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ค าน า 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ซึ่งได้
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แล้วน าเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้
ความเห็นชอบ และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี และให้ส านักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารจัดการของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยดังนี้คือ แผน   
กลยุทธ์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาวิทยาลัยและได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับทิศทางและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 

 
     วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ส่วนที่ 1 การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
 
การประเมินสภาพการณ์ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสเพ่ือใช้ประกอบการทบทวนแผนกลยุทธ์

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส พ.ศ. 2560-2564 เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันโดยท าการวิเคราะห์จาก
สภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก สรุปผลได้ดังนี้ 

สภาพการณ์ภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 

 บุคลากรมีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม มีความสามัคคี  
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ   
 บุคลากรมีความทุ่มเทในการท างาน 
 องค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 มีการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เพ่ืออบรมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตส านึกในการรัก

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   
 คร-ูอาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับครู-อาจารย์ในการดูแลนักศึกษาประจ าชั้นปี   
 มีวัฒนธรรมภายในองค์กรที่ดี เคารพนับถือผู้อาวุโส เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 มีการลงนามท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักศึกษาฝึกงาน  
 การบริการวิชาการและวิชาชีพตอบสนองตามความต้องการของชุมชนและสังคม   
 เป็นผู้น าและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 การบริหารจัดการขาดเอกภาพในการท างาน   
 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู-อาจารย์และนักศึกษามีน้อย 
 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่เป็นระบบและไม่ทั่วถึง   
 บุคลากรไม่ได้เข้ารับการอบรมหรือพัฒนาตนเองเท่าท่ีควร   
 ครุภัณฑ์ประจ าส านักงานเสื่อมสภาพและไม่ทันสมัย  
 การมอบหมายภาระงานไม่มีประสิทธิภาพ    
 บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมขององค์กร    
 ภาระงานของบุคลากรมไีม่เพียงพอต่องานที่รับผิดชอบ   
 ระบบงานด้านต่างๆ เช่น งานสารบรรณ มีความล่าช้าท าให้ได้รับข้อมูลล่าช้า   
 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ไม่รองรับด้านการศึกษาที่เพียงพอ  
 งบประมาณในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนมีจ ากัด   
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สภาพการณ์ภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 

 เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่   
 บุคลากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสพัฒนาวิทยฐานะสูงขึ้น  
 มีโครงการฝึกอบรม พัฒนาความรู้จากต่างองค์กรต่างสถาบันจ านวนมาก    
 เพ่ิมทางเลือกในการศึกษาต่อของประชาชน    
 เป็นวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ท าให้การ

บริหารจัดการมีความรวดเร็วขึ้น   
 สถาบันตั้งอยู่ในเขตชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาทักษะ

ด้านต่างๆ   
 ช่วยเพ่ิมศักยภาพของเยาวชนและแรงงานในท้องถิ่น และลดปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
อุปสรรค (Threats) 

 สถานการณ์ความไม่สงบ ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากร  
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพต่ า   
 การสื่อสารกับต่างประเทศ ท าให้มีโอกาสน้อยในการพัฒนาความคิด 
 ผู้ปกครองของนักศึกษาขาดความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน     
 ผู้ปกครองของนักศึกษามีฐานะยากจน    
 ปัญหายาเสพติด           
 ระยะทางจากที่อยู่อาศัยของนักศึกษาห่างจากสถานศึกษามากเกินไป     
 มีการแข่งขันด้านการศึกษาสูงขึ้น เนื่องจากมีสถาบันใหม่ๆ เกิดข้ึน     
 คนในพ้ืนที่นิยมสื่อสารภาษาท้องถิ่น       
 ขาดตลาดแรงงานรองรับเมื่อจบการศึกษา        
 นักศึกษาขาดความเชื่อมันในการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม     
 เยาวชนส่วนใหญ่นิยมเข้าเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา         
 แหล่งเงินทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนมีน้อย  
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ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส พ.ศ. 2560-2664  
  

ปรัชญา… 
ส่งเสริมคุณธรรม ก้าวน าวิชาการ เน้นด้านทักษะ มุ่งมานะกิจกรรม 

 
วิสัยทัศน์… 

คุณธรรม ความรู้ บริการวิชาชีพ พัฒนาชุมชน สู่สากล 
นิยามศัพท์ 

คุณธรรม        การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในการเป็นคนดีแก่นักศึกษาและบุคลากร 

ความรู้  การเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ รวมถึงประสบการณ์ใน 

การด ารงชีวิต ทั้งในส่วนของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

บริการวิชาชีพ  กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกวิทยาลัย หรือเป็นการ
ให้บริการที่จัดในวิทยาลัยโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

พัฒนาชุมชน  การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนการให้ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน   

สู่สากล  การมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐาน คุณภาพ
และสามารถท าข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือรองรับการเป็นสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
พันธกิจ… 

1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับท่ีมีคุณภาพ                                           
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน            
4. ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5. การบริหารและการจัดการ 
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อัตลักษณ์… 
ทักษะวิชาชีพดี มีจิตบริการ 

นิยามศัพท์ 
 ทักษะวิชาชีพดี นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ความช านาญหรือทักษะที่เก่ียวกับวิชาชีพ  
   ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้ 

มีจิตบริการ นักศึกษามีจิตส านึกในการให้บริการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอก 
 
เอกลักษณ์… 

พัฒนาวิชาชีพเป็นแหล่งเรียนรู้สู่สากล 
นิยามศัพท์ 

พัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการเรียนเพ่ือน ามาใช้ใน
การประกอบอาชีพและตอบสนองตามความต้องการของชุมชน 

แหล่งเรียนรู้   เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุน/ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้เพ่ือ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียน 

สู่สากล การมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐาน คุณภาพ 
และสามารถท าข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือรองรับการเป็นสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
นโยบาย… 

1. ผลิตบัณฑิตและผู้ส าเร็จการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรม  

2. ส่งเสริมครู-อาจารย์และนักศึกษาให้มีสมรรถนะในงานวิจัย/งานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และเครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

3. ให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมเป้าหมาย โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการใน
ระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ  

5. บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่ก าหนด 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

6. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ในการประกันคุณภาพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์… 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 

4.0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการของ  

ชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่องค์กรชั้นน า 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 

 

เป้าประสงค/์เป้าหมายของพันธกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 
มีมาตรฐานในระดับสากล 

1.1.1 จ านวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิต ได้รับในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย 5 รางวัล 

1 
 

1 
(2) 

1 
(3) 

1 
(4) 

1 
(5) 

 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในการสอบ
ครั้งแรก อย่างน้อย ร้อยละ 70 

50 55 60 65 70 

 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ ก่อน
ส าเร็จการศึกษา เท่ากับ ร้อยละ 100   

- 25 50 75 100 

 1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี อย่างน้อย ร้อยละ 90 

70 75 80 85 90 

1.1.5 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตรงตามสาขา ภายใน 1 ปี  
อย่างน้อย ร้อยละ 70 

50 55 60 65 70 

 1.1.6 ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
จากการส ารวจผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 100 

80 85 90 95 100 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 

 

เป้าประสงค/์เป้าหมายของพันธกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

2.1.1 จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 
5 ผลงาน 

 

1 
 

1 
(2) 

1 
(3) 

1 
(4) 

1 
(5) 

2.1.2 จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่
ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 5 
ผลงาน 

 

1 
 

1 
(2) 

1 
(3) 

1 
(4) 

1 
(5) 

2.2 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสามจังหวัด
ชายแดนใต้ 

2.2.1 จ านวนของงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ อย่างน้อย 5 ผลงาน  

3  

1 
 

1 
(2) 

1 
(3) 

1 
(4) 

1 
(5) 

2.2.2 จ านวนหน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม อย่างน้อย 5 หน่วยงาน 

1 
 

1 
(2) 

1 
(3) 

1 
(4) 

1 
(5) 

2.3 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2.3.1 จ านวนผลงานของมหาวิทยาลัยทีไ่ด้รับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา อย่างน้อย 1 ผลงาน  

- - - - 1 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

 

เป้าประสงค์/เป้าหมายของพันธกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 การบริการวิชาการ วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

3.1.1 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่พึงพอใจใน
ระดับดีข้ึนไป อย่างน้อย ร้อยละ 80 

60 65 70 75 80 

3.1.2 ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพที่ผ่าน
เกณฑ์ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย ร้อยละ 90 

 

70 75 80 85 90 

3.2 เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ  วิชาชีพ 
ในสามจังหวัดชายแดนใต้  

3.2.1 จ านวนศูนย์เฉพาะทางเพ่ือให้บริการวิชาการ วิชาชีพ  
อย่างน้อย 1 ศูนย์ 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

 3.2.2 จ านวนครั้งของผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพจากศูนย์ 
เฉพาะทาง อย่างน้อย 5 ครั้ง 

- - - - 5 

 3.2.3 จ านวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการ วิชาชีพจากศูนย์ 
อย่างน้อย 5 หน่วยงาน 

- 
 

- - - 5 
 

3.2.4 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ วิชาชีพจากศูนย์ อย่างน้อย  
100 คน 

- - - - 100 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค์/เป้าหมายของพันธกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคม
พหุวัฒนธรรม  

4.1.1 จ านวนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของ
สังคมพหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 25 กิจกรรม 

5 5 
(10) 

5 
(15) 

5 
(20) 

5 
(25) 

4.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 4 
โครงการต่อปี อย่างน้อย ร้อยละ 90 
(1. โครงการพระราชทานปริญญาบัตร  
2. โครงการวันสถาปนา  
3. โครงการรอมฎอน / เมาลิด 
4. โครงการหล่อเทียน  
5. โครงการทอดกฐิน 
6. โครงการวันไหว้ครู / ร าลึกพระคุณครู) 
 

80 84 86 88 90 
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เป้าประสงค์/เป้าหมายของพันธกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 4.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 4 
โครงการต่อปี อย่างน้อย ร้อยละ 90 

        (1. โครงการพระราชทานปริญญาบัตร  
        2. โครงการวันสถาปนา  
        3. โครงการรอมฎอน / เมาลิด 
        4. โครงการหล่อเทียน  

5. โครงการทอดกฐิน 
6. โครงการวันไหว้ครู / ร าลึกพระคุณครู 

        7. โครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) 

80 84 86 88 90 

4.2 บัณฑิตสามารถด ารงชีวิตภายใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 

4.2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่สามารถด ารงชีวิตภายใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข อย่างน้อย ร้อยละ 90 

80 84 86 88 90 

4.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในระดับดีขึ้นไป  
อย่างน้อย ร้อยละ 80    

70 74 76 78 80 

 
 
 
 
 



 

11 
 

 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่องค์กรชั้นน า 

 

เป้าประสงค์/เป้าหมายของพันธกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 องค์กรทีบ่ริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

5.1.1 จ านวนระบบสารสนเทศ ที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
อย่างน้อย 5 ระบบ (การเงิน งานวิจัย นักศึกษา บุคลากร  
งานประกัน) 

1 
 

1 
(2) 

1 
(3) 

1 
(4) 

1 
(5) 

5.1.2 ร้อยละของจ านวนผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีระดับความพึงพอใจ ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย ร้อยละ 80   

- 74 76 78 80 

5.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5.2.1 ร้อยละของคะแนนที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมิน 
หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินการ อย่างน้อย ร้อยละ 80 

- 
 

72 74 76 80 

5.2.2 ร้อยละของคะแนนที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

70 72 
 

74 
 

76 80 

5.3 บุคลกรมีความรู้ความสามารถตรงตามภาระ
งาน มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพ 

5.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ตามวิชาชีพ อย่างน้อย ร้อยละ 100 

80 85 90 95 100 

5.3.2 ร้อยละของบุคลากรสายสอนและวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก อย่างน้อย ร้อยละ 1 

- - - - 1 

5.3.3 ร้อยละของบุคลากรสายสอนและวิจัยที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ร้อยละ 5 

1 1 2 5 5 
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เป้าประสงค์/เป้าหมายของพันธกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 5.3.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย ร้อยละ 80 

60 65 70 75 80 

 5.3.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
อย่างน้อย ร้อยละ 1 

- - - - 1 
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ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สู่เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ
ทางด้านวิชาชีพและ
นวัตกรรม มี
มาตรฐานในระดับ
สากล 

1.1.1 จ านวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิต ได้รับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างน้อย 
5 รางวัล 

(1.) พัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพทางด้านวิชาชีพ
และนวัตกรรมมี
มาตรฐานในระดับสากล 

1. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
 

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 
 

 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพในการสอบครั้งแรก อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 

(1.) ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักศึกษาสอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
2. โครงการให้ความรู้เพ่ือทดสอบ  

v-net 

งานวัดผลฯ 
 

 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ก่อนส าเร็จการศึกษา 
เท่ากับ ร้อยละ 100   

(1.) พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
 

1. โครงการให้ความรู้เพ่ือทดสอบ  
v-net 

2. โครงการส่งเสริมนักศึกษาพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 

งานวัดผลฯ 
 
สาขาวิชาพ้ืนฐาน 

 1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
ภายใน 1 ปี อย่างน้อย ร้อยละ 90 

(1.) ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีงานท าของบัณฑิต 

1. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
2. โครงการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. โครงการวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์ที่

ปรึกษาพบผู้ปกครอง 
4. โครงการสอนซ่อมเสริม 

 

งานแนะแนวฯ 
 
งานอาจารย์ที่
ปรึกษา 
งานวัดผลฯ 
 

1.1.5 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตรงตามสาขา 
ภายใน 1 ปี อย่างน้อย ร้อยละ 70 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

   5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

งานหลักสูตรฯ 
 

 1.1.6 ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
อยู่ในระดับดีขึ้นไป จากการส ารวจผู้ใช้
บัณฑิต ร้อยละ 100 

(1.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมควบคู่
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนในรายวิชาโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมควบคู่
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. โครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้าง
พฤติกรรมนักศึกษา 

3. โครงการเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาด้านจิตสาธารณะ กีฬา 
คุณธรรม จริยธรรม และอ่ืนๆ  

4. โครงการปลูกจิตส านึกปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. โครงการชุมนุมนักศึกษา 

งานหลักสูตรฯ 
 
 
 
งานกิจกรรมฯ 
 
งานกิจกรรมฯ 
 
 
สนง.ผอ. 
 
งานกิจกรรม 
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ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สู่เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
หรือนวัตกรรม ที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

 
 
 

 

2.1.1 จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจยั 
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 5 ผลงาน 

2.1.2 จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจยั 
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัล
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
อย่างน้อย 5 ผลงาน 

(1.) ส่งเสริมและพัฒนา
ผลงานวิชาการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ 

1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 

2. โครงการพัฒนานักวิจัย 
3. โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
 

งานวิจัยฯ 

2.2 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
หรือนวัตกรรม ที่
น าไปใช้ประโยชน์
และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสามจังหวัด 

 

2.2.1 จ านวนของงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม ที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในสามจังหวัดชายแดนใต้    
อย่างน้อย 5 ผลงาน  

 

(1.) ส่งเสริมการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสาม 
จังหวัดชายแดนใต้ 

1. โครงการงานวิจัย 
2. โครงการพัฒนานักวิจัย 
3. โครงการพัฒนางานวิจัยที่สนอง

ความต้องการของชุมชน 

งานวิจัยฯ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

 2.2.2 จ านวนหน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในสามจังหวัดชายแดน
ใต้ ที่ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม อย่างน้อย  
5 หน่วยงาน 

 1. โครงการประเมินการน าผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ไปใช้
ประโยชน์ 

 

2.3 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
หรือนวัตกรรม ที่
ได้รับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

2.3.1 จ านวนผลงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
อย่างน้อย 1 ผลงาน 

(1.) พัฒนาระบบงาน
สนับสนุนการได้รับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

 

1. โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุน
การได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

งานวิจัยฯ 
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ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สู่เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 การบริการวิชาการ 
วิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 

3.1.1 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการวิชาการ 
วิชาชีพ ที่พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป    
อย่างน้อย ร้อยละ 80 

3.1.2 ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการ 
วิชาชีพที่ผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ
ดีขึ้นไป อย่างน้อย ร้อยละ 90 

(1.) ส่งเสริมการบริการ
วิชาการ วิชาชีพ ที่
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน และสังคม 

1. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

งานบริการวิชาการ 

3.2 เป็นศูนย์กลางในการ
บริการวิชาการ  
วิชาชีพ ในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ 

3.2.1 จ านวนศูนย์เฉพาะทางเพ่ือให้บริการ
วิชาการ วิชาชีพ อย่างน้อย 1 ศูนย ์

3.2.2 จ านวนครั้งของผู้รับบริการวิชาการ 
วิชาชีพจากศูนย์เฉพาะทาง อย่างน้อย    
5 ครั้ง 

3.2.3 จ านวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการ 
วิชาชีพจากศูนย์ อย่างน้อย 5 หน่วยงาน 

3.2.4 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ วิชาชีพ
จากศูนย์ อย่างน้อย 100 คน 

(1.) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์
เฉพาะทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ 

1. โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เฉพาะ
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สู่เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของ
สังคมพหุวัฒนธรรม 

4.1.1 จ านวนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม 
อย่างน้อย 25 กิจกรรม 

(1.) ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการอนุรักษ์  
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการท านุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

4.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคม
พหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี 
อย่างน้อย ร้อยละ 90 
(1. โครงการพระราชทานปริญญาบัตร  
2. โครงการวันสถาปนา  
3. โครงการรอมฎอน / เมาลิด 
4. โครงการหล่อเทียน  
5. โครงการทอดกฐิน 
6. โครงการวันไหว้ครู / ร าลึกพระคุณครู) 

(1.) พัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
และบุคลากร 

 

1. โครงการพระราชทานปริญญาบัตร 
2. โครงการวันสถาปนา  
3. โครงการรอมฎอน / เมาลิด 
4. โครงการหล่อเทียน  
5. โครงการทอดกฐิน 
6. โครงการวันไหว้ครู / ร าลึกพระ

คุณครู 
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

 4.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคม
พหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี 
อย่างน้อย ร้อยละ 90 
1. โครงการพระราชทานปริญญาบัตร  
2. โครงการวันสถาปนา  
3. โครงการรอมฎอน / เมาลิด 
4. โครงการหล่อเทียน  
5. โครงการทอดกฐิน 
6. โครงการวันไหว้ครู / ร าลึกพระคุณครู 
7. โครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์) 

 1. โครงการพระราชทานปริญญาบัตร 
2. โครงการวันสถาปนา  
3. โครงการรอมฎอน / เมาลิด 
4. โครงการหล่อเทียน  
5. โครงการทอดกฐิน 
6. โครงการวันไหว้ครู / ร าลึกพระ

คุณครู 
7. โครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

4.2 บัณฑิตสามารถ
ด ารงชีวิตภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมได้อย่าง
มีความสุข 

4.2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่สามารถด ารงชีวิต
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุข อย่างน้อย ร้อยละ 90 

(1.) ส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนการสอน 
กิจกรรมนักศึกษาให้
สามารถด ารงชีวิตภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม 

1. โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริม
ความเป็นพหุวัฒนธรรม 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

4.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ใน
ระดับดีข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ 80    

1. โครงการส ารวจความมีความสุขใน
การอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
บัณฑิต 
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ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สู่เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่องค์กรชั้นน า 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

5.1 องค์กรที่บริหาร
จัดการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.1.1 จ านวนระบบสารสนเทศ ที่ถูกน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการ อย่างน้อย 5 ระบบ 
(การเงิน งานวิจัย นักศึกษา บุคลากร   
งานประกัน) 

5.1.2 ร้อยละของจ านวนผู้ใช้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีระดับความพึง
พอใจ ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย ร้อยละ 80   

(1.) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

1. โครงการจัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

งานสารสนเทศฯ 

5.2 เป็นองค์กรที่มีการ
บริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

5.2.1 ร้อยละของคะแนนที่มหาวิทยาลัยได้รับ
การประเมินหลักธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินการ อย่างน้อย ร้อยละ 80 

5.2.2 ร้อยละของคะแนนที่มหาวิทยาลัยได้รับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินการ อย่างน้อย ร้อยละ 80 

(1.) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 
 

1. โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถานศึกษา 

2. โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

สนง.ผอ. 
 
งานประกันคุณภาพ 
 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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5.3 บุคลกรมีความรู้
ความสามารถตรงตาม
ภาระงาน มีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

5.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะตามวิชาชีพ อย่างน้อย 
ร้อยละ 100 

5.3.2 ร้อยละของบุคลากรสายสอนและวิจัยที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อย  
ร้อยละ 1 

5.3.3 ร้อยละของบุคลากรสายสอนและวิจัยที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย  
ร้อยละ 5 

5.3.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
อย่างน้อย ร้อยละ 80 

5.3.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ 1 

(1.) พัฒนาคุณวุฒิ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ สร้างความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

(2.) สร้างขวัญก าลังใจแก่
บุคลากรทุกระดับ 

1. โครงการพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร 
2. โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการสร้างความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพ 
5. โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ   

งานบุคลากร 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


