับผิด
ชอบ

2) จัดตั้งหนวยวิจยั
หรืองานสรางสรรค
เฉพาะทางที่เปนเลิศ
ที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน
และทองถิ่น

2.1 โครง การ
จัดตั้งหนวยวิจัย
หรืองาน
สรางสรรค
เฉพาะทาง
2.2 โครง การ
พัฒนาศูนยความ
เปนเลิศ

2,226,200

ฝายบริหาร/
ภาค
ศิลปกรรม

1) ยกระดับคุณภาพ
การ
บริหารจัดการ
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค

3.1 โครง การ
พัฒนาประสิทธิ
ภาพการบริหาร
จัดการคุณภาพ
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค

63,600

ฝายวิชาการ

ฝายบริหาร

29

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ยุทธวิธี
(Tactics)

2560

2561

2562

2563

2564

0

1

2

2

2

4.1 รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการฐานขอมูลและ
สารสนเทศ

80

85

90

90

90

1) พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล
และสารสนเทศดาน
งานวิจัยและงาน
สราง สรรค

5.1 รอยละของผลงานวิจยั ที่
นําไปใชประโยชน

10

30

40

50

60

1) สงเสริมการใช
ประโยชนจาก
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค

นอยกวา 5 ตอป
3.3 จํานวนผลงานวิจัยงาน
สรางสรรคหรือนวัตกรรมทีไ่ ดรบั
การจดทะเบียนทรัพยสินทาง

4. มีฐาน ขอมูล
และระบบ
สารสนเทศ
ใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และ
มีคุณภาพ
5 งานวิจัยและ
งานสรางสรรค
สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิต ลด
ชองวางและความ

คาเปาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผูรับผิด
ชอบ
ฝายบริหาร

4.1 โครง การ
พัฒนาฐาน
ขอมูลและระบบ
สาร สนเทศดาน
งาน วิจัยและ
งานสราง สรรค
5.1 โครง การ
สงเสริมการใช
ประโยชนจาก
งาน วิจัยและ
งานสราง สรรค

สํานักงาน
คณบดี

30

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
2560

2561

2562

2563

2564

เหลื่อมล้ําทาง
สังคม

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการ/
กิจกรรม
เพื่อการยก
ระดับคุณภาพ
ชีวิตลดชองวาง
และความเหลื่อม
ลาทางสังคม

5.2 จํานวนชุมชนที่ไดรบั การ
พัฒนาจากผลงานวิจัยมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตดีขึ้นไมนอยกวา 10 ชุมชน

1

2

3

3

3

งบ
ประมาณ

ผูรับผิด
ชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับมาตรฐานการใหบรกิ ารทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โดยการนอมนำแนวพระราชดําริ เพื่อสนองตอบกับความตองการของชุมชน และทองถิ่น
เปาประสงค

1.
2.
3.
4.
5.

บุคลากรมีขีดความสามารถในการใหบริการอยางมืออาชีพ
ระบบบริหารจัดการในการบริการวิชาการ และการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
เปนศูนยกลางการบริการวิชาการและทานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มีผลผลิตที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น
ชุมชนและทองถิน่ ไดรับการพัฒนาใหมีความพอเพียงเขมแข็งอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับมาตรฐานการใหบรกิ ารทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการนอมนำแนวพระราชดําริ เพื่อสนองตอบกับความ
ตองการของชุมชน และทองถิ่น
เปาประสงค/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย/ยุทธวิธ/ี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผูรับผิดชอบ
เปาประสงค
1. บุคลากรมีขดี
ความสามารถใน
การใหบริการ
อยางมืออาชีพ

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของ
บุคลากรไดรับงบ
ประมาณ
สนับสนุนการ
ใหบริการวิชา
การจากภาย
นอก
1.2 รอยละของ
บุคลากรที่มี
ศักยภาพในการ
ใหบริการอยาง
มืออาชีพ
1.3 จํานวนภาคี
เครือขายบริการ
วิชาการและทํานุ
บํารุงศิลป
วัฒนธรรม

คาเปาหมาย
2562
2563
15
20

2560
5

2561
10

2564
25

20

40

60

80

100

2

3

4

4

4

ยุทธวิธี
(Tactics)
1) พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรที่ให
บริการวิชาการ
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ใหเปนมืออาชีพ
2) สรางเครือขาย
ความรวมมือการ
ใหบริการวิชา
การและทํานุ
บํารุงศิลป
วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสูการ
ใหบริการอยางมืออาชีพ

2.1 โครงการพัฒนาเครือ
ขายความรวมมือการ
ใหบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับ
ชุมชนและทองถิ่น

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานคณบดี

23,480

ฝายวิชาการ/
หลักสูตร
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2. ระบบบริหาร
จัดการในการ
บริการวิชาการ
และการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
2.1 จํานวน
แหลงบริการ
วิชาการและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

2.2 จํานวน
ชุมชนหรือ
ผูประกอบการ
ที่เขารวมการ
พัฒนา
3. เปนศูนย กลาง 3.1 มีศูนย
การบริการวิชา
บริการวิชาการ
การและทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
3.2 จํานวน

คาเปาหมาย
2562
2563
3
3

2560
1

2561
2

2564
3

1

2

3

3

3

-

-

1

-

-

-

2

2

2

2

ยุทธวิธี
(Tactics)
1) ยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
การบริการ
วิชาการและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

1.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบริหาร
จัดการบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม

139,400

ฝายกิจการ
นักศึกษา/
หลักสูตร

1) จัดตั้งศูนย
1.1 โครงการจัดตั้งศูนย
สงเสริมบริการ
บริการวิชาการชายแดนใต
วิชาการและทํานุ
บํารุงศิลป
วัฒนธรรม
2) พัฒนา
2.1 โครงการพัฒนา

2,226,200

ฝายบริหาร/ภาค
ศิลปกรรมศาสตร
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ตัวชี้วัด

หลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้นในการ
ใหบริการตาม
ความตองการ
ของชุมชนและ
ทองถิ่น
3.3 รอยละความ
พึงพอใจในการใช
ฐานขอมูลและ
สารสนเทศดาน
บริการวิชาการ
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. มีผลผลิตที่
4.1 รอยละความ
สอดคลองกับ
พึงพอใจของผูรับ
ความตองการของ บริการดาน
ชุมชนและทองถิ่น บริการวิชาการ

คาเปาหมาย
2562
2563

2560

2561

2564

80

85

85

85

85

80

85

85

85

85

ยุทธวิธี
โครงการ/กิจกรรม
(Tactics)
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอาชีพระยะสั้นตาม
ตามความ
ความตองการของชุมชนและ
ตองการของ
ทองถิ่น
ชุมชนและ
ทองถิ่น
3) พัฒนาระบบ
ฐาน ขอมูลและ
สาร สนเทศดาน
การบริการ
วิชาการและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1) พัฒนา
นวัตกรรมและ
งานสรางสรรค
จากภูมิปญ
 ญา

3.1 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ
ดานการบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1.1 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมและงาน
สรางสรรคจากภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
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5. ชุมชนและ
ทองถิ่นไดรับการ
พัฒนาใหมีความ
พอเพียงเข็มแข็ง
อยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด
4.2 จํานวน
นวัตกรรมและ
งานสรางสรรค
5.1 จํานวน
ชุมชนที่ไดรับการ
พัฒนาให
เกิดความเขมแข็ง
อยางยั่งยืนจาก
การใหบริการ
วิชาการ
5.2 จํานวน
ผลิตภัณฑที่ไดรับ
การพัฒนาใหมี
คุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
1 ผลิตภัณฑ

คาเปาหมาย
2562
2563
2
2

2560
2

2561
2

2564
2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

ยุทธวิธี
(Tactics)
ทองถิ่น

1) ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑใน
ชุมชนและ
ทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
1.2 โครงการประกวด
แขงขันดานศิลปวัฒนธรรม
และงานสรางสรรค
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑของ
ชุมชนและทองถิ่น

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพไดมาตรฐานทันตอการ
เปลี่ยนแปลงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาประสงค
1. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการใหบริการ
2. ผูบริหารและบุคลากรมีสมรรถนะในการบริหารหรือปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการบริหารจัดการและการใหบริการที่ไดมาตรฐานและมีความสามารถพึ่งพาตนเองดาน
งบประมาณ
5. บริหารจัดการยุทธศาสตรบรรลุเปาประสงคและสงเสริมใหเกิดวิสัยทัศน
6. มีมาตรฐานการใหบริการ และสรางความพงพอใจตอผูรับบริการ
7. มหาวิทยาลัยเปนองคกรคุณภาพดานการบริหารจัดการและไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพไดมาตรฐานทันตอการ
เปาประสงค/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย/ยุทธวิธ/ี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผูรับผิดชอบ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

2560
1. ผูบริหารและ
1.1 รอยละของ
50
บุคลากรมี
ผูบริหารและ
บุคลากรไดรับ
สมรรถนะในการ
การพัฒนา
บริหารหรือ
สมรรถนะ
ปฏิบัติงานตาม
และมีผลการ
มาตรฐาน
นําไป
ประยุกตใช
2. มีระบบ
2.1 รอยละของ
40
สารสนเทศเพื่อการ ระบบ
บริหารที่ทันสมัย
สารสนเทศ
และมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหาร
และบริการที่
นํามาใชใน
องคกรและ
บรรลุเปาหมาย

2561
60

50

คาเปาหมาย
2562
2563
70
80

60

70

2564
90

80

ยุทธวิธี
(Tactics)
1) พัฒนา
สมรรถนะ
ผูบริหารและ
บุคลากรสูมือ
อาชีพ

1) พัฒนาระบบ
สาร สนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
การบริการการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ

โครงการ/กิจกรรม
1.1 โครงการพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพ
บุคลากรสูมืออาชีพ
1.2 โครงการพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพ
ผูบริหารสูม ืออาชีพ

1.1 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน

งบประมาณ
37,500

ผูรับผิดชอบ
ฝายบริหาร
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ตัวชี้วัด
2560
-

2561
-

คาเปาหมาย
2562
2563
-

2564
-

3. มีระบบการ
บริหารจัดการและ
การใหบริการทีไ่ ด
มาตรฐานและมี
ความสามารถพึ่งพา
ตนเองดานงบ
ประมาณ

3.1 มีแผน
เตรียมความ
พรอมสูการเปน
มหาวิทยาลัยใน
กํากับ
3.2 รอยละของ
หนวยงานระดับ
งานขึ้นไปมีคูมือ
มาตรฐานการ
ใหบริการที่
นําไปสูการ
ปฏิบัติจริง

40

50

60

70

80

4. บริหารจัดการ
ยุทธศาสตรบรรลุ
เปาประสงคและ
สงเสริมใหเกิด

4.1 รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงานตาม

5

10

20

40

50

ยุทธวิธี
(Tactics)
1) พัฒนาแผน
ยุทธศาสตรระบบ
บริหารจัดการ
และ ระบบงานสู
มาตรฐานสอด
คลองกับระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในตามกรอบ
EdPEx

1) พัฒนาขีด
ความสามารถ
ในการจัดการ
ทรัพยสินและ

โครงการ/กิจกรรม
1.1 โครงการพัฒนาและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรและ
การประเมินผล
1.2 โครงการทบทวนและ
ปรับรื้อโครง สรางองคกร
รองรับการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับ
1.3 โครงการพัฒนา
กระบวน งานมาตรฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพบริการ
ความเปนเลิศ

1.1 โครงการพัฒนาระบบ
และกิจกรรมจัดหารายไดสู
การพึ่งพาตนเอง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร
5. มีมาตรฐานการ 5.1 รอยละของ
ใหบริการและสราง หนวยงานระดับ
ความพึงพอใจตอ กองขึ้นไปมีแนว
ผูรับบริการ
ปฏิบัติที่ดีในการ
ใหบริการ
6. คณะ
6.1 รอยละของ
มนุษยศาสตรและ ผูรับบริการที่มี
ความพึงพอใจ
สังคมศาสตรเปน
องคกรคุณภาพดาน ตอการใชบริการ
การบริหารจัดการ อยูในระดับดี
มาก
และไดรับการ
ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล

คาเปาหมาย
2562
2563

2560

2561

2564

30

40

50

60

70

80

85

90

90

90

วิสัยทัศน

ยุทธวิธี
(Tactics)
จัดหารายไดเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง
1) พัฒนาระบบ
การนําองคกรเชิง
ยุทธศาสตร และ
การเตรียม
ผูบริหารทุกระดับ
1) สงเสริมให
หนวยงานยก
ระดับคุณ ภาพ
การบริหารและ
บริการสู
มาตรฐานสากล

โครงการ/กิจกรรม

1.1 โครงการพัฒนาระบบ
และสงเสริมการบริหาร
องคกรเชิงยุทธศาสตร

7.1 โครงการยกระดับ
คุณภาพการบริหารและ
บริการสูมาตร ฐานสากล

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

40

ตารางการวิเคราะหความสอดคลองและความเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(พ.ศ. 2560-2569)
กับแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ
เปาประสงคของคณะฯ
การวิเคราะห
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยง
เหตุผลสนับสนุนการวิเคราะห
ที่
ที่


1
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 1 1. อาจารยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู และมี
- มีมาตรการที่สงเสริมใหบุคลากร
นักปฏิบัติการอยางมืออาชีพที่มี คุณธรรม
ขีดความสามารถในการแขงขัน
เขารวมการอบรมและสัมมนาอยาง
จริยธรรม
ตอเนื่อง
3. บัณฑิตนักปฏิบตั ิมีความรู ความสามารถและ
ทักษะวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงานใน
ทองถิ่น ประเทศ และอาเซียน





-มีมาตรการจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญา
เพื่อรองรับการเรียนรวมกันและการถาย
โอนหนวยกิต
- มีมาตรการสนับสนุนใหมีการจัด
กิจรรมระหวางนักศึกษาของคณะฯ กับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอาเซียน

4. บัณฑิตมีความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค
การแกปญหา มีทักษะการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม





-มีมาตรการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร
อยางเปนระบบ
-มีมาตรการปรับปรุงหลักสูตรอยาง
ตอเนือ่ ง
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ที่
3
ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงาน
สรางสรรคสมู าตรฐานสากล

กลยุทธ
เปาประสงคของคณะฯ
ที่
3 1. นักวิจัยและนักสรางสรรคไดรับการพัฒนาขีด
ความสามารถสูมาตรฐานสากล

การวิเคราะห
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยง
เหตุผลสนับสนุนการวิเคราะห


- มีโครงการยกระดับขีดความ สามารถ
ของนักวิจัยและนักสรางสรรคสู
มาตรฐานสากล

3. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่มีประสิทธิภาพ





- มีระบบการบริหารจัดการงานวิจยั และ
งานสรางสรรค
- มีมาตรการสนับสนุนใหบคุ ลากรมีงาน
สรางสรรคและพัฒนางานอยางตอเนื่อง
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคุณภาพงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

4. มีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ





- มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศดานงานวิจยั และงาน
สรางสรรค
- โครงการพัฒนาฐาน ขอมูลและระบบ
สารสนเทศดานงานวิจยั และงาน
สรางสรรค
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ยุทธศาสตร
ที่

4

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ยกระดับมาตรฐานการใหบริการทาง
วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โดยการนอมนำแนวพระราชดําริเพื่อ
สนองตอบกับความตองการของชุมชนและ
ทองถิ่น

กลยุทธ
ที่

4

เปาประสงคของคณะฯ
5. งานวิจัยและงานสรางสรรคสามารถกระดับ
คุณภาพชีวิตลดชองวางและความเหลื่อมล้าํ ทาง
สังคม

1. บุคลากรมีขดี ความสามารถในการให
บริการอยางมืออาชีพ

การวิเคราะห
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยง
เหตุผลสนับสนุนการวิเคราะห


- มีการสงเสริมการใชประโยชนจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค
- โครงการสงเสริมการใชประโยชนจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตลดชองวางและ
ความเหลื่อมลาทางสังคม




- มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีใ่ ห
บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหเปนมืออาชีพ
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการ
ใหบริการอยางมืออาชีพ
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กลยุทธ
ที่

เปาประสงคของคณะฯ
2. ระบบบริหารจัดการในการบริการ
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยง
เหตุผลสนับสนุนการวิเคราะห


- มีการยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

3. เปนศูนยกลางการบริการวิชาการและทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม





- โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
ตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น

4. มีผลผลิตที่สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น





- พัฒนานวัตกรรมและงานสรางสรรคจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น
- มีมาตรการมุงเนนการบริการวิชาการที่
สามารถชวยใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น- พัฒนานวัตกรรมและงานสรางสรรค
จากภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
- โครงการพัฒนานวัตกรรมและงาน
สรางสรรคจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
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ที่
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ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพได
มาตรฐานทันตอการเปลี่ยนแปลงเนน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

กลยุทธ
ที่

5

เปาประสงคของคณะฯ

การวิเคราะห
ความสอดคลอง ความเชื่อมโยง
เหตุผลสนับสนุนการวิเคราะห


1. ผูบริหารและบุคลากรมีสมรรถนะในการบริหาร
- โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
หรือปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
บุคลากรสูมืออาชีพ
โ
ั


2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ทันสมัยและ
- โครงการพั
ฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มีประสิทธิภาพ

และการสื่อสารเพื่อสรางศักยภาพใน
การแขงขัน

