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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    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และ               
ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 มี จ 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 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 6 มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 97 คน และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู รุ่นที่ 4            
มีนกัศึกษาแรกเข้า จ านวน 23 คน และปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 7 นักศึกษาแรกเข้า 
จ านวน 70 คน 

คณะมีอาจารย์ ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว โดยบุคลากร
สายวิชาการ จ านวน 38 คน ประกอบด้วย  ผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน คุณวุฒิปริญญาโท 
จ านวน 28 คน และคุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 4 คน ในจ านวนนี้มีผู้มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 18 คน แบ่งเป็นคุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 
2 คน ปริญญาตรี จ านวน 12 คน ระดับอนุปริญญา จ านวน 1 คน มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 คน (ข้อมูล
บุคลากร ณ วันที่ 19 มกราคม 2565)  
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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 สามารถช่วยแก้ปัญหาและสร้างบัณฑิต 
ที่มีศักยภาพได้ ในขณะที่โลกปัจจุบันมีการรวมกลุ่มประชาคมทั่วทุกภูมิภาค เพ่ือประสานความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภาษาและการสื่อสารจึงมีบทบาทส าคัญที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างกัน 
นอกจากนี้ ประเทศเพ่ือนบ้านได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาผ่านอาจารย์

โครงสร้างคณะศิลปศาสตร ์
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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 อีกท้ังเป็นการสนับสนุนเยาวชนในพ้ืนทีใ่หเ้ข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 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 างานทุกด้าน 
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 การได้รับโอกาสมีส่วนร่วมในการสร้างเอกภาพทางภาษา 
สังคม วัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนผ่านการบริการวิชาการ หรือการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
นับเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการด าเนินภารกิจของคณะ       
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสที่เอ้ือต่อการด าเนินภารกิจของคณะฯ มากกว่าปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านสังคมและความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ท างานของคณะได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในมิติด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ งบประมาณ 
ที่จ ากัด สถานการณ์ความไม่สงบไม่พ้ืนที่ รวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในปัจจุบัน และความห่างไกลจากส่วนกลาง ยังคงเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินภารกิจ 
ซึ่งผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สรุปได้ดังนี้  

รายละเอียดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

1. เป็นคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล 

1. สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน    
ภาคใต้ 

2. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับประเทศเพ่ือน
บ้าน ท าให้มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีผลต่อการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

3. คณะตั้งอยู่ในพ้ืนที่พหุภาษาและวัฒนธรรม 3. การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในเรื่องเทคโนโลยี 
4. อิทธิพลของระบบออนไลน์ และโซเชียล 4. เศรษฐกิจ ความยากจนของคนในพ้ืนที่ 

5.  มหาวิทยาลัยข้างเคียงท่ีมีความร่วมมือทางวิชาการ
  

5. ความสนใจเลือกเรียนนอกพ้ืนที่ของเยาวชนใน
พ้ืนที่ 

6. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับสนามบินท าให้
เกิดความคล่องตัวในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่าง
พ้ืนที่ 

 

 
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
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อาจารย์ นอกจากนี้บุคลากรของคณะสามารถให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมได้  อีกทั้งในปีที่ผ่านมาคณะยังขยายฐานผู้รับบริการ
วิชาการท่ีครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย  

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 
ยกเลิกโครงการ เนื่องจากบางโครงการมีปฏิทินที่ทับซ้อนกับปฏิทินกิจกรรมของกลุ่ มเป้าหมายหลัก และ
สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในระยะ 1 
ปีที่ผ่าน คณะได้ก าหนดมาตรการการก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ พบว่า มีแนวโน้มการด าเนินการด้านการเงิน
ที่ดีข้ึน และปรับเปลี่ยนกิจกรรมและวิธีการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การในปัจจุบัน 

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
ภายใต้การด าเนินงานของคณบดีและผู้บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
คณะพบข้อจ ากัดในเรื่องของการได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินโครงการและ
กิจกรรม ท าให้คณะจ าเป็นต้องวางแผนการด าเนินงานที่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่สอดคล้อง
กับบริบทและสถานการณ์จริงในปัจจุบัน  

รายละเอียดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. บุคลากรมีความสามารถที่หลากหลาย 1. การสื่อสารในองค์กร 
๒. บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจในการปฎิบัติงาน 2. บุคลากรบางส่วนยังมีประสบการณ์ในการ

ท างานน้อย ส่งผลต่อความรู้และเข้าใจใน
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
บทบาทหน้าที่ในการท างาน 

๓. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน 

3. บุคลากรบางคนมีภาระงานที่มาก
จนเกินไป 

๔. บุคลากรมีความสามัคคีกัน 4. บางครั้งบุคลากรต้องอุทิศให้กับงานที่ต้อง
รบัผิดชอบมากกว่าภาระงานสอนอัน
เนื่องจากความไม่แน่นอนของเนื้องานที่
ได้รับมอบหมาย 

๕. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 5. บุคลากรที่ต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวน
น้อย 

๖. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 6. บุคลากรที่ได้ทุนวิจัยภายนอกมีน้อย 
๗. หลักสูตรมีระบบสหกิจศึกษาครบทั้ง 2 

หลักสูตร ท าให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการจริง 

7. คณาจารย์ขาดประสบการณ์ในการ
น าเสนอ เผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือ
ประชุมวิชาการ 

8. คณะมีศูนย์เฉพาะทางด้านภาษา 9. ระบบสารสนเทศที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ท างาน 

10. คณะมีห้องปฏิบัติการทางภาษาที่มีความ
ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และ
สร้างนวัตกรรม 

11. งบประมาณจ ากัด 

12. คณะมีการบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
13. คณะมีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 

14. คณะมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน  
15. คณะมีโครงสร้างงานและการมอบหมายงานที่

ชัดเจน 
 

16. คณะเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกท่านเข้ามามีส่วน
รว่มหรือบทบาทในการด าเนินงานในคณะ 
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บทที่ 3 
ทิศทางและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ 

ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของคณะ 

การยกร่างวิสัยทัศน์/พันธกิจ 

การยกร่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด

ของค

 

การยกร่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของคณะ 

ณะ จัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะฉบับสมบูรณ์ของคณะ 

น าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์/สื่อสารสร้างความเข้าใจ 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ก ากับ/ติดตามการด าเนินงาน 

วัดผลประเมินผล 

พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 

-ทิศทางขององค์กร 

-ความรับผิดชอบต่อสังคม 

-ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

-  ฯลฯ 

จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
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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 พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของสังคม 
วิสัยทัศน์   
 สถาบันแห่งการพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรม มุ่งสู่
มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 2. ผลิตผลงานวชิาการงานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
 3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม 
 4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 
 
อัตลักษณ์ 

บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ 

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
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ค่านิยมองค์กร 
 A: Activeness     -  ความว่องไวและกระตือรือร้นในการท างาน 
 R: Relationship   -  ความมีสัมพันธภาพที่ดี 
 T: Timely     -  ความตรงต่อเวลา 

S: Sustainability   -  ความยั่งยืน 
ARTS: พี่น้องอุณากรรณ ว่องไว ตรงเวลา สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน 

 
นิยามศัพท ์ 
 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. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
3. บริการวิชาการ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. ส่งเสริมภาษา ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นน าโดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1.1 มีหลักสูตรที่ทันสมัยและส่งเสริมพัฒนา 
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศ 

1.1.1. จ านวนรายวชิาที่มีการเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้เรียน สู่การเป็นผู้ประกอบการ/ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ 
1.1.2 จ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนารายวิชาสู่การ
เป็นผู้ประกอบการ หรือตอบสนอง 
ความต้องการของประเทศ 
1.1..3 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 

1.2 นักศึกษา/บัณฑิต มีคุณภาพ และคุณธรรม
ทางด้านวิชาการและนวัตกรรม ตามมาตรฐานระดับ
สากล 

 

1.2.1 จ านวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได้รับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
1.2.2 จ านวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได้รับ ในด้าน
ผู้ประกอบการใหม่ (Startup Award) หรือนวัตกรรม 
1.2.3 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพในการสอบ ครั้งแรก 
1.2..4 ร้อยละของจ านวนนักศึกษา ที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก่อน
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า (CEFR:B1) 
1.2.5 ร้อยละของจ านวนนักศึกษา ที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษามลายู ก่อน
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า (CEFR:B1) 
1.2.6 ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑิต ที่เป็น
ผู้ประกอบการที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาและการ
เสริมสร้างนวัตกรรม 
1.2.7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท า/ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี 
1.2.8 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
(ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

1.3 มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือการพัฒนา
การศึกษา 

1.3.1 จ านวนหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีร่วม
เป็นเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาการศึกษากับ
มหาวิทยาลัย 

1.4 มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเรียนการสอนแบบ
ครบวงจร 

1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ใช้เทคโนโลยีสารเทศ สื่อการเรียนการสอน 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

2.1  มีผลงานวิชาการ งานวจิัยและนวัตกรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

2.1.1. จ านวนบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
หรือบทความปริทัศน์ (Review article) จากการตีพิมพ์
ในฐานข้อมูล TCI 1 
2.1.2 จ านวนบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
หรือบทความปริทัศน์ (Review article)จากการประชุม
วิชาการท่ีตีพิมพ์และจัดอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI หรือฐานข้อมูลนานาชาติอ่ืนๆ 

2.1.3 จ านวนเรื่องการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
โครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัย/องค์กรต่างประเทศ 
2.1.4 ร้อยละของอาจารย์ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI 1 
หรือ Scopus หรือ ISI หรือฐานข้อมูลนานาชาติอ่ืนๆ 
2.1.5 จ านวนการยื่นข้อเสนอ Submitted proposal 
เพ่ือขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

2.2 งานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในระดับชุมชน สังคมและ
อุตสาหกรรม 
 

 

2.2.1  จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ ในระดับชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม 
2.2.2 จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้กับชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม 
2.2.3 จ านวนบุคลากรที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน ภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
2.2.4 จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกท่ี
สนับสนุน การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Startup) หรือ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  บริการวิชาการ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

3.1 เป็นศูนย์กลางในการให้บริการบริการวิชาการ
โดยมุ่งเน้นศุนย์ภาษาและหลักสูตรระยะสั้นที่ช่วย
พัฒนาชุมชนและสังคมในจังหวัดนราธิวาสและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
 

3.1.1 ร้อยละผู้รับบริการวิชาการท่ีพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 
3.1.2 จ านวนครั้งของผู้รับบริการวิชาการจากศูนย์ภาษา 
3.1.3 จ านวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการและใช้
บริการจากศูนย์ภาษา 

3.1.4 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการและใช้บริการจาก
ศูนย์ภาษา 
3.1.5 ร้อยละผู้รับบริการวิชาการที่พึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 
3.1.6 ร้อยละของจ านวนงานบริการวิชาการท่ี
ผู้รับบริการวิชาการ ได้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือ
สร้างรายได้ 

 3.2 เงินรายได้ในการบริการวิชาการจากศูนย์
ภาษาและหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของ
ชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ช่วย
พัฒนาชุมชนและสังคมในจังหวัดนราธิวาสและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

3.2.1 จ านวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการและใช้
บริการจากศูนย์ภาษา 
3.2.2 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ
วิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมภาษา ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

4.1 การสืบสานศิลปวัฒนธรรม กับการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ รวมทั้งการด ารงชีวิต
ของนักศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุข 
 
 

4.1.1 ร้อยละของนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมและจิตสาธารณะ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สังคมพหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 3 โครงการ 
4.1.2 ร้อยละบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีความสุข 

4.2 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการจัด
การศึกษาส่งเสริมความเข้าใจอันดีเพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการบริการวิชาการ 

4.2.1 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการวิชาการด้านส่งเสริม
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดี ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 
4.2.2 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
บริการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับ
การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดี มีความ
เข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรมที่ระดับดีขึ้นไป 
4.2.3 จ านวนผู้เข้ารับบริการกิจกรรม/โครงการ บริการ
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการจัด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดี 
4.2.4 ร้อยละของผู้รับบริการกิจกรรม/โครงการ บริการ
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการจัด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีที่น าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรมของสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

4.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรมของสังคม
พหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 3 โครงการ ต่อปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นน าโดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

5.1 พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นน าโดยเน้น
ประสิทธิภาพและความยั่งยืน 
 

5.1.1 จ านวนระบบงานใช้ระบบสารสนเทศ 
5.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบระบบ
ฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
สารสนเทศ 
5.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสอนและวิจัย/สาย
สนับสนุน ที่ได้รับการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศ 
5.1.4 จ านวนโครงการที่พัฒนากระบวนงานด้านการ
บริหารจัดการ 
5.1.5 ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผน
ไตรมาส 
5.1.6 จ านวนแผนการด าเนินงานของฝ่ายงาน (แผน
บุคลากร แผนพัฒนานักศึกษา แผนวิจัย แผนบริหาร
จัดการหลักสูตร แผนบริการวิชาการ แผนทานุบ ารุง) แผน
ฝ่าย 
5.1.7 ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.8 จ านวนแผนงานที่พัฒนากระบวนงาน 
ด้านการบริหารจัดการ 
5.1.9 จ านวนข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่เผยแพร่เพื่อรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
5.1.10 จ านวนตัวชีว้ัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่มีผลการประเมินในระดับ 5 ตามเกณฑ์ CUPT QA 
ระดับคณะ 
5.1.11 จ านวนตัวชีว้ัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่มีผลการประเมินในระดับ 4  ตามเกณฑ์ CUPT QA  
ระดับหลักสูตร 

5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือตอบสนองมหาวิทยาลัยสีเขียว 

5.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ 
ภูมิทัศน์คณะ 
5.2.2 ร้อยละของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของปีที่ผ่านมา 
5.2.3 ร้อยละของการประหยัดพลังงานน้ าประปา เมื่อ
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของปีที่ผ่านมา 
5.2.4 ร้อยละของการลดปริมาณใช้โฟม ถุงพลาสติก 
กระดาษ ฯลฯ เพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

5.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
ความก้าวหน้าในสายงาน สร้างขวัญก าลังแก่บุคลากร 

5.3.1 จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาใช้ในการพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการของแต่ละฝ่าย 
5.3.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้
พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ PNU Test ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ 
5.3.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ PNU Test ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้พื้นฐาน ด้านภาษาอังกฤษ 
5.3.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะทางด้านศาสตร์วิชาตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด 
5.3.5 ร้อยละของบุคลากร สายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
5.3.6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ 
5.3.7 จ านวนคู่มือปฏิบัติงาน/งานวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญ
การ 
5.3.8 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 
5.3.9 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
5.3.10 ร้อยละความพึงพอใจของการสร้างขวัญก าลังแก่
บุคลากร 
5.3.11 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการ
ของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 

1.1 มหีลักสูตรทีท่ันสมัย
และส่งเสรมิพัฒนา 
นวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
และประเทศ 

1.1.1 บรหิารจดัการ 
หลักสตูรและการเรียนการ
สอน ใหม้ีความทันสมัย
และมีความหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
 

1.1.1.1 จ านวนรายวิชาที่มีการ
เตรียมความพร้อมให้กับผูเ้รียน สู่
การเป็นผูป้ระกอบการ/ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ 

ราย 
วิชา 

1 1 1 1 1 1. โครงการเตรียมความพร้อม 
สหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์ วิขาชีพ  คณะ
ศิลปศาสตร ์

2. โครงการบรูณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับรายวิชา 

3. โครงการสหกิจศึกษา คณะศลิป
ศาสตร ์

4. โครงการจดัจ้างอาจารย์พิเศษ 

งานหลักสูตร/ฝ่ายวิชาการ 
อ.ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย 
ผศ.ซาฮีฎีน นิตภิาค ์
อ.รจเรข ก าแหงกิจ 
อ.ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ ์

1.1.1.2 จ านวนหลักสูตรที่มีการ
พัฒนารายวิชาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ หรือตอบสนอง 
ความต้องการของประเทศ 
 

หลักสตูร - 1 - 
 

1 - 1. โครงการเปิดหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ 

2. โครงการก ากับตดิตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑติ คณะศิลป
ศาสตร ์

3. โครงการรับสมัครและบริการสิง่
สนับสนุนการสอบคดัเลือก
นักศึกษา 

4. โครงการฝึกซ้อมบัณฑติเข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร 

งานหลักสูตร/ฝ่ายวิชาการ/ 
ประธานหลักสตูร/ 
อ.ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
อ.สุไลมาน สมาแฮ 
นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร ์
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 

1.1.1.3 จ านวนหลักสูตรระยะสัน้ 
(Non-Degree) 

หลักสตูร 1 1 - - 1 1. โครงการหลักสตูรระยะสั้นแบบ
สร้างรายได ้

ฝ่ายวิชาการ/ 
อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด 

1.2 นักศึกษา/บัณฑิต มี
คุณภาพ และคณุธรรม
ทางด้านวิชาการและ
นวัตกรรม ตามมาตรฐาน
ระดับสากล 

1.2.1 ส่งเสรมิและพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการใช้
ชีวิตและการท างานใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่
ทักษะการเรยีนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศสื่อ เทคโนโลยี
และทักษะชีวิตและอาชีพ 

1.2.1.1 จ านวนรางวัลที่
นักศึกษา/บัณฑิตได้รับใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

รางวัล 3 
 

5 7 8 9 1. โครงการพัฒนาและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยของนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร ์

3. โครงการน าเสนองานวิจัยของ
นักศึกษาคณะศลิปศาสตร ์

4. โครงการแสดงความยินดีบณัฑิต
อุณากรรณ ปีการศึกษา 2564 

5. โครงการจดัประชุมวิชาการ
คณะศลิปศาสตร์ ระดบัชาติและ
ระดับนานาชาต ิ

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
อ.ฟารีดา กิตติวโิรจน ์

อ.ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
อ.ภีมระพัฒต์  รองสวัสดิ ์
อ.ซัลวาตี สเุด็น 
นายอับดุลรอมัน แวน ุ

1.2.1.2 จ านวนรางวัลที่
นักศึกษา/บัณฑิตได้รับ ในด้าน
ผู้ประกอบการใหม่ (Startup 
Award) หรือนวัตกรรม 

รางวัล - 1 1 1 1 

1.2.1.3 ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพในการสอบ ครั้งแรก 

ร้อยละ - - - - - - - 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 

1.2.1.4 ร้อยละของจ านวน
นักศึกษา ที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ก่อนส าเร็จการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า (CEFR:B1) 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 1. โครงการบรูณาการการเรียน
การสอนกับรายวิชา 

2. โครงการจดัจ้างอาจารย์พิเศษ 
3. โครงการปรับพื้นฐานและสอน

เสรมิเตมิเตม็ความรู้นักศึกษา
แรกเข้าคณะศลิปศาสตร ์

4. โครงการจดัจ้างและแลกเปลี่ยน
อาจารย์ชาวต่างประเทศเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 

5. กิจกรรมการสอบวดัระดับ
ความรู้ทางด้านภาษา 

งานสาขา/ฝ่ายวิชาการ 
ผศ.ซาฮีฎีน นิตภิาค 
อ.ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย 
อ.ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ ์
อ.เกษรา  บ่าวแช่มช้อย 
อ.นูรอา สะมะแอ 

1.2.1.5 ร้อยละของจ านวน
นักศึกษา ที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา
มลายู ก่อนส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า
กว่า (CEFR:B1) 

ร้อยละ - 60 65 70 - 

1.2.1.6 ร้อยละของนักศึกษา/
บัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการที่เกดิ
จากกระบวนการพัฒนาและการ
เสรมิสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ - - 5 8 10 1. โครงการ Podcast สอนภาษา 
ผ่านวัฒนธรรม 

อาจารย์นสัรี พิทักษ์สุข
สันต ์

1.2.2 ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการมีงานท าของ
บัณฑิต  

1.2.2.1 ร้อยละของบัณฑติที่มี
งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ/
ศึกษาต่อ ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 70 75 80 85 90 1. โครงการมนร.เพื่อสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

2. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 

งานหลักสูตร/ฝ่าย
วิชาการ/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 

1.2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในระดับดีขึ้น
ไป (ค่าเฉลีย่ 3.51 ข้ึนไป) 

ร้อยละ 70 75 80 85 90 3. โครงการพัฒนาสโมสรนักศึกษา 
คณะศลิปศาสตร ์

4. โครงการสานสัมพันธ์อุณากรรณ
ช่อท่ี 8 

5. โครงการส่งเสรมิสุขภาพและ
สวัสดิการเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
แก่นักศึกษา 

6. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
7. โครงการอุณากรรณสญัจร 

เรียนรูโ้ลกกว้าง 
8. โครงการพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตอันพึงประสงค ์
9. โครงการบริการวิชาการเนื่องวนั

เด็กแห่งชาต ิ
10. โครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษา

และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะ
ศิลป ์

11. กิจกรรมส ารวจภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิตคณะศลิปศาสตร ์

ผศ.ดร.ศิริกญัญา  แก่น
ทอง 
อ.ชนิตา พรหมทองดี 
อ.กามีลียา หะยีหะซา 
อ.วิภาวรรณ หุ้ยเวช
ศาสตร ์
อ.สุไลมาน สมาแฮ 
อ.กมลรตัน์ หาญสกุลวัฒน ์
อ.วรรณา ขุนนา 
อ.อาแด มะเกะ 
นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร ์
 

1.3 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอก เพื่อการ
พัฒนาการศึกษา 

1.3.1 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
การศึกษากับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั หน่วยงาน

1.3.1.1 จ านวนหน่วยงานภายใน
และภายนอกที่ร่วมเป็นเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาการศึกษากับ
มหาวิทยาลยั 

หน่วย 
งาน 

1 1 1 2 2 1. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการ 

2. โครงการสหกิจศึกษา คณะศลิป
ศาสตร ์

3. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/

ฝ่ายวิชาการ/ 
อ.ดร.ภสัร์ธรีา ฉลองเดช 

อ.ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
อ.รจเรข ก าแหงกิจ 
อ.ตัสนีม เจะและ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 

ภาครัฐ ภาคเอกชนธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

นักศึกษาและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน 

4. โครงการจดัประชมุวิชาการ
คณะศลิปศาสตร์ ระดบัชาติและ
ระดับนานาชาต ิ

อ.นูรอา สะมะแอ 
 
 

1.4 มีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการเรียนการสอน
แบบครบวงจร 

1.4.1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อการเรยีน
การสอน อินเทอร์เนต็
ความเร็วสูง 

1.4.1.1 ร้อยละของความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการใช้
เทคโนโลยีสารเทศ สื่อการเรียน
การสอน อินเทอร์เนต็ความเร็วสูง 

ร้อยละ 70 75 80 80 80 1.  โครงการปรบัปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ  

2. โครงการปรับพื้นฐานและสอน
เสรมิเตมิเตม็ความรู้นักศึกษา
แรกเข้าคณะศลิปศาสตร ์

 

งานสารสนเทศเพื่อการ
บริการ/ฝ่ายแผนและ
ประกันคณุภาพ/ 
อ.รอฮานี เตะ๊ซา 
อ.เกษรา บ่าวแช่มช้อย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 

2.1 มีผลงานวิชาการ 
งานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 

2.1.1 ส่งเสรมิสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรมให้
ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่  
 
2.1.2 ยกย่องเชดิชูเกียรติ
บุคลากรทีส่ร้างสรรค์
ผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.1 จ านวนบทความวิจยั
หรือบทความทางวิชาการ หรือ
บทความปริทัศน์ (Review 
article) จากการตีพมิพ์ใน
ฐานข้อมูล TCI 1 

จ านวน 4 5 7 9 11 1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยคณะศลิปศาสตร ์
 

2. โครงการจดัประชุมวิชาการ
คณะศลิปศาสตร์ ระดบัชาติ
และระดับนานาชาต ิ

งานส่งเสรมิงานวิจัยและ
ต ารา/ฝ่ายวิชาการ/ 

อ.ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
นางสาวนันท์นภัส  นารา
วิทย์ 

2.1.1.2 จ านวนบทความวิจยั
หรือบทความทางวิชาการ หรือ
บทความปริทัศน์ (Review 
article)จากการประชุมวิชาการที่
ตีพิมพ์และจดัอยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus หรือ ISI หรือฐานข้อมูล
นานาชาติอื่นๆ 

บท 
ความ 

0 1 3 5 7 

2.1.1.3 จ านวนเรื่องการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือ
โครงการวิจัยร่วมกับนักวิจยั/
องค์กรต่างประเทศ 

เรื่อง 0 0 1 2 3 

2.1.1.4 ร้อยละของอาจารย์
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI 1 หรือ 
Scopus หรือ ISI หรือฐานข้อมูล
นานาชาติอื่นๆ 

ร้อยละ 10 10 10 10 15 

2.1.1.5 จ านวนการยื่นข้อเสนอ 
Submitted proposal เพื่อขอ

โครง 
การ 

1 2 2 3 3 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
2.2 งานวิจัยและนวัตกรรม
ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
สร้างมลูค่าเพิ่มในระดับ
ชุมชน สังคมและ
อุตสาหกรรม 

2.2.1 ส่งเสรมิการผลติผล
งานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
หรือตอบโจทยค์วาม
ต้องการเพื่อน าไปสู่การ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชน สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรม 

2.2.1.1  จ านวนงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ ใน
ระดับชุมชน สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรม 

เรื่อง 2 2 3 3 4 1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยคณะศลิปศาสตร ์
 

2. โครงการจดัประชุมวิชาการ
คณะศลิปศาสตร์ ระดบัชาติ
และระดับนานาชาต ิ

งานส่งเสรมิงานวิจัยและ
ต ารา/ฝ่ายวิชาการ/ 

อ.ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
นางสาวนันท์นภัส  นารา
วิทย์ 

 
 
 

2.2.1.2 จ านวนงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิ่ม ให้กับ
ชุมชน สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรม 

เรื่อง 0 0 1 1 1 

2.2.1.3 จ านวนบุคลากรที่
แลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่ชุมชน ภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

คน 3 5 7 9 9 

2.2.1.4 จ านวนงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอกท่ีสนับสนุน การ
สร้างผู้ประกอบการใหม่ 
(Startup) หรือผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs 

ล้าน
บาท 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   บริการวิชาการ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 

3.1 เป็นศูนย์กลางในการ
ใหบ้ริการบริการวิชาการ
โดยมุ่งเน้นศูนย์ภาษาและ
หลักสตูรระยะสั้นท่ีช่วย
พัฒนาชุมชนและสังคมใน
จังหวัดนราธิวาสและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

3.1.1 พัฒนาศักยภาพ
ศูนย์ภาษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน
และสังคมภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 

3.1.1.1 ร้อยละผู้รับบริการ
วิชาการที่พึงพอใจในระดับดีขึ้น
ไป (ค่าเฉลีย่ 3.51 ข้ึนไป)  

ร้อยละ 70 70 75 75 80 1. โครงการแหล่งเรยีนรู้ชาว
อุณากรรณ 

2. กิจกรรมการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
แหล่งเรียนรู ้

งานศูนย์ภาษา/ฝ่าย
วิชาการ 
อ.ฟิรดาว นิสะน ิ
นายไพชยนต์  สมจิตร 
 

3.1.1.2 จ านวนครั้งของ
ผู้รับบริการวิชาการจากศูนย์
ภาษา  

ครั้ง 500 
 
 

600 700 800 900 

3.1.1.3 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้า
รับบริการวิชาการและใช้บริการ
จากศูนย์ภาษา 

หน่วย 
งาน 

20 25 30 35 40 

3.1.1.4 จ านวนผู้เข้ารับบริการ
วิชาการและใช้บริการจากศูนย์
ภาษา 

คน 300 500 800 1,00
0 

1,20
0 

3.1.2 จัดท าและพัฒนา
โครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

3.1.2.1 ร้อยละผู้รับบริการ
วิชาการที่พึงพอใจในระดับดีขึ้น
ไป (ค่าเฉลีย่ 3.51 ข้ึนไป) 

ร้อยละ 70 70 75 75 80 1. โครงการบริการวิชาการ
แบบให้เปล่าเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน/
ผู้รับบริการ (โครงการ
บริการวิชาการเนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย) 

2. โครงการหลักสตูรระยะ
สั้นแบบสร้างรายได ้

3. กิจกรรมการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

งานบริการวิชาการ/ฝ่าย
วิชาการ 
อ.ฟีรดาวซ์ มูหะมัด 
นางสาวนันทภัส นารา
วิทย์ 
หัวหนา้สาขา 

3.1.2.2 ร้อยละของจ านวนงาน
บริการวิชาการทีผู่้รับบริการ
วิชาการ ได้น าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์หรือสร้างรายได ้
 

ร้อยละ 60 60 65 65 70 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 

วิชาการ 

3.2 เงินรายได้ในการ
บริการวิชาการจากศูนย์
ภาษาและหลักสูตรระยะ
สั้นตามความต้องการของ
ชุมชนและสังคมในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ ที่ช่วย
พัฒนาชุมชนและสังคมใน
จังหวัดนราธิวาสและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

3.2.1 การบริการวิชาการ
จากศูนย์ภาษาและการ
บริการวิชาการหลักสูตร
ระยะสั้น 
 

3.2.1.1 จ านวนเงินรายได้จาก
การบริการวิชาการและใช้บริการ
จากศูนย์ภาษา 
 

ล้าน
บาท 

0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 1. โครงการให้บริการแบบ
สร้างรายได้ของศูนย์ภาษา 

2. โครงการหลักสตูรระยะ
สั้นแบบสร้างรายได ้
 

งานศูนย์ภาษา/ฝ่าย
วิชาการ 
อ.ฟิรดาว นิสะน ิ
นายไพชยนต์  สมจิตร 
งานบริการวิชาการ/ฝ่าย
วิชาการ 
อ.ฟีรดาวซ์ มูหะมัด 
นางสาวนันทภัส นารา
วิทย์ 

3.2.1.2 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการให้บริการวิชาการ  

เครือ 
ข่าย 

1 
 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1. โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิชาการ 

 

ฝ่ายวิชาการ/ 
อ.ดร.ภสัร์ธรีา ฉลองเดช 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมภาษา ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 

4.1 การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม กับการ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะ 
รวมทั้งการด ารงชีวิตของ
นักศึกษาภายใตส้ังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุข  

 

 

4.1.1 สนับสนุนการท านุ 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การพัฒนานักศึกษาด้าน
จิตสาธารณะ  บูรณาการ
กับการจัดการการเรียน
การสอน 
 
 

4.1.1.1 ร้อยละของนักศึกษา      
ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมคณุธรรม และจริยธรรม
และจิตสาธารณะ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สังคมพหุ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 3 
โครงการ 

ร้อยละ 75 77 79 81 85 1. โครงการส่งเสรมิอัตลักษณ์
คณะศลิปศาสตร ์

2. ประเพณีพหุวัฒนธรรม 
(โครงการมหาวิทยาลยัฯ 
สถาปนา/รอมฎอน/หล่อ
เทียนทอดกฐิน/ไหวครู) 

3. โครงการสืบสานศลิป์ถิ่น
แดนใต ้

4. โครงการศิลป์อาสา 
5. อุณากรรณสญัจร เรียนรู้

โลกกว้าง 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
อ.สุนิฐา ก าเนิดทอง 
อ.ปารีซะ รักเกื้อ 
อ.กมลรตัน์  หาญ
สกุลวัฒน ์
อ.วรรณา  
ขุนนา 

4.1.2.1 ร้อยละบณัฑิตมี
คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ 75 77 79 81 85 1. โครงการปัจฉิมนเิทศ
นักศึกษาและสานสมัพันธ์
ศิษย์เก่าคณะศลิป ์

 

อ.อาแด  
มะเกะ 
อ.สุไลมาน สมาแฮ 

4.2 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเช่ือมโยงกับ
การจัดการศึกษา 
ส่งเสริมความเข้าใจอันดี
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2.1 ส่งเสรมิการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เชื่อมโยงกับการจดั
การศึกษา เพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรมใน

4.2.1.1 ร้อยละของจ านวน
ผู้รับบริการวิชาการด้านส่งเสรมิ
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
เชื่อมโยงกับการจดัการศึกษา
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี 
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 70 75 75 80 
 

1. โครงการส่งเสรมิอัตลักษณ์
คณะศลิปศาสตร ์

2. โครงการสืบสานศลิป์ถิ่น
แดนใต ้

3. โครงการศิลป์อาสา 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ผศ.ดร.ศิริกญัญา  แก่น
ทอง 
อ.สุนิฐา ก าเนิดทอง 
อ.ปารีซะ รักเกื้อ 
อ.วรรณา  
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บูรณาการบริการวิชาการ  
 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
บูรณาการบริการวิชาการ  
 
  
 
 

4.2.1.2 ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
บริการส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเช่ือมโยงกับการ
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจอันด ีมีความเขา้ใจเรื่อง
พหุวัฒนธรรมที่ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 70 75 75 80 4.ประเพณีพหุวัฒนธรรม 
(โครงการมหาวิทยาลยัฯ 
สถาปนา/รอมฎอน/หล่อ
เทียนทอดกฐิน/ไหวครู) 

5. โครงการบริการวิชาการ
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

6. โครงการอุณากรรณรักษ์
วัฒนธรรม 

7. โครงการ มนร. เพื่อสังคม
พหุวัฒนธรรม 

ขุนนา 
น.ส.ญานิกา เพ็ชรพันธ ์
 

4.2.1.3 จ านวนผู้เข้ารับบริการ
กิจกรรม/โครงการ บริการ
ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเช่ือมโยงกับการ
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจอันด ี

คน 30 60 90 120 150 

4.2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการ
กิจกรรม/โครงการ บริการ
ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเช่ือมโยงกับการ
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีที่น าองค์ความรูไ้ปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 70 75 75 80 80 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมกจิกรรมการ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคม
พหุวัฒนธรรมของสังคมพหุ

4.3.1 ส่งเสรมิบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

4.3.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษส์ืบ
สานศิลปวัฒนธรรมของสังคม
พหุวัฒนธรรมของสังคมพหุ
วัฒนธรรม อย่างน้อย 3 

ร้อยละ 80 84 86 88 90 1. โครงการส่งเสรมิอัตลักษณ์
คณะศลิปศาสตร ์

2. โครงการสืบสานศลิป์ถิ่น
แดนใต ้

3. ประเพณีพหุวัฒนธรรม 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
อ.สุนิฐา ก าเนิดทอง 
อ.ปารีซะ รักเกื้อ 
น.ส.ญานิกา เพ็ชรพันธ ์
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วัฒนธรรม  
 

โครงการ ต่อป ี
 

(โครงการมหาวิทยาลยัฯ 
สถาปนา/รอมฎอน/หล่อ
เทียนทอดกฐิน/ไหวครู) 

4.โครงการอุณากรรณรักษ์
วัฒนธรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นน าโดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 

5.1 พัฒนาการบริหาร
จัดการสู่องค์กรชั้นน าโดย
เน้นประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืน 

5.1.1 พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล สารสนเทศ งาน
ข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 

5.1.1.1 จ านวนระบบงานใช้
ระบบสารสนเทศ 

ระบบ 2 3 3 4 5 3. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการ  

 

งานสารสนเทศเพื่อการ
บริการ/ฝ่ายแผนและ
ประกันคณุภาพ/อ.รอฮานี 
เต๊ะซา 

5.1.1.2 ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบระบบ
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั สารสนเทศ 

ร้อยละ 75 80 85 90 90 

5.1.1.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
สอนและวิจยั/สายสนับสนุน ท่ี
ได้รับการพัฒนาด้านระบบ
สารสนเทศ 

ร้อยละ 75 80 85 90 90 

5.1.1.4 จ านวนโครงการที่พัฒนา
กระบวนงานด้านการบริหาร

โครง 
การ 

1 1 1 1 1 1. โครงการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ

งานประชาสัมพันธ์/ฝ่าย
ส านักงานคณบด ี
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หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 

จัดการ คณะศลิปศาสตร ์ น.ส.ปริชาต มุกดาห ์

5.1.1.5 ร้อยละของจ านวน
โครงการที่ด าเนินการตามแผนไตร
มาส  

ร้อยละ 75 80 85 90 90 1. โครงการทบทวนและจดัท า
แผนคณะศิลปศาสตร ์

 

งานแผนและประเมินผล/
ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ/ 
อ.นัสรี พิทักษ์สุขสันต ์
นายบูรฮ า มะ 

5.1.1.6 จ านวนแผนการ
ด าเนินงานของฝ่ายงาน (แผน
บุคลากร แผนพัฒนานักศึกษา 
แผนวิจัย แผนบริหารจัดการ
หลักสตูร แผนบริการวิชาการ 
แผนทานุบ ารุง) แผนฝ่าย  

แผน 10 11 12 13 14 1. โครงการทบทวนและจดัท า
แผนคณะศิลปศาสตร ์

งานแผนและประเมินผล/
ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ 
อ.นัสรี พิทักษ์สุขสันต ์
นายบูรฮ า มะ 

 5.1.2 พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ สู่ความเป็น
องค์กรชั้นน าด้านบริหาร
จัดการโดยยดึหลักธรร
มาภิบาล 
 
 

5.1.2.1 ร้อยละของความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบา 

ไม่น้อย
กว่าร้อย

ละ 

80 
 

80 
 

 

80 
 

80 
 

85 
 

1. โครงการประชุมคณะศิลป
ศาสตร ์

2. โครงการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ
คณะศลิปศาสตร ์

งานเลขานุการ/งาน
ประชาสมัพันธ์/ฝ่าย
ส านักงานคณบด ี
น.ส.จิราภรณ์ ทองนพคุณ 
น.ส.ปริชาต มุกดาห ์

5.1.2.2 จ านวนแผนงานท่ีพัฒนา
กระบวนงาน 
ด้านการบริหารจดัการ 

แผนงาน 4 5 6 7 8 กิจกรรมพัฒนารูปแบบงานของ
หัวหน้างาน 

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล 
ฝ่ายส านักงานคณบด ี

5.1.2.3 จ านวนข้อมูลของแตล่ะ
ฝ่ายที่เผยแพร่เพื่อรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

จ านวน 4 4 4 4 4 กิจกรรมรวบรวมข้อมลูของ 
แต่ละฝ่ายที่เผยแพรเ่พื่อรองรับ
การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

หัวหน้าส านัก 
งานคณบด ี
นางสาวชุลีพร  
มาสเนตร 
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5.1.2.4 จ านวนตัวช้ีวัดดา้นการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ท่ีมีผล
การประเมินในระดับ 5 ตาม
เกณฑ์ CUPT QA ระดับคณะ 

ตัวช้ีวัด 3 4 4 4 4 1. โครงการรับการประเมิน
ประกันคณุภาพ คณะศลิป
ศาสตร์ ระดับคณะ  

งานประกันคุณภาพ/ฝ่าย
แผนและประกันคณุภาพ/ 
อ.ฮัสสัน ดูมาล ี

5.1.2.5 จ านวนตัวช้ีวัดดา้นการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ท่ีมีผล
การประเมินในระดับ 4  ตาม
เกณฑ์ CUPT QA  ระดับหลักสตูร 

ตัวช้ีวัด 3 4 4 4 4 1. โครงการรับการประเมิน
ประกันคณุภาพ คณะศลิป
ศาสตร์ (สาขาอังกฤษ)   

2. โครงการรับการประเมิน
ประกันคณุภาพ คณะศลิป
ศาสตร์ (สาขามลายู)  

งานประกันคุณภาพ/ฝ่าย
แผนและประกันคณุภาพ/ 
อ.ฟารีดา กิตติวโิรจน์อ.
สุไลมาน สมาแฮ 

5.2  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนอง
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

5.2.1 มรีะบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมด้วย
นโยบาย 5 G 
(Greencampus 
initiative) 
 

5.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ 
ภูมิทัศน์คณะ  

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 

70 70 70 75 80 1. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพและภูมิทัศน์  

   คณะศิลปศาสตร ์

งานอาคารสถานท่ี/ฝ่าย
ส านักงานคณบด ี
นายณัฐกิตต์ คงแก้ว 

5.2.1.2 ร้อยละของการประหยดั
พลังงานไฟฟ้า  
เมื่อเปรยีบเทียบกับค่าใช้จ่ายของ
ปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 1. กิจกรรมรณรงค์การประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

2. กิจกรรมเปลี่ยนซ่อม
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
เสื่อมสภาพ 

งานอาคารสถานท่ี/ฝ่าย
ส านักงานคณบด ี

5.2.1.3 ร้อยละของการประหยดั
พลังงานน้ าประปา เมื่อ
เปรียบเทยีบกับค่าใช้จ่ายของปีท่ี
ผ่านมา 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 1. กิจกรรมรณรงค์การประหยัด
พลังงานน้ าประปา 

2. กิจกรรมเปลี่ยนซ่อม
บ ารุงรักษาอุปกรณ์น้ าประปา
ที่เสื่อมสภาพ 

งานอาคารสถานท่ี/ฝ่าย
ส านักงานคณบด ี
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5.2.1.3 ร้อยละของการลด
ปริมาณใช้โฟม ถุงพลาสติก 
กระดาษ ฯลฯ เพื่อจดัการ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

ร้อยละ 5 5 5 5 5 1.กิจกรรมรณรงค์และตระหนัก
การใช้วัสดุธรรมชาติแทนการ
ใช้โฟม ถุงพลาสติก กระดาษ 
ฯลฯ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

งานอาคารสถานท่ี/ฝ่าย
ส านักงานคณบด ี

5.3  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนความก้าวหน้าใน
สายงาน สร้างขวัญก าลัง
แก่บุคลากร 

5.3.1  พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร สร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่ และ
สนับสนุนความก้าวหน้าใน
สายงาน เพื่อเพิ่มการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.3.1.1 จ านวนองค์ความรู้ที่
น ามาใช้ในการพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการของแต่ละฝ่าย
งาน ไม่น้อยกว่า 

องค์
ความรู ้

2 3 4 5 6 1. โครงการจัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 

 

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล/ฝ่ายส านักงาน
คณบด ี
น.ส.สุปราณี วรพิพัฒน์กุล 

5.3.1.2  ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนที่มีความรู้พื้นฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ PNU Test 
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้
พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 3 4 5 6 7 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาของบุคลากร 

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล/ฝ่ายส านักงาน
คณบดี /งานศูนย์ภาษา 

5.3.1.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ PNU Test ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานความรู้พื้นฐาน 
ด้านภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 15 20 25 30 35 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาของบุคลากร 

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล/ฝ่ายส านักงาน
คณบด/ีงานศูนย์ภาษา 

5.3.1.4 ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะทางด้านศาสตร์วิชาตรงตาม
คุณวุฒิทีก่ าหนด 

ร้อยละ  100  100  100  100 100 1.กิจกรรมการพัฒนาความรู้
และทักษะตามด้านศาสตร์วิชาที ่
ตรงตามคุณวุฒิ 

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล/ฝ่ายส านักงาน
คณบด ี
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 

5.3.1.5 ร้อยละของบุคลากร 
สายสนบัสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะตามภาระงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 1. กิจกรรมการพัฒนาความรู้
และทักษะตามภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล/ฝ่ายส านักงาน
คณบด ี

5.3.1.6 ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 10 15 20 25 30 1. โครงการส่งเสรมิบุคลากรเข้า
ต าแหน่งทางวิชาการและการ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล/ฝ่ายส านักงาน
คณบด ี
น.ส.สุปราณี วรพิพัฒน์กุล 

5.3.1.7 จ านวนคู่มือปฏิบัติงาน/
งานวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเตรียมพร้อมกับการ
เข้าสู่ต าแหน่งระดบัช านาญการ 

คู่มือ/
งานวิจัย 

1 2 3 4 5 1. โครงการส่งเสรมิบุคลากรเข้า
ต าแหน่งทางวิชาการและการ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

2. กิจกรรมพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา
ในการจัดท าคู่มืองานและ
งานวิจัย 

ฝ่ายส านักงานคณบด ี
น.ส.สุปราณี วรพิพัฒน์กุล 

5.3.1.8 ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 10 15 15 20 20 1.  กิจกรรมส่งเสริมให้บคุลากร
พัฒนาคุณวุฒิ 

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล/ฝ่ายส านักงาน
คณบด ี

5.3.1.9 ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรในการปฏบิัติงานอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 82 84 86 88 1. กิจกรรมส ารวจความพึง
พอใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล/ฝ่ายส านักงาน
คณบด ี
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 

5.3.2 สร้างขวัญก าลังแก่
บุคลากรในโอกาสต่างๆ 
เช่น การต้อนรับบุคลากร
ใหม่ การส าเร็จการศึกษา
ที่สูงข้ึน การไดต้ าแหน่ง
ทางวิชาการ การเข้า
ต าแหน่งระดับช านาญการ
บุคลากรดีเด่น ฯลฯ  
เป็นต้น 

5.3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของการสร้างขวัญก าลังแก่
บุคลากร 

ร้อยละ 75 80 85 85 85 1. โครงการสร้างขวัญและ
ก าลังใจบุคลากรคณะศิลป
ศาสตร ์

2. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเด่นประจ าป ี

3. กิจกรรมปฐมนเิทศบุคลากร
ใหม ่

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล/ฝ่ายส านักงาน
คณบด ี
น.ส.สุปราณี วรพิพัฒน์กุล 

5.3.3 ส่งเสรมิสุขภาพ
และสวสัดิการของ
บุคลากร 
 

5.3.3.1 จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิการของ
บุคลากร 

กิจกรรม 2 3 3 4 4 1.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากร 
2. กิจกรรมการให้บริการเบิกยา
สามัญประจ าบ้านแก่บุคลากร 

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล/ฝ่ายส านักงาน
คณบด ี
งานบริการและสวสัดิการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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กรอบความคดิในการถ่ายทอดวิสัยทศัน์สู่ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นสถาบันทางวิชาการท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  วิจัย และนวัตกรรม  สนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

บริการวิชาการด้านศิลปศาสตร์
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมและอนุรักษ ์ภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผลิตผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท่ี
บูรณาการความรู้เพื่อประโยชน์

ต่อสังคม 

 

ร่วมผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ 
ทักษะ และคณุธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชาการ ตามความ
ต้องการของชุมชนและ
สังคม 

 

มุ่งเน้นการวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

 

ธ ารง รักษาและสืบทอด
ภาษา และศลิปวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยดึหลัก 

ธรรมมาภิบาล 

ร่วมผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ คู่
คุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

วิสัยทัศน ์
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วิจัย และนวัตกรรม สนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ทางด้านวิชาชีพและ
นวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย 
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริการวิชาการ ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน
และสังคมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมภาษา ท านุบ ารุง
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาการบริหารจัดการสู่
องค์กรชั้นน าโดยเน้น
ประสิทธิภาพและความ
ยั่งยืน 

 

ประสิทธิผลตาม 

พันธกิจ 

 
 

     

 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

 

  
 

 

   

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 

 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

จดัสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอ 

บณัฑิตมีความรู ้ทกัษะ และคณุธรรม รบัผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

มีหลกัสตูรที่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม มีผลงานวชิาการ งานวจิยัที่สนองความตอ้งการของสงัคม 

ชมุชนมคีวามเขม้แขง็และพฒันาอยา่งยั่งยืน 

การด าเนินงานมคีวามเป็นระบบ และ 

บรหิารงานภายใตร้ะบบคณุภาพ 
บคุลากรมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

พฒันาความรูข้องบคุลากร สรรหาบคุลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถ บรหิารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแผนกลยุทธ์ตามหลัก BSC 
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ความเชื่อมโยงของแผนระดับประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนของมหาวิทยาลัย และแผนของคณะศิลปศาสตร์ 
แผนระดับประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนของ  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
แผนของคณะศิลปศาสตร์ 

การมุ่ ง พัฒนาประเทศไปสู่สั งคมภายใต้
วิสัยทัศน์ด้านระบบการศึกษา คือ คนไทยทุก
คนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ โดยประชาชนสามารถเข้าถึง
การศึกษา เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม 
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้บริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง  
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
และเท่าเทียมกัน 

การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ
ประเทศชาติ โดยการมุ่งเน้นการผลิต
และพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ
น วั ต ก ร ร ม  เ พ่ื อ พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ มีการส่งเสริมการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมและ
การเรียนรู้ ก่อให้เกิดความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางการศึกษา การ
จัดการการศึกษาเ พ่ือสร้ างเสริม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลั ยนราธิว าสราชนครินทร์  เป็น
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
เ ท ค โ น โ ล ยี  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ  แ ล ะ
สังคมศาสตร์  บนพ้ืนฐานความเข้มแข็งของ
งานวิจัย นวัตกรรม บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและ 
ยึดหลักการให้โอกาสทางการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยและพัฒนา  
สนองความต้องการของสังคม 
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รายละเอียดงบประมาณตามรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 25 โครงการ ดังนี้                
1 โครงการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ 

 43,700.00  เงินรายได้             
อ.ดร.โสภาวรรณ 
หนูกุ้ง 

2 โครงการก ากับติดตามหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 

 8,000.00  เงินรายได้             
อ.ตัสนีม เจะและ 

3 โครงการรับสมัครและบริการสิ่งสนับสนุนการ
สอบคัดเลือกนักศึกษา 

 5,000.00  เงินรายได้             นายชวัลวิทย์ 
พรหมเมศร์ 

4 โครงการปรับพ้ืนฐานและสอนเสริมเติมเต็ม
ความรู้นักศึกษาแรกเข้าคณะศิลปศาสตร์ 

 5,000.00  เงินรายได้             อ.เกษรา  บ่าวแช่ม
ช้อย 

5 
โครงการจัดจ้างอาจารย์พิเศษ  

 30,000.00  เงินรายได้             อ.ภีมระพัฒต์ รอง
สวัสดิ ์

6 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับรายวิชา 

 12,000.00  เงินรายได้             ผศ.ซาฮีฎีน นิติ
ภาค 
อ.ดร.วัชรินทร์ 
ฟองโหย 

7 โครงการ Podcast สอนภาษา ผ่านวัฒนธรรม  5,000.00  เงินรายได้             อ.นัสรี พิทักษ์สุข
สันต์ 

8 
โครงการมนร.เพ่ือสังคมพหุวัฒนธรรม 

 5,000.00  เงินรายได้             ผศ.ดร.ศิริกัญญา  
แก่นทอง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 
โครงการพัฒนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  8,000.00  เงินรายได้             อ.ฟารีดา กิตติ

วิโรจน ์
10 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
 9,000.00  เงินรายได้             อ.ภีมระพัฒต์ รอง

สวัสดิ ์
11 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะศิลปศาสตร์ 
25,000.00  เงินรายได้             อ.ดร.วัชรินทร์ 

ฟองโหย 
12 โครงการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 30,000.00  เงินรายได้             อ.รจเรข ก าแหงกิจ 
13 โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 
8,105.00  เงินรายได้             นายชวัลวิทย์ 

พรหมเมศร์ 
14 โครงการจัดจ้างและแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาว

ต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 

38,500.00  เงินรายได้             อ.นูรอา สะมะแอ 

15 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการ 

8,000.00  เงินรายได้             อ.ดร.ภัสร์ธีรา 
ฉลองเดช 

16 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษาและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน 

20,000.00  เงินรายได้             
อ.นูรอา สะมะแอ 

17 
โครงการสานสัมพันธ์อุณากรรณช่อท่ี 8 

  10,000.00  เงินรายได้             อ.กามีลียา หะยีหะ
ซา 

18 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง
ประสงค์ 

15,000.00 เงินรายได้             อ.กมลรัตน์ หาญ
สกุลวัฒน์ 

19 โครงการพัฒนาสโมสรนักศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์ 

7,000.00  เงินรายได้             อ.กามีลียา หะยีหะ
ซา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 20,000.00  เงินรายได้             อ.ชนิตา พรหม
ทองดี 

21 
โครงการอุณากรรณสัญจร เรียนรู้โลกกว้าง 

10,000.00  เงินรายได้             อ.กมลรัตน์ หาญ
สกุลวัฒน์ 

22 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการเพื่อ
สร้างขวัญก าลังใจแก่นักศึกษา 

13,000.00  เงนิรายได้             อ.วิภาวรรณ หุ้ย
เวชศาสตร์ 

23 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 10,000.00  เงินรายได้             อ.สุไลมาน สมาแฮ 
24 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและสาน

สัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะศิลป์ 
10,000.00 เงินรายได้             อ.อาแด มะเกะ 

25 โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตอุณากรรณ ปี
การศึกษา 2564 

5,000.00 เงินรายได้             นายอับดุลรอมัน 
แวนุ 

(งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) รวม 360,305.00  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม 2 โครงการ ดังนี ้    
26 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะ

ศิลปศาสตร์ 
178,000.00  เงินรายได้             อ.ดร.โสภาวรรณ 

หนูกุ้ง 
27 โครงการจัดประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตร์ 

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
65,450.00  เงินรายได้             อ.ดร.โสภาวรรณ 

หนูกุ้ง 
(งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2) รวม 

 
203,450.00  
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 6 โครงการ ดังนี้                
28 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ 10,000.00  เงินรายได้             นายไพชยนต์ สม

จิตร 
29 โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างประโยชน์แก่

ชุมชน  
-  เงินรายได้             อ.ฟีรดาวซ์ มูหะมัด 

30 โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน/ผู้รับบริการ  

40,000.00  เงินรายได้             อ.ฟีรดาวซ์ มูหะมัด 

31 โครงการหลักสูตรระยะสั้นแบบสร้างรายได้ -  เงินรายได้             อ.ฟีรดาวซ์ มูหะมัด 
32 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันเด็ก

แห่งชาติ 
 5,000.00  เงินรายได้             อ.วรรณา ขุนนา 

33 โครงการให้บริการแบบสร้างรายได้ของศูนย์
ภาษา 
 

- เงินรายได้             อ.ฟิรดาว นิสะนิ 

(งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3) รวม 55,000.00  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 4 โครงการ ดังนี้                

34 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ 

 15,000.00  เงินรายได้             อ.สุนิฐา ก าเนิด
ทอง 

35 โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้  6,000.00  เงินรายได้             อ.ปารีซะ รักเกื้อ 
36 โครงการศิลป์อาสา  5,000.00  เงินรายได้             อ.วรรณา ขุนนา 
37 โครงการอุณากรรณรักษ์วัฒนธรรม  10,000.00  เงินรายได้             น.ส.ญานิกา เพ็ชร

พันธ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4) รวม 36,000.00  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 11 โครงการ ดังนี้                
38 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริการ  
 20,000.00  เงินรายได้             อ.รอฮานี เต๊ะซา 

39 โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของคณะศิลปศาสตร์ 

 15,000.00  เงินรายได้             น.ส.ปริชาต มุก
ดาห์ 

40 โครงการทบทวนและจัดท าแผนคณะศิลป
ศาสตร์ 

 15,000.00  เงินรายได้             นายบูรฮ า มะ 
อ.นัสรี พิทักษ์สุข
สันต์ 

41 โครงการประชุมคณะศิลปศาสตร์  22,800.00  เงินรายได้             น.ส.จิราภรณ์ ทอง
นพคุณ 

42 โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ คณะ
ศิลปศาสตร์ ระดับคณะ  

 15,000.00  เงินรายได้             อ.ฮัสสัน ดูมาลี 

43 โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ คณะ
ศิลปศาสตร์ (สาขาอังกฤษ)   

 10,000.00  เงินรายได้             อ.ฟารีดา กิตติ
วิโรจน ์

44  โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ 
คณะศิลปศาสตร์ (สาขามลายู)  

 10,000.00  เงินรายได้             อ.สุไลมาน สมาแฮ 

45 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ
ภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ 

 8,000.00  เงินรายได้             นายณัฐกิตต์ คง
แก้ว 

46 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) 

 6,000.00  เงินรายได้             น.ส.สุปราณี 
วรพิพัฒน์กุล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

47 โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าต าแหน่งทาง
วิชาการและการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 8,000.00  เงินรายได้             น.ส.สุปราณี 
วรพิพัฒน์กุล 

48 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรคณะ
ศิลปศาสตร์  

 5,000.00  เงินรายได้             น.ส.สุปราณี 
วรพิพัฒน์กุล 

(งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5) รวม 134,800.00  
 
 



43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
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การติดตามและประเมินผล 
 
1.  แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 เมื่อได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะแจ้งและท าความ
เข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
การศึกษาให้สอดคล้องกับแผน ใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานดังนี้ 
 1.1 ให้มีการประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดพิมพ์เป็น
เอกสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานแผนงาน/โครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่การบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการศึกษา 
 1.3 มอบหมายงานการเงิน ร่วมกับงานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณตามโครงการ 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล 
 เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามเป้าประสงค์และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มีแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
 2.1 จัดท าเครื่องมือตรวจสอบ ติดตามผล รายงานผล ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดต่างๆ 
 2.2 จัดท าแบบสรุปรายงานโครงการทุก ๆ รอบเดือน 
 2.3 จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้อง และท าความเข้าใจในการติดตามประเมินผลกับ
ผู้รับผิดชอบ 
 2.4 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมทั้งประเมินผลให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.5 สรุปชี้แจงแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. รูปแบบการประเมินผลโครงการ 
 3.1  การประเมินก่อนเริ่มโครงการ เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบทกับการประเมิน
ปัจจัยในการบริหารโครงการ 
  3.1.1  การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ เป็นการประเมินความ
ต้องการและความจ าเป็นทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและการศึกษา ตลอดจนศึกษาปัญหา
อุปสรรคทั้งในและนอกระบบสังคมปัจจุบัน อันจะน าไปสู่การก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
            3.1.2 การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยต่างๆ 
ทั้งในด้านก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ตลอดจนระบบการบริหาร ระบบการจัดการ เพ่ือวิเคราะห์
ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดกับทรัพยากรที่มีอยู่  
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 3.2  การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ เป็นการประเมินกระบวนการ ทั้งนี้เพ่ือศึกษาปัญหา 
อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อยของการด าเนินโครงการ เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการด าเนิ น
โครงการและสามารถด าเนินโครงการได้อย่างบรรลุเป้าหมาย 
 3.3  การประเมินหลังการด าเนินงาน เป็นการประเมินเพ่ือวัดความส าเร็จของโครงการว่าการ
ด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ การประเมินโครงการหลังสิ้นสุด
โครงการทันที และการประเมินหลังการด าเนินโครงการเมื่อระยะเวลาผ่านไปสักระยะ เพ่ือติดตามผลที่ยั่งยืน
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังการด าเนินโครงการ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการทบทวนและจัดท าแผน คณะศิลปศาสตร์ 

 กิจกรรมจัดท าแผนคณะศิลปศ าสตร์ ประจ าปีงบประม าณ พ.ศ. 2565 -2569 
ในระหว่างวันที่ 10 – 12 และ 14 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
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