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บทนํา 

 

 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจาป พ.ศ. 2560-2564 ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือ

เปนแผนในการพัฒนาคณะฯโดยใหจัดทําใหสอดรับและตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดริเริ่มจัดทําและทบทวนแผนกลยุทธคณะฯข้ึนเปนแผนกลยุทธ 

5 ป ภายใตแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตรท่ีเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยคณะผูจัดทํา

อันไดแกคณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรคณะ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการศึกษาวิเคราะห การระดมความคิดเห็น และพิจารณา นําขอมูลความ

คิดเห็นของกลุมผู มีสวนไดสวนเสียทุกฝายมาประกอบการยกรางเนื้อหาและจัดทํารายละเอียดโดย

ประกอบดวยการระดมความคิดเห็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 1. ผลการประเมินสถานการณแวดลอมและการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 2. ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  

 3. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

 ผลจากการประชุมท่ีสําคัญดังกลาวไดนําไปสูการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรและ

สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ประวัติความเปนมา  

คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 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 

เลมท่ี 121 ตอนพิเศษ 23 ก.ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2547สถาบันราชภัฏยะลาจึงไดนามใหมวา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา 

ในป  พ.ศ.  2549 มีการพัฒนาระบบราชการ โดยการกํากับดูแลของสํานักงานมาตรฐาน

การศึกษา โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครอบคลุมมหาวิทยาลัย

ท้ังหมดในประเทศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังคงแบงออกเปน 4 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ 

 หลักสูตรท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   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 สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือ

การพัฒนา (ศศ.ม.) 
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 พ.ศ.  2546 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตร 4 ป) 

 พ.ศ.  2547  เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 4 ป) 

พ.ศ.  2551 เปดสอนเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรม

ทัศนศิลป (หลักสูตร 4 ป) 

  เปดสอนเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูกลาง หลักสูตร 

4 ป 

 พ.ศ.  2555 เปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) 

 พ.ศ.  2558 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร  

 พ.ศ. 2558 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตร 4 ป) 

 พ.ศ. 2559 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 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนรวมท้ังสิ้น 

15 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรม

ทัศนศิลปและสาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

ในปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการดําเนินการเปดหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตร 4 ป) และ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตร 5 ป) รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 15 หลักสูตร 
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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.  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีเก่ียวของกับทองถ่ิน การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและนํา

ผลการวิจัยไปประยุกตใชทางการศึกษาและการแกปญหาของชุมชนและสังคม 

 3.  บริการทางวิชาการแกสังคม ดวยการถายทอดความรูและเทคโนโลยี โดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูให

เกิดประโยชนตอชุมชน สนับสนุนใหเกิดการพ่ึงพาตนเองได 

 4.  อนุรักษ ทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน และของชาติ 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีความรู คุณธรรม สามารถพัฒนาสังคมได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 2. สามารถใหการบริการทางวิชาการ และเปนแหลงขอมูลขาวสารใหกับสังคม 

 3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและองคความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

 4. สามารถสรางและพัฒนาการเรียนรูเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนสากล 

 5. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมีความรูท่ีทันสมัยอยูเสมอ 
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1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

โครงสรางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

…...  คณะกรรมการประจําคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารยสุพร สุนทรนนท คณบดี 

 อาจารยสมิทธ  วงศวิวัฒน รองคณบดีฝายบริหารและเครือขายตางประเทศ 

 อาจารยสุปรีญา  นุนเกลี้ยง รองคณบดีฝายวิชาการและการวิจัย 

 อาจารยสวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 อาจารยซูลฟกอร  มาโซ  ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี 

 

1.4 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจําคณะ ชุดปจจุบัน 

 คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารยสุพร  สุนทรนนท  ประธานกรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารยศิริลักษณ  คัมภิรานนท  รองประธานกรรมการ 

  อาจารยศรีประไพ  อุดมละมุล  กรรมการ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร์ 

ภาควิชามนษุยศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตร ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร สํานักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานจัดการศึกษา 

งานกิจการนกัศึกษา 
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  อาจารยสุรัสวดี   นราพงศเกษม  กรรมการ 

  อาจารยคเณศ   รัตนวิไล   กรรมการ 

  อาจารยปราโมทย  ศรีปลั่ง   กรรมการ 

  อาจารยพอหทัย   ซุนสั้น   กรรมการ 

  อาจารยวิไลวรรณ  วิไลรัตน   กรรมการ 

  อาจารยวรนาถ   แซเซน   กรรมการ 

  อาจารยคอลีเยาะ  เจะโด   กรรมการ 

  อาจารยขวัญตา   ทวีสุข   กรรมการ 

  อาจารยไซนีย   ตําภู   กรรมการ 

  อาจารยบุปผา   ไชยแสง   กรรมการ 

  อาจารยมูฮําหมัดสุกรี  หะยีสะนิ  กรรมการ 

  อาจารยรอมยี   มอหิ   กรรมการ 

  อาจารยมะนาวาวี  มามะ   กรรมการ 

  อาจารยซูลฟกอร  มาโซ   กรรมการและเลขานุการ 

  อาจารยชินวัจน   งามวรรณากร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยอับดุลรอซะ   วรรณอาลี ประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยสุพร  สุนทรนนท รองประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสถียร   แปนเหลือ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ผูชวยศาสตราจารยพิทักษ  พหุลรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

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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คณะวิทยาการจัดการ 

ผูชวยศาสตราจารยสมภพ  เภาทอง  กรรมการจากอาจารยประจํา 

คณะวิทยาศาสตรฯ 

อาจารยซูลฟกอร   มาโซ  เลขานุการ 

อาจารยชินวัจน   งามวรรณากร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

 ป พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนรวมท้ังสิ้น 

15 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรม

ทัศนศิลปและสาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา ในปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรไดมีการดําเนินการปดหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ไดแกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1  หลักสูตร 

ไดแก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน และหลักสูตรระดับปริญญาโท 

จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา อีกท้ังไดมี

การดําเนินการเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา

อาหรับ (หลักสูตร 4 ป) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตร 5 ป) ณ ปจจุบันนี้

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีท้ังหมด 15 หลักสูตร 

 

1.6 จํานวนนักศึกษา 

 ปการศึกษา 2559 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 3,170 คน  

 

1.7 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 และอาคารสถานท่ี 

ปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มีงบ 

ประมาณรายจาย  เพ่ือใชในการดําเนินภารกิจตาง ๆ  โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 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. การจดัการเรียนการสอน  เปนเงิน  3,953,480 บาท 

 3. พัฒนานักศึกษา   เปนเงิน    993,671  บาท 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   เปนเงิน    184,700 บาท 

5. บริการวิชาการ  เปนเงิน      51,600 บาท 

6. งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู เปนเงิน    529,800 บาท 

7. การพัฒนาบุคลากร  เปนเงิน    629,920 บาท 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวยสํานักงานคณะฯ ซ่ึงตั้งอยูท่ี ชั้น 1 อาคาร

สังคมศาสตร หรือ อาคาร 24 (ปกขวา) นอกจานี้ ยังมีสํานักงานของแตละหลักสูตร ตั้งอยูชั้นท่ี 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 
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  r  = responsibility : ความรับผิดชอบ 

  t  = team work : การมีสวนรวม 

 

การวิเคราะห SWOT Analysis คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 กรอบการวเิคราะหศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยเบื้องตน คือ การวเิคราะหปจจัยแวดลอมรอบ

ดาน (SWOT Analysis) ซ่ึงไดแก 

 1) การวิเคราะหปจจัยภายใน (สามารถกํากับได-ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม) 

 - ปจจัยท่ีเปนบวก ซ่ึงเปนจุดเดน ความเขมแข็ง สวนท่ีสงเสริมความสําเร็จ (Strengths) 

 - ปจจัยท่ีเปนลบ คือ จุดดอย ความไมพรอม (Weaknesses) 

 2) การวิเคราะหปจจัยภายนอก (ไมสามารถกํากับได-เตรียมตัวรับมือ) 

 - ปจจัยภายนอกท่ีเปนบวกหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนากอใหเกิดสถานการณท่ี

เปนโอกาส (Opportunities) 

 - ปจจัยภายนอกท่ีเปนลบกอใหเกิดสถานการณท่ีเปนอุปสรรคเปนภาวะคุกคามตอการพัฒนา 

(Threats) 

 

 ผลการวิเคราะหศักยภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดใชกระบวนการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกภาคสวนมารวมวิเคราะหศักยภาพของคณะซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 
 

1. SWOT Analysis 

1.1 จุดแข็ง 

1.1.1 คณะฯ ทําขอตกลงความรวมมือดานการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยภายนอก

ประเทศ 

1.1.2 คณะฯ มีหลักสูตรท่ีตอบสนองทองถ่ินท่ีหลากหลายท้ังดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

1.1.3 คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับ

การเขาสูประชาคมอาเซียน 

1.1.4 คณะฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาแหลงเรียนรู 

1.1.5 คณะฯ มีศาสตรท่ีเก่ียวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทําใหสามารถ

ปฏิบัติพันธกิจดานนี้ไดเปนอยางดี 
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1.1.6 มีความรวมมือดานการประกันคุณภาพท่ีเข็มแข็งระหวางบุคลากรในระดับโปรแกรม

วิชา คณะ และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

1.1.7 มีการสอบถามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือประกอบการจัดทําแผนกล

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 ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

1.1.14 มีการจัดทําแผนงานอยางเปนระบบและมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.1.15 บุคคลากรไดรับการพัฒนาทักษะความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 

1.2 จุดออน 

1.2.1 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจําต่ํากวาเกณฑ

มาตรฐาน 

1.2.2 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

1.2.3 จํานวนผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ผลงานวิชาการระดับชาติ ผลงาน

วิชาการและงาน 

สรางสรรคของคณาจารยมีจํานวนนอย 

1.2.4 ฐานขอมูลแตละงานยังไมถูกเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกันอยางสมบูรณ 

1.2.5 ความรูความเขาใจในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาอยูกับคนจํานวนจํากัด 

1.2.6 ขาดการนําการบริการวิชาการไปบุราณการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

1.2.7 คณาจารยมีประสบการณการการทําวิจัยนอย 
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1.2.8 อาจารยสวนใหญมีภาระงานสอนและภาระงานดานอ่ืนๆ มาก ทําใหมีเวลาทําวิจัย

นอย 

1.2.9 คณะฯมีการจัดการความรูดานการวิจัยและงานสรางสรรคยังไมครบข้ันตอน 

1.2.10 สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานศิลปะและวัฒนธรรมยังมีจํานวนนอย 

1.2.11 ฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมยังไมเปนระบบ 

1.2.12 การประสานงานการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆไปยังโปรแกรมวิชาและคณาจารย

แตละทานยังไมท่ัวถึงเทาท่ีควร 

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 มีอาจารยบรรจุใหมมากพอสมควรซ่ึงยังขาดประสบการณในการทํางาน 

1.2.23 ตําแหนงทางวิชาการมีนอย 

1.2.24 พ้ืนฐานความรูของนักศึกษาท่ีเขาเรียนไมเพียงพอ 

1.2.25 ขาดการจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.2.26 อาจารยยังขาดความรูความสามารถในวิชาชีพครู (พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอน การวัดประเมินผล การผลิตไมใชสื่อ ฯลฯ) 

1.2.27 ภาระงานท่ีไดรับมอบหมายมาก 
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1.3 โอกาส 

1.3.1 ความไมสงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนทําใหมีแหลงงบประมาณมาสนับสนุน 

1.3.2 อยูใกลประเทศมาเลเซียจึงทําใหสามารถทําความรวมมือดานตางๆไดงาย 

1.3.3 อยูในพ้ืนท่ีสังคมพหุวัฒนธรรมทําใหมีความหลากหลายทางความคิด 

1.3.4 คณะมีเครือขายความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานภายนอกในการดําเนินงาน

ตางๆ 

1.3.5 คณะมีภาพลักษณการเปนท่ีพ่ึงใหกับชุมชนและหนวยงานภายนอกในการบริการ

วิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.3.6 คณะมีนโยบายท่ีชัดเจนและมีการสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 

1.3.7 คณะมีนโยบายและใหความสําคัญตอการสงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม 

1.3.8 คณะมีความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

1.3.9 คณะมีเครือขายกับหนวยงานภายนอกทําใหเอ้ือตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

1.4 ปจจัยอุปสรรค 

1.4.1 ความไมสงบทําใหบุคลากรรูสึกไมปลอดภัย 

1.4.2 มหาวิทยาลัยใกลเคียงเปดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน 

1.4.3 นโยบายลดอัตรากําลังขาราชการของรัฐบาลสงผลใหพนักงานมหาวิทยาลัย ขาด

ความม่ันคงในตําแหนงงาน 

1.4.4 บัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรในประเทศมีจํานวนมากทําใหมีการแข

งขันในการเขาทํางานสูง 

1.4.5 ผูประกอบการตองการแรงงานระดับการศึกษาระดับตอนปลายหรือเทียบเทเพ่ิมมาก

ข้ึน 

1.4.6 ผูประเมินมีความเขใจไมตรงกันในเกณฑแตละตัวชี้วัดจําเปนตองอาศัยดุลยพินิจ 

1.4.7 สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันกอใหเกิดอุปสรรคในการบรหิารจัดการ อาทิ ดาน

งบประมาณ  
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1.4.8 กฎ ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงจึงทําใหเกิด

อุปสรรคตอการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอยางมืออาชีพท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

2. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต 

3. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสรางสรรคสูมาตรฐานสากล 

4. ยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการนอมนําแนว

พระราชดําริเพ่ือสนองตอบกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

5. ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพไดมาตรฐานทันตอการเปลี่ยนแปลงเนนการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอยางมืออาช ีพท่ีมี 

คุณธรรม จรยิธรรม 

เปาประสงค :  
1. อาจารยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู และมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
2. ม ีความร วมม ือก ับช ุมชนท องถิ น และผ ูประกอบการ ในการพ ัฒนาหล ักส ูตรและจ ัดการ
เร ียนรูเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
3. บัณฑิตน ักปฏ ิบัติมีความรู ความสามารถและทักษะว ิชาชพีตามความตองการของ
ตลาดแรงงานในทองถ่ิน ประเทศ และอาเซียน 
4. บัณฑ ิตมีความสามารถในการค ิดร ิเริ่มสร างสรรค การแก ปญหา ม ีท ักษะการส ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอยางมืออาชีพท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย/ยุทธวิธ/ีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1. อาจารยมี

ศักยภาพในการ

จัดการเรียนรู และมี

ขีดความ สามารถใน

การแขงขัน 

1.1 รอยละของ

อาจารยท่ีมีคณุวุฒิ

ระดับปริญญาเอก 

20 22 24 25 25 1) พัฒนา

ศักยภาพอาจารย

ดานคุณวุฒิและ

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

1.1) โครงการ

พัฒนาศักยภาพ 

อาจารยดานคุณวุฒิ

และ 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

 ฝายบรหิาร/

ฝายวิชาการ 
 

 

 

 

1.2 รอยละของ

อาจารยมตีําแหนง

ทางวิชาการ 

20 25 30 35 40 

1.3 รอยละของ

อาจารยเขารวม

เปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ

คณะทํางานกับ

สถานประกอบการ

ชุมชนและภาครัฐ 

- 15 20 25 30 2) พัฒนาอาจารย

ใหมีทักษะเทคนิค

และวิธีการจดัการ

เรียนรูสูความเปน

มืออาชีพ 

2.1) โครง การ

พัฒนาอาจารยมือ

อาชีพ 

2.2) โครง การ

พัฒนาการเรียน

การสอน 

 

336,882 

 

 

 

7,397,900 

ฝายบรหิาร/

ฝายวิชาการ 

1.4 รอยละของ

อาจารยท่ีไดรับการ

พัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรูอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

80 85 90 95 100 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

2. มีความรวมมือกับ

ชุมชนทองถ่ิน และ

ผูประกอบการ ใน

การพัฒนาหลักสูตร

และจัดการเรียนรู

เพ่ือผลิตบัณฑตินัก

ปฏิบัต ิ

 

2.1 จํานวน

หลักสตูรใหม

ประเภทวิชาชีพ

หรือปฏิบัติการ  

- - 1 

 

- 1 1) ปฏิรูปและ

พัฒนาหลักสตูร

ประเภทปฏิบัติ 

การหรือวิชาชีพ

รวมกับเครือขาย

และสถาน

ประกอบการ 

1.1 โครงการ 

พัฒนาและปรับ 

ปรุงหลักสตูรสูนัก 

ปฏิบัติการมืออาชีพ 

34,500 ฝายวิชา 

การ/หลัก 

สูตร 

2.2 รอยละของ

หลักสตูรเดิมท่ี

ปรับปรุงเปน

หลักสตูรประเภท

วิชา ชีพหรือ

ปฏิบัติการ   

- 20 30 40 50 1.2 โครงการ 

พัฒนาหลักสตูร

ปฏิบัติการหรือ

วิชาชีพแบบสอง

ปริญญาสองภาษา

หรือนานาชาต ิ

  

2.3 จํานวน

หลักสตูรสอง

ปริญญาหรือสอง

ภาษานานาชาตไิม

นอยกวา 

- - - - 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

3. บัณฑิตนักปฏิบัติ

มีความรู 

ความสามารถและ

ทักษะวิชาชีพตาม

ความตองการของ

ตลาดแรงงานใน

ทองถ่ิน ประเทศ 

และอาเซยีน 

 

3.1 รอยละของ

หลักสตูรมีการฝก

ทักษะวิชาชีพทุก

ช้ันป 

- 40 50 60 70 1) พัฒนา

นักศึกษาใหมี 

ทักษะวิชาชีพใน

ปจจุบันและ

อนาคต 

1.1 โครงการ

พัฒนาการฝก

ทักษะวิชาชีพโดย

ใชช้ันปเปนฐาน 

285,734 ฝายกิจการ

นักศึกษา 

3.2 รอยละของ

นักศึกษาแตละ

หลักสตูรท่ีผาน

เกณฑมาตรฐาน

ทักษะวิชาชีพ 

 

 

- 40 50 60 70 1.2 โครงการสง 

เสรมิศักยภาพ 

ดานทักษะ 

อาชีพของ 

นักศึกษาสูความ

เปนเลิศ 

  

3.3 รอยละของ

นักศึกษาท่ีไดรับ

รางวัลในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

0.005 0.005 0.010 0.015 0.020 1.3 โครงการ

พัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการ

สอนแบบ 

YRU Model 

  

3.4 จํานวนรูปแบบ

การจัดการเรยีนรูท่ี

- 1 1 1 1 1.4 โครงการ 

พัฒนาชมรม 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

สงเสริมบัณฑิตให

เปนนักปฏิบัติท่ีใช

ในการจัดการเรียน

การสอน 

นักศึกษาสู 

การเปนนัก 

ปฏิบัติการมืออาชีพ 

 3.5 รอยละของ

ชมรมนักศึกษาเปน

ชมรมวิชาการหรือ

วิชาชีพท่ีสงเสริม

ทักษะการปฏิบัติ  

- 40 50 60 70 1.5 โครงการ

พัฒนาทักษะและ

สอบวัดมาตรฐาน 

ความสามารถดาน

ภาษา/ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

(ไอซีที) 
 

  

 3.6 นักศึกษาผาน

การทดสอบ

ความสามารถ 

ทางดานภาษาและ

20 30 40 50 60 2) พัฒนาการ

จัดการเรียนรูท่ี

เนนการปฏิบัติ

และฝกอาชีพ 

2.1 โครงการ

พัฒนาการจัด 

การเรยีน 

รูเชิงบูรณา 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารตามเกณฑท่ี

มหาวิทยาลยั

กําหนดเพ่ิมข้ึนไม

นอยกวารอยละ10 

ตอป 

การกับการทํางาน 

(Work-integrated 

Learning : WIL) 

3.7 รอยละของ

บัณฑิตท่ีมีงานทํา

ตรงสาขาวิชาหรือ

เก่ียวของ 

70 70 70 70 70 2.2 โครงการ

พัฒนาสหกิจศึกษา

สูบัณฑตินักปฏิบัต ิ

  

3.8 จํานวนแหลง

เรียนรูเชิงบูรณา

การกับการทํางาน

ไมนอยกวา 1 

แหลง 

- - - - 1   

4. บัณฑิตมี

ความสามารถในการ

4.1 จํานวน

นักศึกษา

0.025 0.050 0.075 1.0 1.0  1.1 พัฒนา

คุณลักษณะบัณฑติ

285,734 

 

ฝายกิจการ

นักศึกษา 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

คิดริเริ่มสรางสรรค 

การแกปญหา มี

ทักษะการสื่อสาร 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตลอดจนมีคุณธรรม 

จริยธรรม 
 

แลกเปลีย่นกับ

มหาวิทยาลยัอ่ืนไม

นอยกวารอยละ 1 

 

ท่ีพึงประสงคโดยใช

ช้ันปเปนฐาน 

1.2 โครงการ 

แลกเปลีย่นนัก 

ศึกษากับ

มหาวิทยาลยัใน

ประเทศหรือตาง 

ประเทศ(Mobility 

Learning) 

 

 

 

 

 

157,160 

 

 

 

 

 

ฝายบรหิาร/

ฝายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต 

เปาประสงค :  

1. อาจารยสายครุศาสตร มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู
มืออาช ีพ 

2. มีสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต 
3. มีระบบการผลติและระบบพ ัฒนาครูและบ ุคลากรการทางศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ ื่อพ้ืนท่ี
ชายแดนใต 
4. เปนศูนย กลางการผลิตและการพัฒนาครูและบ ุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต 
5. การศึกษาในพ ื้นท่ีชายแดนใตมีคุณภาพสูงข้ึน



 
 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย/ยุทธวิธ/ีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. อาจารยสายครุ

ศาสตรมีศักยภาพใน

การผลิตและพัฒนา

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

สูมืออาชีพ 

1.1 รอยละของ

อาจารยสายครุ

ศาสตร ไดรับ

การพัฒนาและ

รับรอง

มาตรฐานตาม

หลักสตูรครูของ

คร ู

- - - - - 1) ยก  ระดับ

คุณภาพ 

อาจารยและ

บุคลากรเพ่ือการ

ผลิตและพัฒนา

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

ชายแดนใต 

1.1 โครง การ

พัฒนาศักยภาพ 

อาจารยใหเปน

ตนแบบของคร ู

  

1.2  รอยละของ

อาจารยสายคร ุ

ศาสตรมี

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

- - - - - 

1.3 รอยละของ

อาจารยสายคร ุ

ศาสตรมีคณุวุฒิ

ระดับปริญญา

เอก 

- - - - - 

1.4 รอยละของ

อาจารยสายคร ุ

ศาสตรท่ีมี

- - - - - 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ผลงานทาง

วิชาการระดับ

นานาชาติ 

2. มีระบบการผลิต

และระบบพัฒนาครู

และบุคลากรการทาง

ศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ือ

พ้ืนท่ีชายแดนใต 

2.1 จํานวน

ตนแบบในการ

ผลิตและพัฒนา

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

ชายแดนใต   

- - - - - 1) ปฏิรูปการ

จัดการเรียนรูใน

การผลิตและ 

พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาชายแดน

ใต 

1.1 โครง การ

พัฒนา/ปรับปรุง 

หลักสตูรการ

ผลิตและพัฒนา

ครูและบุคลากร 

ทางการ ศึกษา 

1.2 โครง การ

วิจัยและพัฒนา

รูปแบบและ

นวัตกรรมการ

จัดการเรียนรูใน

การผลิตและ

พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.3 โครง การ

วิจัยและพัฒนา

รูป แบบและ

นวัตกรรมการ

บมเพาะ

นักศึกษาคร ู

1.4 โครง การ

วิจัยและพัฒนา

รูป แบบและ

นวัตกรรมการ

พัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

เพ่ือการอาน

ออก 

เขียนได 

 2.2 จํานวน

หลักสตูรในการ
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ผลิตครูและ

พัฒนาครูและ

บุคลากร

ทางการ 

ศึกษาท่ีได

มาตรฐาน   

 2.3 จํานวน

นวัตกรรมใน

การผลิตและ

พัฒนาครูและ

บุคลากรทาง 

การศึกษาท่ีเปน

ตนแบบ (Best 

Practice) 

ระดับชาต ิ  

         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด ็นยุทธศาสตรท่ี  3  ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสรางสรรคสูาตรฐานสากล  
เปาประสงค 

1. นักวิจัย และนักสรางสรรค ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถสูมาตรฐานสากล 
2. ม ีหน วยว ิจ ัยหร ืองานสร างสรรค เฉพาะทางหร ือเป ็นเล ิศ ที ตอบสนองความต องการของ
ช ุมชนและทองถ่ิน 
3. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพงานว ิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. มีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 
5. งานว ิจ ัยและงานสร างสรรค สามารถยกระด ับค ุณภาพช ีว ิต ลดช องว างและความเหล ือมล่ํา
ทางสังคม 

 



 
 

ประเด ็นยุทธศาสตรท่ี  3  ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสรางสรรคสูาตรฐานสากล  
เปาประสงค/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย/ยุทธวิธ/ีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับผิด 

ชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. นักวิจัย และนัก

สรางสรรค ไดรับ

การพัฒนาขีดวาม

สามารถสู

มาตรฐาน สากล 

1.1  รอยละของนักวิจัยและนัก

สราง สรรคท่ีไดรับการ 

สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 

10 15 20 25 30   1) ยกระดับขีด

ความ สามารถของ

นักวิจัยและนัก

สรางสรรคสู

มาตรฐาน 

สากล 

1.1 โครง การ

พัฒนาศักยภาพ 

และขีดความ 

สามารถของ นัก 

วิจัยและนัก

สรางสรรค 

1.2 โครง การ

พัฒนาเครือขาย

ความรวมมือ

ดานวิจัยและงาน

สราง 

สรรคระดับชาติ

และนานา ชาต ิ

1.3 โครง การ

พัฒนาเครือขาย

ความรวม มือ

ดานวิจัยและงาน

สรางสรรคระดับ

ภูมิ ภาค 

655,000 ฝายวิชาการ 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับผิด 

ชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2. มีหนวยวิจัย

หรืองานสราง 

สรรคเฉพาะทาง

หรือเปนเลิศท่ี

ตอบสนองความ

ตองการของ 

ชุมชนและทองถ่ิน 

2.1จํานวนหนวยวิจัยเฉพาะทาง 
  

2 4 6 8 10 2) จัดตั้งหนวยวิจยั

หรืองานสรางสรรค

เฉพาะทางท่ีเปนเลศิ

ท่ีตอบสนองความ

ตองการของชุมชน

และทองถ่ิน 

2.1 โครง การ

จัดตั้งหนวยวิจัย

หรืองาน

สรางสรรค

เฉพาะทาง 

2.2 โครง การ

พัฒนาศูนยความ 

เปนเลิศ 

2,226,200 ฝายบรหิาร/

ภาค

ศิลปกรรม 

2.2 จํานวนศูนยความเปนเลิศ

เฉพาะทาง  

- - - - 1  

3 มีระบบการ

บริหารจดัการ

คุณภาพงาน วิจัย

และงานสราง 

สรรคท่ีมีประสิทธิ 

ภาพ 

3.1 สัดสวนผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผย 

แพรในระดับชาตติอนานาชาต ิ

90:10 85:15 80:20 75:25 65:35 1) ยกระดับคณุภาพ

การ 

บริหารจดัการ

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

3.1 โครง การ

พัฒนาประสิทธิ 

ภาพการบรหิาร

จัดการคณุภาพ 

งานวิจัยและงาน 

สรางสรรค 

63,600 ฝายวิชาการ 

 3.2 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวน

เงินทุนจากแหลงทุนภายนอกไม

5 5 5 5 5  ฝายบรหิาร 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับผิด 

ชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

นอยกวา 5 ตอป 

 3.3 จํานวนผลงานวิจัยงาน

สรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีไดรบั

การจดทะเบียนทรัพยสินทาง 

0 1 2 2 2  ฝายบรหิาร 

4. มีฐาน ขอมูล

และระบบ

สารสนเทศ

ใหบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ และ

มีคุณภาพ 

4.1 รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการฐานขอมลูและ

สารสนเทศ  
 

80 85 90 90 90 1) พัฒนาระบบ

ฐานขอมูล 

และสารสนเทศดาน

งานวิจัยและงาน

สราง สรรค 

4.1 โครง การ

พัฒนาฐาน 

ขอมูลและระบบ

สาร สนเทศดาน

งาน วิจัยและ

งานสราง สรรค 

 สํานักงาน

คณบด ี

5 งานวิจัยและ

งานสรางสรรค

สามารถยกระดับ

คุณภาพชีวิต ลด

ชองวางและความ

5.1 รอยละของผลงานวิจยัท่ี

นําไปใชประโยชน  

10 30 40 50 60 1) สงเสริมการใช

ประโยชนจาก

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

5.1 โครง การ

สงเสริมการใช

ประโยชนจาก

งาน วิจัยและ

งานสราง สรรค
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับผิด 

ชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เหลื่อมล้ําทาง

สังคม 

เพ่ือการยก 

ระดับคณุภาพ

ชีวิตลดชองวาง

และความเหลื่อม

ลาทางสังคม 

 5.2 จํานวนชุมชนท่ีไดรบัการ

พัฒนาจากผลงานวิจัยมีคณุภาพ

ชีวิตดีข้ึนไมนอยกวา 10 ชุมชน 

1 2 3 3 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ประเด ็นยุทธศาสตรท่ี  4  ยกระดับมาตรฐานการใหบร กิารทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปว ัฒนธรรม 
โดยการน อมนำแนวพระราชดําริ เพ่ือสนองตอบกับความตองการของชุมชน และทองถิ่น 

 
เปาประสงค 

1. บุคลากรมีขีดความสามารถในการใหบริการอยางมืออาชีพ 
2. ระบบบริหารจัดการในการบริการว ิชาการ และการทํานุบำรุงศิลปว ัฒนธรรมท่ีมีประสิทธภิาพ 
3. เปนศูนย กลางการบริการว ิชาการและทานุบำรุงศิลปว ัฒนธรรม 
4. มีผลผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
5. ชุมชนและทองถ่ินได รับการพ ัฒนาใหมีความพอเพ ียงเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 



 
 

 ประเด ็นยุทธศาสตรท่ี  4  ยกระดับมาตรฐานการใหบร กิารทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปว ัฒนธรรม โดยการน อมนำแนวพระราชดําริ เพ่ือสนองตอบกับความ
ตองการของชุมชน และทองถิ่น 
เปาประสงค/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย/ยุทธวิธ/ีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. บุคลากรมีขีด

ความสามารถใน

การใหบริการ

อยางมืออาชีพ 

1.1 รอยละของ

บุคลากรไดรับงบ 

ประมาณ 

สนับสนุนการ

ใหบริการวิชา 

การจากภาย 

นอก 

5 10 15 20 25 1) พัฒนา

ศักยภาพ 

บุคลากรท่ีให 

บริการวิชาการ

และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ใหเปนมืออาชีพ 

1.1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสูการ

ใหบริการอยางมืออาชีพ 

 สํานักงานคณบด ี

1.2 รอยละของ

บุคลากรท่ีมี

ศักยภาพในการ

ใหบริการอยาง

มืออาชีพ 

20 40 60 80 100 2) สรางเครือขาย

ความรวมมือการ

ใหบริการวิชา 

การและทํานุ

บํารุงศิลป 

วัฒนธรรม 

2.1 โครงการพัฒนาเครือ 

ขายความรวมมือการ

ใหบริการวิชาการและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับ

ชุมชนและทองถ่ิน 

23,480 ฝายวิชาการ/

หลักสตูร 

 1.3 จํานวนภาคี

เครือขายบริการ

วิชาการและทํานุ

บํารุงศิลป 

วัฒนธรรม  

2 3 4 4 4   
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

2. ระบบบริหาร

จัดการในการ

บริการวิชาการ

และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2.1 จํานวน 

แหลงบริการ 

วิชาการและ 

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1 2 3 3 3 1) ยกระดับ

คุณภาพการ 

บริหารจดัการ

การบริการ

วิชาการและ 

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพบริหาร 

จัดการบริการวิชาการและ

ทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม 

139,400 ฝายกิจการ

นักศึกษา/

หลักสตูร 

2.2 จํานวน

ชุมชนหรือ

ผูประกอบการ 

ท่ีเขารวมการ

พัฒนา 

1 2 3 3 3 

3.  เปนศูนย กลาง

การบริการวิชา 

การและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

3.1 มีศูนย 

บริการวิชาการ  

- - 1 - - 1) จัดตั้งศูนย

สงเสริมบริการ

วิชาการและทํานุ

บํารุงศิลป 

วัฒนธรรม 

1.1 โครงการจัดตั้งศูนย 

บริการวิชาการชายแดนใต 
 

2,226,200 ฝายบรหิาร/ภาค

ศิลปกรรมศาสตร 

3.2 จํานวน - 2 2 2 2 2) พัฒนา 2.1 โครงการพัฒนา   
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

หลักสตูรอาชีพ

ระยะสั้นในการ

ใหบริการตาม

ความตองการ

ของชุมชนและ

ทองถ่ิน 

หลักสตูรระยะสั้น

ตามความ

ตองการของ

ชุมชนและ 

ทองถ่ิน 

หลักสตูรอาชีพระยะสั้นตาม

ความตองการของชุมชนและ

ทองถ่ิน 

3.3 รอยละความ

พึงพอใจในการใช

ฐานขอมูลและ

สารสนเทศดาน

บริการวิชาการ

และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

80 85 85 85 85 3) พัฒนาระบบ

ฐาน ขอมูลและ

สาร สนเทศดาน

การบริการ

วิชาการและ 

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

3.1 โครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลและสารสนเทศ

ดานการบริการวิชาการและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  

4. มีผลผลติท่ี

สอดคลองกับ

ความตองการของ

ชุมชนและทองถ่ิน 

4.1 รอยละความ

พึงพอใจของผูรับ 

บริการดาน

บริการวิชาการ  

80 85 85 85 85 1) พัฒนา

นวัตกรรมและ

งานสรางสรรค

จากภูมิปญญา

1.1 โครงการพัฒนา

นวัตกรรมและงาน

สรางสรรคจากภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

4.2 จํานวน 

นวัตกรรมและ

งานสรางสรรค   

2 2 2 2 2 ทองถ่ิน 1.2 โครงการประกวด

แขงขันดานศิลปวัฒนธรรม

และงานสรางสรรค 

5. ชุมชนและ

ทองถ่ินไดรับการ

พัฒนาใหมีความ

พอเพียงเข็มแข็ง

อยางยั่งยืน 

5.1 จํานวน

ชุมชนท่ีไดรับการ

พัฒนาให 

เกิดความเขมแข็ง

อยางยั่งยืนจาก

การใหบริการ

วิชาการ 

1 1 1 1 1 1) ยกระดับ

คุณภาพและ 

มาตรฐาน

ผลิตภณัฑใน

ชุมชนและ 

ทองถ่ิน 

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานผลติภณัฑของ

ชุมชนและทองถ่ิน 

  

5.2 จํานวน 

ผลิตภณัฑท่ีไดรับ

การพัฒนาใหมี

คุณภาพและ

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

1 ผลิตภณัฑ 

1 2 2 2 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5  ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพไดมาตรฐานทันตอการ

เปล่ียนแปลงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เปาประสงค 

 1. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการใหบริการ 

 2. ผูบริหารและบุคลากรมีสมรรถนะในการบริหารหรือปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

 3. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

 4. มีระบบการบริหารจัดการและการใหบริการท่ีไดมาตรฐานและมีความสามารถพ่ึงพาตนเองดาน

งบประมาณ 

 5. บริหารจัดการยุทธศาสตรบรรลุเปาประสงคและสงเสริมใหเกิดวิสัยทัศน 

 6. มีมาตรฐานการใหบริการ และสรางความพงพอใจตอผูรับบริการ 

 7. มหาวิทยาลัยเปนองคกรคุณภาพดานการบริหารจัดการและไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 

 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5  ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพไดมาตรฐานทันตอการ 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย/ยุทธวิธ/ีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผูรับผิดชอบ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ผูบริหารและ

บุคลากรมี

สมรรถนะในการ

บริหารหรือ

ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐาน 

1.1 รอยละของ

ผูบริหารและ 

บุคลากรไดรับ

การพัฒนา

สมรรถนะ 

และมผีลการ

นําไป

ประยุกตใช 

50 60 70 80 90 1) พัฒนา

สมรรถนะ

ผูบริหารและ

บุคลากรสูมือ

อาชีพ 

1.1 โครงการพัฒนา

สมรรถนะและศักยภาพ

บุคลากรสูมืออาชีพ 

1.2 โครงการพัฒนา

สมรรถนะและศักยภาพ

ผูบริหารสูมืออาชีพ 

37,500 ฝายบริหาร 

2. มีระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารท่ีทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ 

2.1 รอยละของ

ระบบ

สารสนเทศ 

เพ่ือการบริหาร

และบริการท่ี

นํามาใชใน

องคกรและ

บรรลเุปาหมาย 

40 50 60 70 80 1) พัฒนาระบบ

สาร สนเทศและ

การสื่อสารเพ่ือ

การบริการการ

บริหารและการ

ตัดสินใจ 

1.1 โครงการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพ่ือสราง

ศักยภาพในการแขงขัน 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

3. มีระบบการ

บริหารจดัการและ

การใหบริการท่ีได

มาตรฐานและมี

ความสามารถพ่ึงพา

ตนเองดานงบ 

ประมาณ 

3.1 มีแผน

เตรียมความ

พรอมสูการเปน

มหาวิทยาลยัใน

กํากับ 

- - - - - 1) พัฒนาแผน

ยุทธศาสตรระบบ

บริหารจดัการ

และ ระบบงานสู

มาตรฐานสอด 

คลองกับระบบ 

ประกันคณุภาพ

ภายในตามกรอบ 

EdPEx 

1.1 โครงการพัฒนาและ

ทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

การประเมินผล 

1.2 โครงการทบทวนและ 

ปรับรื้อโครง สรางองคกร

รองรับการเปนมหาวิทยาลัย

ในกํากับ 

1.3 โครงการพัฒนา

กระบวน งานมาตรฐานเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพบริการ

ความเปนเลิศ 

  

3.2 รอยละของ

หนวยงานระดับ 

งานข้ึนไปมีคูมือ

มาตรฐานการ 

ใหบริการท่ี

นําไปสูการ

ปฏิบัติจริง 

40 50 60 70 80   

4. บริหารจัดการ

ยุทธศาสตรบรรลุ

เปาประสงคและ

สงเสริมใหเกิด

4.1 รอยละ 

ความสําเร็จ 

ของการ 

ดําเนินงานตาม

5 10 20 40 50 1) พัฒนาขีด

ความสามารถ 

ในการจัดการ

ทรัพยสินและ

1.1 โครงการพัฒนาระบบ

และกิจกรรมจดัหารายไดสู

การพ่ึงพาตนเอง 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ยุทธวิธี 

(Tactics) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

วิสัยทัศน ตัวช้ีวัดของแผน 

ยุทธศาสตร 

จัดหารายไดเพ่ือ

การพ่ึงพาตนเอง 

5. มีมาตรฐานการ

ใหบริการและสราง

ความพึงพอใจตอ

ผูรับบริการ 

5.1 รอยละของ

หนวยงานระดับ

กองข้ึนไปมีแนว

ปฏิบัติท่ีดีในการ

ใหบริการ 

30 40 50 60 70 1) พัฒนาระบบ

การนําองคกรเชิง

ยุทธศาสตร และ

การเตรียม

ผูบริหารทุกระดับ 

1.1 โครงการพัฒนาระบบ

และสงเสรมิการบริหาร

องคกรเชิงยุทธศาสตร 

  

6. คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรเปน

องคกรคุณภาพดาน

การบริหารจัดการ

และไดรับการ

ยอมรับตาม

มาตรฐานสากล 

6.1 รอยละของ

ผูรับบริการท่ีม ี

ความพึงพอใจ

ตอการใชบริการ

อยูในระดับดี

มาก 

 

80 85 90 90 90 1) สงเสริมให

หนวยงานยก 

ระดับคณุ ภาพ

การบริหารและ

บริการสู

มาตรฐานสากล 

7.1 โครงการยกระดับ

คุณภาพการบริหารและ

บริการสูมาตร ฐานสากล 
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ตารางการวิเคราะหความสอดคลองและความเช่ือมโยงระหวางแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(พ.ศ. 2560-2569) 

กับแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร  (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 
ยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ 

ท่ี 
เปาประสงคของคณะฯ การวิเคราะห 

ความสอดคลอง

 
ความเช ื่อมโยง เหต ุผลสนับสน ุนการวิเคราะห 

1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลติบัณฑติ

นักปฏิบัติการอยางมืออาช ีพท่ีมี คุณธรรม 

จรยิธรรม 

1 1. อาจารยมีศักยภาพในการจดัการเรียนรู และมี

ขีดความสามารถในการแขงขัน 
  - มมีาตรการท่ีส งเสรมิใหบ ุคลากร

เขาร วมการอบรมและส ัมมนาอยาง

ตอเน่ือง 

 3. บัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู ความสามารถและ

ทักษะวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงานใน

ทองถ่ิน ประเทศ และอาเซยีน 

  
 
 
 

-มมีาตรการจ ัดทำหล ักส ูตร 2 ปริญญา

เพ่ือรองรับการเรียนรวมกันและการถาย

โอนหนวยกิต 

- มีมาตรการสนับสนุนใหมีการจ ัด 

กิจรรมระหวางนักศึกษาของคณะฯ กับ

นักศึกษาในมหาวิทยาล ัยอาเซียน 

4. บัณฑิตมีความสามารถในการคดิริเริ่มสรางสรรค 

การแกปญหา มีทักษะการสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนมคีณุธรรมจรยิธรรม 

  -มมีาตรการพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอ ังกฤษและการใช คอมพ ิวเตอร

อยางเปนระบบ 

-มีมาตรการปร ับปรุงหล ักส ูตรอย าง

ตอเน่ือง 
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ยุทธศาสตร 

ท่ี 
ยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ 

ท่ี 
เปาประสงคของคณะฯ การวิเคราะห 

ความสอดคลอง

 
ความเช ื่อมโยง เหต ุผลสนับสน ุนการวิเคราะห 

3  ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงาน

สรางสรรคสูมาตรฐานสากล 
3 1. นักวิจัยและนักสรางสรรคไดรับการพัฒนาขีด

ความสามารถสูมาตรฐานสากล 
  - มีโครงการยกระดับขีดความ สามารถ

ของนักวิจัยและนักสรางสรรคสู

มาตรฐานสากล 

3. มีระบบการบริหารจัดการคณุภาพงานวิจัยและ

งานสรางสรรคท่ีมีประสิทธิภาพ 
  - มีระบบการบริหารจัดการงานวิจยัและ

งานสรางสรรค 

- มีมาตรการสนับสนุนใหบุคลากรมีงาน

สรางสรรคและพัฒนางานอยางต อเน่ือง 

-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการคณุภาพงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

4. มีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 
  - มีการพัฒนาระบบฐานขอมลูและ

สารสนเทศดานงานวิจยัและงาน

สรางสรรค 

- โครงการพัฒนาฐาน ขอมูลและระบบ

สารสนเทศดานงานวิจยัและงาน

สรางสรรค 
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ยุทธศาสตร 

ท่ี 
ยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ 

ท่ี 
เปาประสงคของคณะฯ การวิเคราะห 

ความสอดคลอง

 
ความเช ื่อมโยง เหต ุผลสนับสน ุนการวิเคราะห 

5. งานวิจัยและงานสรางสรรคสามารถกระดับ

คุณภาพชีวิตลดชองวางและความเหลื่อมล้าํทาง

สังคม 

  - มีการสงเสริมการใชประโยชนจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

- โครงการสงเสรมิการใชประโยชนจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตลดชองวางและ

ความเหลื่อมลาทางสังคม 

4 ยกระดับมาตรฐานการใหบร ิการทาง 

วิชาการ และการทำนุบำรุงศลิปว ัฒนธรรม 

 โดยการน อมนำแนวพระราชดําริเพ่ือ 

สนองตอบกับความตองการของชุมชนและ 

ทองถ่ิน 

4 1. บุคลากรมีขีดความสามารถในการให 

บริการอยางมืออาชีพ 
  - มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีให 

บริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมใหเปนมืออาชีพ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการ

ใหบริการอยางมืออาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 
ยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ 

ท่ี 
เปาประสงคของคณะฯ การวิเคราะห 

ความสอดคลอง

 
ความเช ื่อมโยง เหต ุผลสนับสน ุนการวิเคราะห 

 2. ระบบบริหารจัดการในการบริการ

วิชาการและการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมท่ี

มีประสิทธิภาพ 

   - มีการยกระดับคุณภาพการบริหาร

จัดการการบริการวิชาการและ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบรหิาร 

จัดการการบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 3. เปนศูนยกลางการบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
  - โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น

ตามความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

4. มีผลผลติท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนและทองถ่ิน 
  - พัฒนานวัตกรรมและงานสรางสรรคจาก

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

- มีมาตรการมุงเนนการบริการวิชาการท่ี 

สามารถชวยใหชุมชนมีความเปนอยูท่ีดี

ข้ึน- พัฒนานวัตกรรมและงานสรางสรรค

จากภูมิปญญาทองถ่ิน 

- โครงการพัฒนานวัตกรรมและงาน

สรางสรรคจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตร 

ท่ี 
ยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ 

ท่ี 
เปาประสงคของคณะฯ การวิเคราะห 

ความสอดคลอง

 
ความเช ื่อมโยง เหต ุผลสนับสน ุนการวิเคราะห 

5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพได

มาตรฐานทันตอการเปลี่ยนแปลงเนน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

5 1. ผูบริหารและบุคลากรมสีมรรถนะในการบริหาร

หรือปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
  - โครงการพัฒนาสมรรถนะและศกัยภาพ

บุคลากรสูมืออาชีพ 

 โ ั

 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพ 

  - โครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือสรางศักยภาพใน

การแขงขัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


