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ประวัติความเป็นมาของคณะศิลปศาสตร์ 
 

  คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
(เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548) การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาส        
ราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และเพ่ือสนับสนุนการสอนในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให้แก่คณะต่างๆ ในระยะเริ่มแรก โดยแยกมาจากคณะวิชาพ้ืนฐานในเดิมก่อนหลอมรวมเป็น
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยใช้อาคารแผนกช่างก่อสร้าง ชั้น 1 ของวิทยาลัยเทคนิค
นราธิวาส วิทยาเขตโคกเขือ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นที่ตั้งโครงการชั่วคราว
ของคณะและต่อมาได้ย้ายส านักงานมาที่ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวั นที่ 1 พฤศจิกายน  
พ.ศ.  2553 และได้ย้ายที่ท าการมายังคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เปิดจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป จ านวน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มรายวิชาภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษามลายู และ
ภาษาจีน กลุ่มรายวิชาสาขาสังคมศาสตร์ และกลุ่มรายวิชาสาขาพลศึกษา รวมทั้งสิ้น 40 รายวิชา ให้แก่คณะ
ต่างๆ จ านวน 7 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และ               
ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 มีจ านวน
นักศึกษาแรกเข้าจ านวน 96 คน ในปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 89 คน          
ในระหว่างนั้น คณะได้จัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษามลายู) ขึ้น ปีการศึกษา 2560 ได้
เปิดรับนักศึกษา รุ่นที่ 1  มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 39 คน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3         
มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 97  คน ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4  มีนักศึกษา
แรกเข้า จ านวน 83 คน และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู รุ่นที่ 2 มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 23 คน 
ส าหรับปีการศึกษา 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 5  มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 102 คน  
และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู รุ่นที่  3 มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 16 คน นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 6 มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 97 คน และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู รุ่นที่ 4            
มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 23 คน 

คณะมีอาจารย์ ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว โดยบุคลากร
สายวิชาการ จ านวน 33 คน ประกอบด้วย ผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน คุณวุฒิปริญญาโท 
จ านวน 25 คน และคุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 4 คน ในจ านวนนี้มีผู้มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 19 คนแบ่งเป็นคุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 3 
คน ปริญญาตรี จ านวน 12 คน ระดับอนุปริญญา จ านวน 1 คน มัธยมศึกษาปีที่  6 จ านวน 3 คน        
(ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ไม่รวม อ. ลาศึกษาต่อ 5 คน 
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โครงสร้างองค์กรคณะศิลปศาสตร์ 

 
 

 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

1.  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 
     1.1  ด้านกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของคณะที่ท าให้   

คณะมีความก้าวหน้า กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านต่างๆ ได้เปิดโลกทัศน์ของบุคลากรและผู้เรียนให้
เห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันโลก เรียนรู้ พัฒนาตนเองผ่านฐานความรู้ส าคัญๆ บนพ้ืนฐาน
ของพหุวัฒนธรรมที่เข้าใจและปรับตัวต่อสถานการณ์โลก ก่อให้เกิดผลผลิตทางปัญญาเอ้ือให้คณะมีผลผลิตที่
หลากหลายแต่ในขณะเดียวกันปัจจัยที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานของคณะ คือ การเข้าถึงแหล่งความรู้ 
เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว และทันสมัย  

    1.2  ด้านการยอมรับและความต้องการของสังคมภายนอก เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการด าเนินภารกิจ
ของคณะ เพราะแนวโน้มของสังคมในปัจจุบันมีความคาดหวังว่าคณะ สามารถช่วยแก้ปัญหาและสร้างบัณฑิตที่
มีศักยภาพได้ ในขณะที่โลกปัจจุบันมีการรวมกลุ่มประชาคมทั่วทุกภูมิภาค เพ่ือประสานความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภาษาและการสื่อสารจึงมีบทบาทส าคัญที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างกัน 
นอกจากนี้ ประเทศเพ่ือนบ้านได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาผ่านอาจารย์
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แลกเปลี่ยน ผ่านกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การออกฝึกสหกิจศึกษานานาชาติ 
ตลอดจน การประกอบอาชีพต่างๆ ของบัณฑิตรุ่นแรกที่ส าเร็จการศึกษา ท าให้คณะได้เป็นรู้จัก และมีชื่อเสียง
ในด้านต่างๆของชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านภาษา 
โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้คณะได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานและสังคมภายนอกคณะและ
มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนตามล าดับ 

 1.3  ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของคณะ เพราะการ
ร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก ถือว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของคณะในการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ในฐานะ
ศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการภาษาต่างประเทศ ท าให้คณะได้รับการร่วมมือด้านเครือข่ายจาก
หน่วยงานภายนอกด้วยดี ประกอบกับศาสตร์ของคณะมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
ในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่  จึงได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก แม้ว่าจะประสบปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจนเกิด
ความรู้สึกไม่ปลอดภัย แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคส าคัญในการลดทอนคุณภาพการด าเนินงานภายในคณะ หรือ
ระหว่างคณะกับหน่วยงานภายนอกคณะได้  

 1.4  ด้านค่านิยมของสังคม มีทั้งปัจจัยที่เอ้ือและปัจจัยที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินภารกิจของคณะ      
ศิลปศาสตร์ ปัจจัยที่เอ้ือ คือ เนื่องจากบริบททางสังคมเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายของศาสนา 
ภาษา และวิถีความเป็นอยู่ ตลอดจนพื้นที่อยู่บริเวณเขตชายแดนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ท าให้ประชาชน
ในพ้ืนที่เห็นความส าคัญของการพัฒนาภาษาต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือให้คนในสังคม
เกิดความเข้าใจตรงกัน และเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความรอบรู้ด้านภาษา จึงสอดคล้องกับพันธกิจของคณะที่
มุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ในฐานะเจ้าของภาษา หรือ
ภาษาต่างประเทศในฐานะผู้ใช้ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน  มีทักษะชีวิตท่ามกลาง
ความหลากหลายของวัฒนธรรม และมีความหวงแหนในภาษา และศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม นอกจากนี้คณะยัง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้นักศึกษามีโอกาสเลือกศึกษาต่อในสถานศึกษาใกล้บ้าน นับเป็นการลด
ค่าใช้จ่าย อีกท้ังเป็นการสนับสนุนเยาวชนในพ้ืนทีใ่ห้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ไม่เกิดการเคลื่อนย้ายทาง
การศึกษา เกิดส านึกรักบ้านเกิด อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดน
ใตอ้ย่างยั่งยืน   

ปัจจัยที่ไม่เอ้ือ ได้แก่ กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ และอิทธิพลของสื่อสมัยใหม่ที่อาจส่งผลกระทบ
เชิงลบที่อาจยั่วยุให้เยาวชนเห็นความส าคัญของวัตถุมากกว่าการพัฒนาตนเอง หรือความส าคัญของการศึกษา  

 1.5  ด้านองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนในจังหวัดนราธิวาสมีความรุ่มรวยทาง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากรากเหง้าทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ มุสลิม เกิดจากความ
หลากหลายของเชื้อชาติ และการใช้ภาษา อันถือเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม 
พัฒนาโดยชุมชน ปัจจัยส าคัญที่ไม่เอ้ืออ านวย คือ การบริหารงบประมาณภาครัฐที่ลงไปสู่ผู้สร้างสรรค์และสืบ
สานผลงานทางด้านวัฒนธรรมอาจยังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่อง  
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 2.  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
มีทั้งปัจจัยที่เอ้ือและปัจจัยที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินภารกิจของคณะ ปัจจัยที่เอื้อ ได้แก่  มีเงินทุนอุดหนุน

จากหน่วยงานภายนอก เนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยได้รับการก าหนดบทบาทหลักให้เป็นเกตเวย์เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนที่มีกิจกรรมเป็น
ศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร อุตสาหกรรมฮาลาล และศูนย์โลจิสติกส์ รองรับการ
ขนส่งสินค้า สงขลา – นราธิวาส – มาเลเซีย (รัฐกลันตัน) เพ่ือเป็นประตูสู่อาเซียน จึงมีการพัฒนาระบบ
โครงข่ายคมนาคมระหว่างประเทศทั้งทางบกและทางน้ า สร้างพ้ืนที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบครบ
วงจร จังหวัดนราธิวาสจึงมีการคมนาคมที่สะดวก ทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศซึ่งเป็นปัจจัยเอ้ือต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยที่ไม่เอ้ือ ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อเงินทุนส าหรับการศึกษาต่อ
ของเยาวชนในพื้นท่ี เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่มีรายได้เป็นรายวัน และมีความ
ยากจนเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ  

3.  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความ

สะดวกสบายต่อการด าเนินชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพ้ืนฐานการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี 
ดังนั้น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีย่อมส่งผลที่เอื้อต่อการด าเนินภารกิจของคณะ  โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีบทบาทอย่างกว้างขวางในทุกวงการ และกลายเป็นเครื่องมือส าคัญของการท างานทุกด้ าน 
ปัจจัยที่ส่งผลเชิงโอกาสต่อคณะ คือ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์การเรียนการสอน
สมัยใหม่เอ้ือให้คณะมีทางเลือกในการน ามาใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้
หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่จ ากัด อาจไม่เอ้ือต่อการด าเนินภารกิจของคณะที่จะน า
เทคโนโลยีต่างๆมาใช้อย่างครอบคลุมและทันสมัย นอกจากนี้ เทคโนโลยีในด้านลบที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาจ
ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของนักศึกษาในเชิงไม่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงอุปสรรคต่อการ
ด าเนินภารกิจของคณะด้วยเช่นกัน  

4.  ปัจจัยด้านการเมือง 
 ด้านการเมือง มีทั้งปัจจัยที่เอ้ือและปัจจัยที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินภารกิจของคณะ ซึ่งสถานการณ์ความ

ไม่สงบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลให้คณะมีโอกาสรับใช้สังคมน้อยลง หรือเป็นไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 
เนื่องจากความปลอดภัยของชีวิตเป็นเรื่องส าคัญสูงสุด ท าให้มีเวลาในการศึกษาและปฏิบัติงานไม่เพียงพอ   
เกิดความเสี่ยงในการลงพ้ืนที่ไปปฏิบัติภารกิจของคณะ เกิดการย้ายถิ่นฐานของคนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยไปอยู่ที่อ่ืน
ส่งผลให้ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมี
ผลตอการสรรหาบุคลากรและนักศึกษาต่างพ้ืนที่  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไม่เอ้ือต่อการด าเนินภารกิจของคณะ 
ศิลปศาสตร์ 

อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน คือ การได้รับโอกาสมีส่วนร่วมในการสร้างเอกภาพทาง
ภาษา สังคม วัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนผ่านการบริการวิชาการ หรือการเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ นับเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการด าเนินภารกิจของคณะ       
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสที่เอ้ือต่อการด าเนินภารกิจของคณะฯ มากกว่าปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านสังคมและความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ท างานของคณะได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในมิติด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ งบประมาณ 
ที่จ ากัด สถานการณ์ความไม่สงบไม่พ้ืนที่ ความห่างไกลจากส่วนกลาง ยังคงเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินภารกิจ ซึ่งผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สรุปได้ดังนี้  

รายละเอียดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

1. คณะตั้งอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเอ้ือต่อบุคลากร
ในการศึกษาและวิจัย 

1. ต้นทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสูง 
เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยห่างไกลจากส่วนกลาง 

2. เป็นคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส 

2. สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน    
ภาคใต้มีผลต่อการสรรหาบุคลากรและนักศึกษาต่าง
พ้ืนที่ 

3. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับสนามบิน ท า
ให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่าง
พ้ืนที่ 

- 

4. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับประเทศเพ่ือน
บ้าน ท าให้มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

1. ด้านโครงสร้างนโยบาย โครงสร้างของคณะ มีทั้งส่วนที่เป็น “จุดแข็ง” และ “จุดอ่อน” โดย     
ที่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้าง สามารถด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ในระดับหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน พบว่าบุคลากรของคณะเพียงพอกับโครงสร้างการบริหารงานของคณะ
มากกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คณะพบว่า มีบุคลากรบางส่วนที่ยังมีภาระงานมาก เนื่องจากด้วยข้อจ ากัดใน
เรื่องการขาดแคลนบุคลากรในบางสาขา  

ด้านการบริหารจัดการเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้านการวิจัย 
นับว่าประสบความส าเร็จกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากบุคลากรสามารถผลิตบทความวิชาการได้บรรลุตามค่า
เป้าหมายที่วางไว้ และยังมีบุคลากรสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมเติม    

2.  ด้านผลผลิตและการให้บริการ ผลผลิตและการให้บริการของคณะ เป็นส่วนที่เป็นจุดแข็งของ
คณะซึ่งโดยทั่วไปนักศึกษาตลอดจนผู้รับบริการส่วนใหญ่พอใจในการกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นอกจากนี้บุคลากรของคณะสามารถให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมได้  อีกทั้งในปีที่ผ่านมาคณะยังขยายฐานผู้รับบริการ
วิชาการท่ีครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย  
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3.  ด้านบุคลากร บุคลากรของคณะ มีทั้งส่วนที่เป็น “จุดแข็ง” และ “จุดอ่อน” โดยในเรื่องคุณภาพ
ของบุคลากร ทั้งบุคลากรสายสอนและวิจัย มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการบริการวิชาการ บุคลากร
ของคณะมี มีความว่องไว ความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทในการท างาน มีความสามัคคีและท างานเป็นทีม มีน้ าใจ
ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกัน และอยู่กันอย่างครอบครัว และแม้ว่าในระยะหลังผลงานวิจัยมี
แนวโน้มที่สูงขึ้น แต่บุคลากรยังคงต้องพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านของงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะยังขาดบุคลากรสายสอนและวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น รายวิชา
วรรณคดี ส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะเริ่มมีบุคลากรสายสอนและวิจัยที่ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน และอยู่ในระหว่างการเตรียมผลักดันบุคลกรสายสนับสนุนใน
การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน 

4.  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน ประสิทธิภาพทางการเงินของคณะ เป็นจุดอ่อนเนื่องจากคณะ 
เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าอันเนื่องมาหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาด าเนินโครงการ 
เนื่องจากบางโครงการมีปฏิทินที่ทับซอ้นกับปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายหลัก  อย่างไรก็ตาม ในระยะ 1 - 
2 ปีที่ผ่าน คณะได้ก าหนดมาตรการการก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ พบว่า มีแนวโน้มการด าเนินการด้าน
การเงินที่ดีข้ึน 

5.  ด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นปัจจัยที่เป็นทั้งจุดแข็งของคณะศิลปศาสตร์ โดยคณะได้รับสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ และมีการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตามความต้องการของโครงการ อย่างไรก็ดี 
พบว่า วัสดุ อุปกรณ์บางชนิดมีลักษณะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย และไม่ทนทาน ท าให้ต้องมีการจัดซื้ออยู่อย่างเป็น
ระยะๆ โดยวัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ปากกาไวท์บอร์ด โปรเจคเตอร์ เป็นต้น 

6.  ด้านบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่เป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของคณะโดยคณะมีการบริหารจัดการ
ภายใต้การน าของคณบดีและผู้บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการด าเนินการจัดการ เรียนการสอนที่
สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2564 คณะพบ
ข้อจ ากัดในเรื่องของการได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินโครงการและกิจกรรม   
ท าให้คณะจ าเป็นต้องวางแผนการด าเนินงานที่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่สอดคล้องกับบริบท
และสถานการณ์จริงในปัจจุบัน  

รายละเอียดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. อาจารย์ในคณะมีศักยภาพในการท างานที่
หลากหลายทั้งงานวิชาการและงานธุรการ 

1. ต้องมีการบูรณาการร่วมมือกับท้องถิ่นใน
การท างาน เพ่ือให้เห็นผลลัพธ์ที่เด่นชัด  

๒. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้าน
สังคม สามารถผลิตงานวิจัยตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 

2. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนที่ตรง
ตามสายงานท าให้มีอุปสรรคต่อบางสาย
งานที่มีความเฉพาะเจาะจง 

๓. บุคลากรมีความสามัคคีคอยช่วยเหลือซึ่งกัน 3. คณะยังขาดแคลนบุคลากรในบางสายงาน
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
และกัน หรือสาขา 

๔. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม มีงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. ขาดบคุลากรฝ่ายสนับสนุนประจ า
สาขาวิชา 

๕. การประชุมวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตลอด
ภาคกรศึกษา 

5. บุคลาการสายสอนยังไม่เพียงพอ 

๖. บุคลากรที่หลากหลายพร้อมที่จะเรียนรู้ 
 

6. ขาดผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะ
ด้าน 

๗. มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีการบูรณาการสู่
รายวิชา 

7. ภาระงานสอนมาก ขาดผู้ทรงแนะน าการ
ท างานหลักสูตร 

- 8. ขาดงบสนับสนุนงานวิจัยภายในที่เพียงพอ 
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บทที่ 3 
ทิศทางและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ 

ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT) ของคณะ 

 
 

การยกร่างวิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 

การยกร่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของคณะ 

 

จัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะฉบับสมบูรณ์ 

น าเสนอ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

 

-ทิศทางขององค์กร 
-ความรับผิดชอบต่อสังคม 
-ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
-  ฯลฯ 

 

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์/สื่อสารสร้างความเข้าใจ 

 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 



 
 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 

วัดผลประเมินผล 

 

พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข  

จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

 

ก ากับ/ติดตามการด าเนินงาน 
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กลไกการด าเนินงาน 
๑. วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะ เ พ่ือทราบสถานะของคณะทั้ ง

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ว่าองค์กรมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคอะไรบ้าง คณะมีศักยภาพ
ในการด าเนินงานอย่างไร และมีสิ่งสนับสนุนใดบ้าง  

๒. ก าหนดทิศทางของคณะว่าคณะต้องการมุ่งไปสู่ทิศทางใด โดยมีการเปรียบเทียบกับปัจจัยแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ผ่านมา ทิศทางการจัดการศึกษาของชาติและของ
มหาวิทยาลัย ฯลฯ ได้แก่ การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก  

๓. ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย 
๔. จัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ 
๕. น าเสนอแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
๖. ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์/สื่อสารสร้างความเข้าใจ (Strategy Communication and 

Understanding) เป็นการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่ระดับฝ่าย งานและบุคคล ให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ 
๗. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๘. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  
๙.  ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๑๐. ก ากับ ติดตามตามร่องระยะเวลาที่ก าหนด  
๑๑. วัดผลประเมินผล วิเคราะห์ผล และน าเสนอผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  
๑๒. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข 
๑๓. วางแผนการด าเนินการส าหรับปีถัดไป  

ปรัชญา 
 บัณฑิตมีความรู้ ปัญญาแสวงหา พัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม 
วิสัยทัศน์   
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  วิจัยและพัฒนา สนองความต้องการของสังคม 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 

 
อัตลักษณ์ 

บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ 

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
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ค่านิยมองค์กร 
 A: Activeness     -  ความว่องไวในการท างาน 
 R: Relationship   -  ความมีสัมพันธภาพที่ดี 
 T: Timely     -  การท างานตรงต่อเวลา  

S: Standard    -  คุณภาพคน คุณภาพงานเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน 
ARTS: การท างานฉันท์พี่น้อง ว่องไว ตรงเวลา และมีมาตรฐาน  

นิยามศัพท์  
 พหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกท่ามกลางความหลากหลายทาง ภาษา ศาสนา และ 
ศิลปวัฒนธรรม 
นโยบาย 

1. นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน : ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการบริหารจัดการ 

2. นโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ :ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  ตลอดจนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และน าไปใช้ประโยชน์ 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม: พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

4. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: ส่งเสริมอนุรักษ์ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ : ให้ความส าคัญกับการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วย       

หลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. เพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสนองความต้องการของสังคม 
3. เพ่ือบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม 
4. เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผล 
6. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ น าไปใช้ในด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ ตามความต้องการของชุมชนและสังคม 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบทอด ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลติบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1.1 หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
TQF (Thai Qualifications Framework : TQF : 
HEd) 

1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
1.1.2 คะแนนผลการประเมินการใช้หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF 

1.2 บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม มี
มาตรฐานในระดับสากล 

 

1.2.1 จ านวนผลงานนักศึกษา/บัณฑิตระดับชาติ 
และนานาชาติ 

1.2.2 จ านวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได้รับใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

1.2.3 อัตราคงอยู่ของจ านวนนักศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษาเทียบกับจ านวนแรกเข้า 

1.2.4 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการที่ตรงตาม
สาขาวิชาของผู้เรียน 

1.2.5 จ านวนชั่วโมงท่ีนักศึกษาท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ต่อคนต่อปี 
1.2.6 ร้อยละของจ านวนผู้รับการนิเทศการสอนของ
บุคลากร 
1.2.7 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา 
1.2.8 จ านวนสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ 
1.2.9 จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด/
ศูนย์ภาษา/ห้องปฏิบัติการทางภาษา/ห้องเรียน
สื่อสารทางไกล) 
1.2.10 ร้อยละของจ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 
(ห้องสมุด/ศูนย์ภาษา/ห้องปฏิบัติการทางภาษา/
ห้องเรียนสื่อสารทางไกล)ที่มีความพึงพอใจที่ระดับดี
ขึ้นไป 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1.3 นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา 

1.4 บัณฑิตมีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา 1.4.1 ร้อยละของจ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าภายใน 1 
ปี 

1.4.2 ร้อยละของจ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าตรงตาม
สาขาภายใน 1 ปี 

1.5 บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่จรรยาบรรณ 1.5.1 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป จากการส ารวจผู้ใช้บัณฑิต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

2.1  ผลงานวชิาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 

 

2.1.1  จ านวนผลงานวชิาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

2.1.2 จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

2.2 ผลงานวชิาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

2.2.1  จ านวนผลงานวชิาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ 

2.2.2 จ านวนหน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับประโยชน์
จากผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

2.3 ผลงานวชิาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

2.3.1 จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

2.4 ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 2.4.1 จ านวนทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน  
และสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

3.1 การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชุมชนและสังคม 
 

3.1.1 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดให้บริการวิชาการ
และตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
3.1.2 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการวิชาการท่ีมีความ
พึงพอใจที่ระดับดีขึ้นไป  

3.1.3 ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ มี
คะแนนความพึงพอใจที่ระดับดีขึ้นไป 

 3.2 เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 

3.2.1 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการจากศูนย์ภาษา 

3.2.2 จ านวนครั้งของผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพจาก
ศูนย์ภาษา 

3.2.3 จ านวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการ วิชาชีพ
จากศูนย์ภาษา 

3.2.4 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการจากศูนย์ภาษาท่ีมี
ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมภาษา ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

4.1 ท านุบ ารุงภาษาศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 

4.1.1 จ านวนรายวิชาหรือกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณา
การกับการท านุบ ารุงภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
4.1.2 จ านวนกิจกรรมการท านุบ ารุงภาษา ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม 
4.1.3 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาและบุคลากรทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมในโครงการ การท านุบ ารุง ภาษา ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี
(โครงการพระราชทานปริญญาบัตร โครงการวัน
สถาปนา โครงการรอมฎอน/หล่อเทียน  โครงการวัน
ไหว้ครู/ร าลึกพระคุณครู) 
4.1.4 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ การท านุบ ารุง ภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี(โครงการ
พระราชทานปริญญาบัตร โครงการวันสถาปนา 
โครงการรอมฎอน/หล่อเทียน  โครงการวันส าคัญทาง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) 

4.2 บัณฑิตสามารถด ารงชีวิต ภายใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
 

4.2.1 ร้อยละของจ านวนบัณฑิตท่ีสามารถด ารงชีวิต
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
4.2.2 ร้อยละของจ านวนบัณฑิตท่ีมีความพึงพอใจต่อ
การด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ระดับดีขึ้น
ไป 

4.3 เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.3.1 จ านวนเรื่องท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.3.2 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการที่มีความพึง
พอใจทีร่ะดับดีขึ้นไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

5.1 ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.1.1 จ านวนระบบสารสนเทศ หรือฐานข้อมูล ที่ถูก
น ามาใช้ในการบริหารจัดการ (ฐานข้อมูลวิจัย มคอ. 
ภูมิปัญญา ปราชญ์ บทความวิชาการ การค้นคว้า
อิสระ 
5.1.2 ร้อยละของจ านวนผู้ใช้ระบบสารสนเทศ หรือ
ฐานข้อมูลที่มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับดีขึ้นไป 

5.1.3 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตของคณะที่มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับดี 

5.2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledgement Management: KM) 

5.2.1 จ านวนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่มี
การรวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ 
5.2.2 จ านวนเครือข่ายในมหาวิทยาลัยที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

5.3.1 จ านวนแผนการด าเนินงานของฝ่ายงาน(แผน
บุคลากร แผนพัฒนานักศึกษา แผนวิจัย แผนบริหาร
จัดการหลักสูตร แผนบริการวิชาการ แผนท านุบ ารุง) 
แผนฝ่าย 
5.3.2 ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการตาม
แผนไตรมาส 
5.3.3 ร้อยละของมาตรการบริหารความเสี่ยงที่
บริหารจัดการได้ตามท่ีก าหนด 
5.3.4 ร้อยละของจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
5.3.5 จ านวนครั้งของการประชุมวางแผนก ากับและ
ติดตามการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ 
5.3.6 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่
มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปต่อการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของคณะ 
5.3.7 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มีความพึงพอใจ
ที่ระดับดีขึ้นไปต่อการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล 

5.4 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ตรงตาม 5.4.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มีความพึงพอใจ
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ภาระงาน มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 

ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
5.4.2 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะตรงตามสายงาน 
5.4.3 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสอนและวิจัย
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
5.4.4 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสอนและวิจัย
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
5.4.5 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ โครงการ 

(ปีงบ 64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

1.1 หลักสูตร
การเรียนการ
สอนที่ได้
มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  TQF 
(Thai 
Qualifications 
Framework : 
TQF : HEd) 

1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่
มีความสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

1. พัฒนา หลักสูตรให้
สอดคล้องตาม
กระบวนการจัดท า
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 2 2 2 3   โครงการศึกษาการเปิดหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะ
ศิลปศาสตร์ 

  โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษา
มลายู 

  โครงการจัดท าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา
มลายูเพ่ือการสื่อสารและบริการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 

  โครงการรับสมัครและบริการ   
สิ่งสนับสนุนการสอบคัดเลือก
นักศึกษา 

 โครงการประชาสัมพัธ์หลักสูตร 
คณะศิลปศาสตร์ 

 กิจกรรมวิพากย์ มคอ.3 

ฝ่ายวิชาการ/งานหลักสูตร/ 
อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 

 
อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ 
 
 
อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ 
 
 

 
นางสาวนันท์นภัส นาราวิทย์/งาน
หลักสูตรฯ 
 

อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา 
 
งานทะเบียน 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ โครงการ 

(ปีงบ 64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

 

1.1.2 คะแนนผลการ
ประเมินการใช้หลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ TQF 

ก ากับติดตามการใช้
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.5 3.5 3.7 3.8 3.9   โครงการก ากับติดตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2558 และ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563 

 โครงการก ากับติดตามและพัฒนา
ฉบับวิชาโท คณะศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย 
 
 
 
 
 
 
งานหลักสูตร/ฝ่ายวิชาการ/ 
อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด 

1.2 บัณฑิตมี
ความรู้ ทักษะ 
และคุณธรรม มี
มาตรฐานใน
ระดับสากล 
 

1.2.1 จ านวนผลงาน
นักศึกษา/บัณฑิต
ระดับชาติ และนานาชาติ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร  

- - - 8 15   โครงการสัมมนาภาษามลายู 
 

 โครงการชุมชมภาษามลายู 

 โครงการชุมนุมภาษาอังกฤษ 

 โครงการห้องเรียนสู่สังคม สังคม    
สู่ห้องเรียน 

 โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ/
สาขาวิชาภาษามลายู 
อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา 

อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
นายอัสฟารอนี  อูมา 
 
นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์/งาน
ทะเบียนฯ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ โครงการ 

(ปีงบ 64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

 โครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับรายวิชา 

 โครงการพัฒนาสโมสรนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ 
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  

 โครงการอุณากรรณสัญจร  
เรียนรู้โลกกว้าง 

 โครงการจัดท าซุ้มแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต 

 

  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะ
ศิลป์ฯ 

 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 

 
อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น 
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/งานกิจกรรม
นักศึกษา/ 
อาจารย์กามีลียา หะยีอาซา 
 
 
สโมสรนักศึกษา 
ผศ.ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง 

สโมสรนักศึกษา 
ผศ.ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง 
 
อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ 
 
 
อาจารย์ชนิตา พรหมทองดี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ โครงการ 

(ปีงบ 64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

 
 

1.2.2 จ านวนรางวัลที่
นักศึกษา/บัณฑิตได้รับใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ส่งเสริมผู้เรียนให้ส่งผล
งานเข้าแข่งขันในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 

- - 6 6 10  โครงการพัฒนาและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา/ 
อาจารย์อาแด  มะเกะ 

1.2.3   อัตราคงอยู่ของ
จ านวนนักศึกษาก่อน
ส าเร็จการศึกษาเทียบกับ
จ านวนแรกเข้า  

1. พัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
2.จัดโครงการต่างๆเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของ
นักศึกษา 
 
3. สนับสนุน
ทุนการศึกษา ส่งเสริมให้
นักศึกษาหารายได้
ระหว่างเรียน 
 

- - - 70 75  โครงการปรับพ้ืนฐานและสอน
เสริมเติมเต็มความรู้นักศึกษาแรก
เข้าคณะศิลปศาสตร์ 

 โครงการสานสัมพันธ์อุณา
กรรณช่อท่ี 7 
 

 โครงการหาร ายได้ระหว่าง
เรียน 

 

 
 

 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น าศั ก ย ภ า พ

อาจารย์กีรติกานต ์บุญฤทธิ์/
สาขาภาษาจีน/สาขาพลศึกษา 
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/งานกิจกรรม
นักศึกษา 
อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/งานแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ          
อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ 
อาจารย์ปารีซะ  รักเก้ือ 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/งานอาจารย์
ที่ปรึกษา อาจารย์ปารีซะ รักเกื้อ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ โครงการ 

(ปีงบ 64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สวัสดิการบุคลากรและนักศึกษา  

 

 โครงการสร้างขวัญก าลังใจ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/งานบริการ
และสวัสดิการ 
ผศ.ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
นางสาวญานิกา เพ็ชร์พันธ์ 

1.2.4 ร้อยละของ
จ านวนนักศึกษาที่ออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ร่วมกับสถาน
ประกอบการที่ตรงตาม
สาขาวิชาของผู้เรียน 

1. ส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมในการออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้เรียน 
2.ส่งเสริมการออกปฏิบัติ
สหกิจศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการที่ตรงตาม
สาขาวิชาของผู้เรียน 

- - - 65 75  โครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา/
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 โครงการสหกิจศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ 

 โครงการขอเปิดรับทุนและ
ส่งเสริมการออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษานานาชาติ 
 

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย 
 
 

อาจารย์รจเรข ก าแหงกิจ 
 
อาจารย์ตัสนีม เจะและ 

1.2.5 จ านวนชั่วโมงท่ี ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิต 50 55 60 50 50  โครงการศิลป์อาสา อาจารย์วรรนา ขุนนา 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ โครงการ 

(ปีงบ 64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

นักศึกษาท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ (นอก
หลักสูตร) ต่อคนต่อปี 

สาธารณะ บ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม 

 

 

1.2.6 ร้อยละของ
จ านวนผู้รับการนิเทศการ
สอนของบุคลากร 

ส่งเสริมอาจารย์ให้
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ 
 

75 75 60 50 50 กิจกรรมการนิเทศการสอนของ
บุคลากร 

ฝ่ายวิชาการ/งานสาขา 
นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 

1.2.7 ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินความพึง
พอใจในการจัดการเรียน
การสอนจากนักศึกษา 

สนับสนุนการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนโดย
นักศึกษา 

3.17 3.75 3.80 3.85 3.90 กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนการสอน 

ฝ่ายวิชาการ/ 
นางสาวนันท์นภัส นาราวิทย์ 

1.2.8 จ านวนสื่อการ
เรียนการสอนที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 
 

ส่งเสริมอาจารย์ผู้สอน
ผลิตสื่อการสอน หรือน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

1 1 6 6 6  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

ฝ่ายวิชาการ/งานศูนย์ภาษา 
อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ 

1.2.9 จ านวนผู้ใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด/

ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์การ

300 350 400 450 500  กิจกรรมการส ารวจความพึง ฝ่ายวิชาการ/งานศูนย์ภาษา
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ โครงการ 

(ปีงบ 64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

ศูนย์ภาษา/
ห้องปฏิบัติการทางภาษา/
ห้องเรียนสื่อสารทางไกล) 

ให้บริการแหล่งเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ 

พอใจของผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้ 
 

 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณา
กรรณ 

อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ 
 
ฝ่ายวิชาการ/งานห้องสมุด 
อาจารย์ชนิตา พรหมทองดี 

1.2.10 ร้อยละของ
จ านวนผู้ใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ (ห้องสมุด/ศูนย์
ภาษา/ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา/ห้องเรียนสื่อสาร
ทางไกล)ที่มีความพึง
พอใจที่ระดับดีขึ้นไป 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้ 

80 80  80  85 90  กิจกรรมการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้ 
 

 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณา
กรรณ 

ฝ่ายวิชาการ/งานศูนย์ภาษา 
อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ  
 

ฝ่ายวิชาการ/งานห้องสมุด 
อาจารย์ชนิตา พรหมทองดี  
 

1.3 นักศึกษา
สอบผ่าน
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

1.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

1. ก าหนดการจัดสอบวัด
ระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษรายชั้นปี
(yearly exam)  
และการสอบวัดระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

- - 100 55 65  กิจกรรมการสอบ EPT  

 กิจกรรมการสอบ Exit exam 
 
 

 โครงการจัดจ้างและแลกเปลี่ยน
อาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 

ฝ่ายวิชาการ/งานหลักสูตร/ 
อาจารย์ ดร. วัชรินทร์ ฟองโหย 
อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ 
 

ฝ่ายวิชาการ/งานวิเทศสัมพันธ์/ 
อาจารย์นูรอา สะมะแอ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ โครงการ 

(ปีงบ 64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

(exit exam)  
 
2. เสริมสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆอย่างต่อเนื่อง 

 

 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/
นักศึกษาและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน 
 

 โครงการชุมชมภาษามลายู 

 โครงการชุมนุมภาษาอังกฤษ 
 

 
ฝ่ายวิชาการ/งานวิเทศสัมพันธ์/
อาจารย์นูรอา สะมะแอ 
 
 
อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา 

อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 

1.4 บัณฑิตมี
งานท าหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา 

1.4.1 ร้อยละของ
จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า
ภายใน 1 ปี 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการ
มีงานท าของบัณฑิต 
2. แนะแนวอาชีพก่อนจบ
การศึกษา 
3.ส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลการมีงานท าของ
บัณฑิต 

- - - 90 95  กิจกรรมส ารวจภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต 

ฝ่ายวิชาการ/ 
นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์, 
นางสาวนันท์นภัส นาราวิทย์ 

1.4.2 ร้อยละของ
จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า

1. ส่งเสริมสนับสนุนการ
มีงานท าของบัณฑิต 

- - - 65 70  กิจกรรมส ารวจภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต 

ฝ่ายวิชาการ/ 
นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์, 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ โครงการ 

(ปีงบ 64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

ตรงตามสาขาภายใน 1 ปี 2. แนะแนวอาชีพก่อนจบ
การศึกษา 
3. ส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลการมีงานท าของ
บัณฑิต 

นางสาวนันท์นภัส นาราวิทย์ 

1.5 บัณฑิตมี
คุณธรรมจริยธรรม 
ควบคู่จรรยาบรรณ 

1.5.1 ร้อยละของบัณฑิตที่มี
คุณธรรมจริยธรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป จากการส ารวจ
ผู้ใช้บัณฑิต 

พัฒนาระบบและกลไก
ของการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

- - - 85 90   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 

กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ 

 

โครงการ  

(ปีงบ64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

2.1  ผลงาน 2.1.1  จ านวนผลงาน ก าหนดมาตรการในการ 1 10 12 14 (15)  โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ฝ่ายวิชาการ/งานวิจัย/ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 

กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ 

 

โครงการ  

(ปีงบ64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

วิชาการ 
งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่
ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ 

 

 

วิชาการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

ผลักดันและส่งเสริมให้
บุคลากรมีการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

การวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 

 โครงการปรับปรุงห้อง
ส านักงานงานส่งเสริมงานวิจัย
และต ารา คณะศิลปศาตร์ 

อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 

2.1.2 จ านวนผลงาน
วิชาการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
ส่งประกวดผลงาน
วิชาการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

- 1 2 3 3  โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 

 โครงการปรับปรุงห้อง
ส านักงานงานส่งเสริมงานวิจัย
และต ารา คณะศิลปศาตร์ 

ฝ่ายวิชาการ/งานวิจัย/ 
อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 

2.2 ผลงาน 2.2.1  จ านวนผลงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 1 2 3 4 5  โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ฝ่ายวิชาการ/งานวิจัย/ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 

กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ 

 

โครงการ  

(ปีงบ64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

วิชาการ 
งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่
น าไปใช้
ประโยชน์และ
สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสาม
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 

วิชาการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก หรือผู้
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ 

มีการสร้างผลงาน
วิชาการงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ 

การวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 

 โครงการปรับปรุงห้อง
ส านักงานงานส่งเสริมงานวิจัย
และต ารา คณะศิลปศาตร์ 

อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 

2.2.2 จ านวนหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้ทีน่ าไปใช้
ประโยชน์ในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ที่ได้รับ
ประโยชน์จากผลงาน
วชิาการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม 

ส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกการ
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศในด้านวิจัย 

- 1 2 4 5 

 

 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 

 โครงการปรับปรุงห้อง
ส านักงานงานส่งเสริมงานวิจัย
และต ารา คณะศิลปศาตร์ 

ฝ่ายวิชาการ/งานวิจัย/ 
อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 

กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ 

 

โครงการ  

(ปีงบ64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

2.3 ผลงาน
วิชาการ 
งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่
ได้รับการ
คุ้มครอง
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

2.3.1 จ านวนผลงาน
วิชาการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ที่ได้รับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ส่งเสริมให้มีการผลิตผล
งานวิชาการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ที่ได้รับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

- - 1 0 1  โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 

 โครงการปรับปรุงห้อง
ส านักงานงานส่งเสริมงานวิจัย
และต ารา คณะศิลปศาตร์ 

ฝ่ายวิชาการ/งานวิจัย/ 
อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 

2.4 ทุนวิจัยจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

2.4.1 จ านวนทุนวิจัยที่
ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก 

ส่งเสริมบุคลากรขอทุน
วิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 

- 1 2 2 2  โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 

 โครงการปรับปรุงห้อง
ส านักงานงานส่งเสริมงานวิจัย
และต ารา คณะศิลปศาตร์ 

ฝ่ายวิชาการ/งานวิจัย/ 
อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน  และสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ โครงการ 

(ปีงบ64) 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 

3.1 การบริการ
วิชาการท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการของชุม
ชุมชนและสังคม 
 

3.1.1 จ านวนหลักสูตร
ระยะสั้นที่เปิดให้บริการ
วิชาการและตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชน
และสังคม 

จัดท า/ปรับปรุง/บริการ
หลักสูตรบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและ
สังคม 

4 4 5 6 7  โครงการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการ
บริการวิชาการ 

 โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการออก
การบริการวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ/งานหลักสูตร/ 
อาจารย์ฟิรดาวซ์ มูหะมัด 
 
 
ฝ่ายวิชาการ/งานหลักสูตร/ 
อาจารย์ฟิรดาวซ์ มูหะมัด 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ โครงการ 

(ปีงบ64) 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 

3.1.2 ร้อยละของจ านวน
ผู้รับบริการวิชาการท่ีมี
ความพึงพอใจที่ระดับดีขึ้น
ไป  

รวบรวมและวิเคราะห์
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ 

70 75 70 85 90 กิจกรรมวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ/งานหลักสูตร/ 
อาจารย์ฟิรดาวซ์ มูหะมัด 

3.1.3 ร้อยละของจ านวน
โครงการบริการวิชาการที่
มีคะแนนความพึงพอใจที่
ระดับดีข้ึนไป  

จัดท าโครงการบริการ
วิ ช าการที่ ต อบสนอง
ความต้องการของชุมชน
และสังคม 

 

 

- - 80 85 90  โครงการในหมวดบริการ
วิชาการ 

 

 โครงการ Chinese day เปิด
โลกแดนมังกรสอนศิลป์
ภาษาจีน 

 โครงการ ศิลปวัฒนธรรมมลายู 

 โครงการรักษ์บ้านเกิดเปิดโลกสู่
อาเซียน 

 โครงการ English Day 
 

 โครงการสร้างสรรค์นักกวีรุ่น
ใหม่ 

ฝ่ายวิชาการ/งานบริการวิชาการ/
อาจารย์ฟิรดาวซ์ มูหะมัด 
 

อาจารย์ปารีซะ รักเก้ือ 
 
 
ผศ.ซาฮีฏีน  นิติภาค 
อาจารย์เกษรา บ่าวแช่มช้อย 
 
 
อาจารย์อาแด มะแกะ 
 
ผศ.ซาฮีฏีน  นิติภาค 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ โครงการ 

(ปีงบ64) 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 

 
 3.2 เป็น
ศูนย์กลางในการ
บริการวิชาการ
ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 

3.2.1 จ านวนผู้เข้ารับ
บริการวิชาการจากศูนย์
ภาษา 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก  นักเรียน และ
นักศึกษา ใช้บริการศูนย์
ภาษา 

- 500 600 700 800  โครงการพัฒนาศูนย์ภาษาฯ 

 กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ภาษา 

ฝ่ายวิชาการ/งานศูนย์ภาษา/
อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ 
 
ฝ่ายวิชาการ/งานศูนย์ภาษา/
อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ 

3.2.2 จ านวนครั้งของ
ผู้รับบริการวิชาการ 
วิชาชีพจากศูนย์ภาษา 

ก ากับติดตาม และ
รายงานผลการเข้ารับ
บริการศูนย์ภาษา 

- - - 500 500  กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ภาษา 

ฝ่ายวิชาการ/งานศูนย์ภาษา/
อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ 

3.2.3 จ านวนหน่วยงานที่
เข้ารับบริการวิชาการ 
วิชาชีพจากศูนย์ภาษา 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกใช้บริการศูนย์
ภาษา 

- - - 20 30  กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ภาษา 

ฝ่ายวิชาการ/งานศูนย์ภาษา/
อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ 

3.2.4 ร้อยละของจ านวน
ผู้รับบริการจากศูนย์ภาษา
ที่มีความพึงพอใจระดับดี

พัฒนาระบบส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ภาษา 

70 75 80 82 85  กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ

ฝ่ายวิชาการ/งานศูนย์ภาษา/
อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ โครงการ 

(ปีงบ64) 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 

ขึ้นไป ผู้รับบริการศูนย์ภาษา 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมภาษา ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ โครงการ  

(ปีงบ 64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

4.1 ท านุบ ารุง
ภาษาศาสนา 

4.1.1 จ านวนรายวิชา
หรือกิจกรรมนักศึกษาที่

ก าหนดรายวิชาการหรือ
กิจกรรมนักศึกษาท่ี

3 4 5 6 7  โครงการสืบ สาน ศิลป์ ถิ่นแดน
ใต ้

อาจารย์ปารีซะ รักเก้ือ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ โครงการ  

(ปีงบ 64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

และ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

บูรณาการกับการท านุ
บ ารุงภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

บูรณาการกับการท านุ
บ ารุงภาษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

 โครงการศิลป์อาสา  
อาจารย์วรรณา ขุนนา 

4.1.2 จ านวนกิจกรรม
การท านุบ ารุงภาษา 
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

ส่งเสริมนักศึกษาและ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5 6 7 8 9  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะ
ศิลปศาสตร์ 

 โครงการส่งเสริมให้บุคลากร
และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย์สุนิฐา ก าเนิดทอง  
 
 

นาวสาวญาณิกา เพ็ชร์พันธ์ 

4.1.3 ท านุบ ารุงภาษา
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

82 84 86 88 90  โครงการส่งเสริมให้บุคลากร
และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

นาวสาวญาณิกา เพ็ชร์พันธ์ 

4.1.4 ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ การท านุบ ารุง 
ภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 

ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

82 82 86 88 90  โครงการส่งเสริมให้บุคลากร
และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

นาวสาวญาณิกา เพ็ชร์พันธ์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ โครงการ  

(ปีงบ 64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

4 โครงการต่อป ี(โครงการ
พระราชทานปริญญาบัตร 
โครงการวันสถาปนา 
โครงการรอมฎอน/หล่อ
เทียน  โครงการวันส าคัญ
ทางชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์)  

4.2 บัณฑิต
สามารถ
ด ารงชีวิต 
ภายใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุข 
 
 
 

4.2.1 ร้อยละของจ านวน
บัณฑิตที่สามารถด ารงชีวิต
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุข  
 

1.สนับสนุนและส่งเสริม
นักศึกษาให้มีทักษะที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม 
2.พัฒนาระบบการ
ส ารวจข้อมูลบัณฑิต 

- - - 88 90  กิจกรรมส ารวจภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต 

ฝ่ายวิชาการ/ 
นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์, 
นางสาวนันท์นภัส นาราวิทย์ 

4.2.2 ร้อยละของจ านวน
บัณฑิตที่มีความพึงพอใจ
ต่อการด ารงชีวิตภายใต้

1.พัฒนาระบบการ
ส ารวจข้อมูลบัณฑิต 

- - - 78 80  กิจกรรมส ารวจภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต 

ฝ่ายวิชาการ/ 
นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์, 
นางสาวนันท์นภัส นาราวิทย์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ โครงการ  

(ปีงบ 64) 

 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

สังคมพหุวัฒนธรรมที่
ระดับดีข้ึนไป  

4.3 เป็นแหล่ง
ศึกษาข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

4.3.1 จ านวนเรื่องท่ีได้
ศึกษาเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

รวบรวมข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1 2 2 2 3  โครงการสืบ สาน ศิลป์ ถิ่น
แดนใต้ 

อาจารย์ปารีซะ รักเก้ือ 

4.3.2 ร้อยละของจ านวน
ผู้รับบริการที่มีความพึง
พอใจทีร่ะดับดีขึ้นไป 

จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

70 75 75 80 85  โครงการสืบ สาน ศิลป์ ถิ่นแดน
ใต ้

อาจารย์ปารีซะ รักเก้ือ 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ ปีงบประมาณ โครงการ  

(ปีงบ64) 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 

5.1 ระบบ
สารสนเทศ
ส าหรับการ
บริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.1.1 จ านวนระบบ
สารสนเทศ หรือฐานข้อมูล 
ที่ถูกน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการ (ฐานข้อมูลวิจัย 
มคอ. ภูมิปัญญา ปราชญ์ 
บทความวิชาการ การ
ค้นคว้าอิสระ  

พัฒนาระบบสารสนเทศ
หรือฐานข้อมูลของคณะ
ให้ถูกต้องและทันสมัย 

4 5 6 7 8  โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการ 
คณะศิลปศาสตร์ 

 
 โครงการพัฒนาระบบงานสาร

บรรณ (E-office) 

ผศ.เดชดนัย  จุ้ยชุม 
 
 

นางสาวปริชาต มุกดาห์ 

5.1.2 ร้อยละของจ านวน
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ หรือ
ฐานข้อมูลที่มีความพึง
พอใจอยู่ที่ระดับดีขึ้นไป 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ หรือ
ฐานข้อมูล 

70 75 80 85 90  โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการ 
คณะศิลปศาสตร์ 

 

ผศ.เดชดนัย  จุ้ยชุม 
 

5.1.3 ร้อยละของจ านวน
ผู้รับบริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตของคณะที่มี
ความพึงพอใจอยู่ที่ระดับดี 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับการ
ให้บริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตของคณะ  

70 75 80 85 90  โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการ 
คณะศิลปศาสตร์ 

 

ผศ.เดชดนัย  จุ้ยชุม 
 

5.2 เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
(Knowledgem

5.2.1 จ านวนองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการที่มี
การรวบรวม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเผยแพร่ 

ก ากับ/ติดตามการ
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านบริหารจัดการ  

4 4 4 4 4  กิจกรรมการจัดการความรู้ 
(Knowledgement 
Management) 

อาจารย์วิภาภรณ์ 
หุ้ยเวชศาสตร์ 
นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ ปีงบประมาณ โครงการ  

(ปีงบ64) 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 

ent 
Management: 
KM) 

5.2.2 จ านวนเครือข่ายใน
มหาวิทยาลัยที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่าย 

- - 1 1 1  กิจกรรมจัดการความรู้ 
(Knowledgement 
Management) 

อาจารย์วิภาภรณ์ 
หุ้ยเวชศาสตร์ 
นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล 

5.3 พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 
 

5.3.1 จ านวนแผนการ
ด าเนินงานของฝ่ายงาน
(แผนบุคลากร แผนพัฒนา
นักศึกษา แผนวิจัย แผน
บริหารจัดการหลักสูตร 
แผนบริการวิชาการ แผน
ท านุบ ารุง) แผนฝ่าย 

ก ากับติดตามการ
ทบทวนและจัดท า
แผนการด าเนินงานของ
ฝ่าย/งาน 

5 5 6 7 8  โครงการทบทวนและจัดท า
แผนคณะศิลปศาสตร์ 

นายบูรฮ า มะ 

5.3.2ร้อยละของจ านวน
โครงการที่ด าเนินการตาม
แผนไตรมาส 

พัฒนาระบบการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามปฏิทินโครงการของ
คณะ 

75 75 75 75 80  โครงการทบทวนและจัดท า
แผนคณะศิลปศาสตร์ 

นายบูรฮ า มะ 

5.3.3 ร้อยละของ
มาตรการบริหารความ
เสี่ยงที่บริหารจัดการได้
ตามท่ีก าหนด 

ก ากับติดตามการ
ด าเนินการบริหารความ
เสี่ยง โดยเน้นหลักการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

- - - 75 80  โครงการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

นางสาวสุดารัตน์ ชูชื่น 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ ปีงบประมาณ โครงการ  

(ปีงบ64) 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 

5.3.4 ร้อยละของจ านวน
ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ก ากับติดตามและ
ประเมินประกันคุณภาพ 

70 70 70 65 70  โครงการรับประเมินประกัน
คุณภาพ คณะศิลปศาสตร์  

 

 โครงการรับประเมินประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

 โครงการรับการประเมิน
ประกันคุณภาพ คณะศิลป
ศาสตร์ (สาขามลายู) 

อาจารย์ฮัสสัน ดูมาลี 
 
 
อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย 
 
 
อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ 

5.3.5 จ านวนครั้งของการ
ประชุมวางแผนก ากับและ
ติดตามการด าเนินงานของ
คณะศิลปศาสตร์ 

ก ากับติดตามการจัด
ประชุมฝ่าย สาขา และ
คณะ  

40 40 48 48 48  โครงการประชุมคณะศิลป
ศาสตร์ 

นางสาวจิราภรณ์ ทองนพคุณ 
นางสาวปริชาต  มุกดาห์ 
 
 
 

5.3.6 ร้อยละของจ านวน
ผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร
ที่มีความพึงพอใจระดับดี
ขึ้นไปต่อการเผยแพร่

1. ประชาสัมพันธ์ การ
ด าเนินงานของคณะและ
หลักสูตร 
2. ส ารวจความคิดเห็น

- - - 70 75  โครงการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ 

 
 โครงการประชาสัมพันธ์

อาจารย์ศรณ์วรงค์  สุวรรณมาศ 
/นางสาวปริชาต  มุกดาห์ 
 
อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ ปีงบประมาณ โครงการ  

(ปีงบ64) 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 

ข้อมูลข่าวสารของคณะ ของผู้รับบริการข้อมูล
ข่าวสาร 

หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ 

5.3.7 ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่มีความพึงพอใจ
ที่ระดับดีขึ้นไปต่อการ
บริหารตามหลักธรรมมาภิ
บาล 

ส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล 

60 65 70 75 80 แบบส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

5.4 บุคลากรมี
ความรู้ 
ความสามารถ 
ตรงตามภาระ
งาน มีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

5.4.1 ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

1. ส ารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
2. สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากร 
 
3 สร้างบรรยากาศที่ดีใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

60 65 70 75 80  โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การปฏิบัติงานและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ของ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 

 
 โครงการสร้างขวัญก าลังใจ

บุคลากร 
 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

พัฒนากายภาพ 

อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์ 
นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล 
 
 
 
อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์ 
นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล 
 
งานอาคารสถานที่ 
นายณัฐกิตติ์  คงแก้ว 

5.4.2 ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรเข้ารับการ

100 100 100 100 100 กิจกรรมส ารวจความต้องการใน
การการอบรมและพัฒนาของ

อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์ 
นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ ปีงบประมาณ โครงการ  

(ปีงบ64) 

ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 

ความรู้และทักษะตรงตาม
สายงาน 

อบรมและพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 

บุคลากร 

5.4.3 ร้อยละของจ านวน
บุคลากรสายสอนและวิจัย
ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรให้ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  

- - 6 5 6  โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์ 
นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล 

5.4.4 ร้อยละของจ านวน
บุคลากรสายสอนและวิจัย
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

- - 6 6 6  โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์ 
นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล 

5.4.5 ร้อยละของจ านวน
บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุน
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  

- - - - -  โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์ 
นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

กิจกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของคณะศิลปศาสตร์  
ระหว่างวันที่ 15, 16, 19, 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมวชิรอ าไพ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

กิจกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของคณะศิลปศาสตร์  
ระหว่างวันที่ 15, 16, 19, 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมวชิรอ าไพ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

กิจกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของคณะศิลปศาสตร์  
ระหว่างวันที่ 15, 16, 19, 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมวชิรอ าไพ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

   

 

   

 

     


