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บทนา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ปรับนโยบายการบริหารองค์การเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574) แผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผนบริหารราชการ
แผ่นดินและนโยบายของรัฐ อีกทั้งนโยบาย Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได้ดาเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และได้ปรับปรุงตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.25602569 ได้ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตลอดระยะเวลา 10 ปี
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มีความสอดคล้องและสามารถวางแผนกรอบการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัต ถุประสงค์ที่ตั้งไว้
คณะวิทยาการจัดการ มีความตระหนักและให้ความสาคัญกับกรอบและทิศ
ทางการบริหารงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งแผนกลยุทธ์นี้จะเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การวางแผนการดาเนินงานให้กับผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการวางแผน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการ
จัดการต่อไป
คณะวิทยาการจัดการ
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สารบัญ
บทนา
ข้อมูลทั่วไป
1. ปรัชญา (Philosophy)
2. วิสัยทัศน์ (Vision)
3. อัตลักษณ์ (Identity)
4. พันธกิจ (Mission)
5. ค่านิยม (Shared Values)
6. โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
7. นโยบายคณะวิทยาการจัดการ
8. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
9. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์
11. ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมือ
อาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริเพื่อสนองตอบกับความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาคผนวก
ก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ปี 2560 – 2564
ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ปี 2560 – 2564
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2

โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาการจัดการ
กรอบแนวคิดการกาหนดยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ

5
12

5

ข้อมูลทั่วไป
1. ปรัชญา (Philosophy)
เรียนรู้อย่างมีคุณค่า ใช้วิชาอย่างมีคุณธรรม นาความรู้สู่การพัฒนา

2. วิสัยทัศน์ (Vision)
ต้นแบบการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

3. อัตลักษณ์ (Identity)
บุคลิกภาพดี มีวินัย ใจอาสา สู้งาน การปฏิบัติเลิศ

4. พันธกิจ (Mission)
-

พัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
สร้างงานวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้สู่ชุมชน
พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
พัฒนาองค์กร สร้างระบบประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการวิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

5. ค่านิยม (Shared Values)
ความภาคภูมิใจในองค์กร (Proud)
P: Proactive
ทางาน เชิงรุกอย่างมีสติและรอบคอบ
R: Result Oriented
ทางานอย่างมีทิศทางและเป้าหมาย
O: Ownership
รู้สึกเป็นเจ้าของอย่างภาคภูมิใจ
U: Unity
ท างานเป็ น ที ม ผสานความต่ า งสร้ า งความรั ก
และสามัคคี
D: Delight Communication สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
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6. โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
โครงสร้างองค์กร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมการประจาคณะ

ปริญญาตรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สาขาวิชาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

วาการ

สาขาวิชาการตลาด

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี

ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชีมหาบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ผู้อานวยการสานักงานคณบดี

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สานักงานคณบดี
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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7. นโยบายคณะวิทยาการจัดการ
1 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 พัฒนาทักษะการปฏิบัติขั้นต้นและทักษะทางวิชาชีพขั้นสูงเพื่อมุ่งเน้นสาหรับ
การนาไปประกอบวิชาชีพให้มีคุณภาพและปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.2 จั ด หาทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาและพั ฒ นาสภาพบรรยากาศการเรี ย นรู้ ที่มี
คุณภาพ
1.3 พัฒนาบัณฑิตแบบบูรณาการนาองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมนักศึกษา
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร
1.4 พัฒนาหลักสูตรในระดับชาติและนานาชาติให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน
1.5 พัฒนาทักษะทางภาษา
1.6 สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคม
วิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
1.7 พัฒนานักศึกษาตรงตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์และสามารถนาไปใช้ใน
การประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นโยบายด้านงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒ นางานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในแลละ
ภายนอกมหาวิทยาลัยในลักษณะวิจัยเดี่ยวและ/หรือวิจัยชุดโครงการ
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
2.5 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ก ารเผยแพร่ผ ลงานวิจั ยและงานสร้ างสรรค์ ทั้ งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือหรือสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ และ
โครงการตามแนวพระราชดาริ เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ ชุมชน หรือภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพต่างๆ
2.7 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านทานุศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
2.8 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
2.9 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ
3. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
3.1 บริ ห ารจั ด การองค์ ก รด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้
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3.2 จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ
3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
3.4 พัฒนาสภาพแวดล้อมและพื้นที่ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
3.5 พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
3.6 พัฒ นาระบบการบริ ห ารความเสี่ ยงและมาตรการป้อ งกันความเสี่ ยงให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3.8 จั ดทาแผนกลยุ ทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดทางบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจทุกพันธกิจและมี การ
จัดทารายงานการใช้เงินอย่างเป็นระบบ
4. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 พัฒ นาแผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้ สอดคล้องกับ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดาเนินกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการประกันคุ ณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนาผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทางาน
4.5 สนั บ สนุ น ให้ มีการพัฒ นาระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับการจัดทารายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน

8. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
จากการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานและสถานภาพของคณะวิทยาการจัดการ
ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจาปี รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในจาก
การประเมินตนเอง ทั้งในระดับคณะและระดั บหลักสูตร ซึ่งมีองค์ประกอบและเกณฑ์การ
ประเมินตามกรอบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2559
รวมถึงจากการวิเคราะห์ข้อมูลและผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกคณะวิทยาการจัดการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และจากประสบการณ์จากการทางานของบุคลากรใน
องค์กรแห่งนี้ ทั้งในบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ประธานหลักสูตร คณาจารย์
ผู้ ส อน บุ คลากรทุกฝ่ าย จึ งสามารถวิเคราะห์ เป็นจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคใน
สถานการณ์ปัจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอาศัยข้อมูล
และสารสนเทศข้างต้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness)
พันธกิจ ต้นแบบผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
พันธกิจ พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. มีความพร้อมทางวิชาการ ที่สามารถเปิดสอน 1. นักศึกษาขาดทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ได้ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คอมพิวเตอร์สาหรับปฏิบัติงาน
2. สามารถเปิ ดสอนได้ในระดับ ปริญ ญาตรี ไ ด้ 2. ขาดระบบการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ
หลายหลั ก สู ต ร แต่ ล ะหลั ก สู ต รมี จุ ด แข็ ง ตาม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นวิ ช าการอย่ า ง
ศาสตร์วิชาชีพ
ต่อเนื่อง
3. มี น โยบายส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ 3. นักศึกษาขาดเจคคติที่ดี ขาดระเบียบวินัย ไม่
การศึกษาและคุณภาพบัณฑิตกาหนดไว้ชัดเจน ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพไม่เหมาะสม
4. อาจารย์มีวุฒิการศึกษาสูงและอยู่ในวัยหนุ่ม
สาวมีความกระตือรือร้นในการทางาน พร้อมที่
จะสร้างผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ
แก่สังคม
พันธกิจ พัฒนาองค์กร สร้างระบบประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. มีความพร้อมของอาคาร สถานที่ ห้องเรียน 1. บุ ค ลากรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะภาษาไม่
ห้องประชุม รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องมือ ต่อเนื่อง
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการจัดการ
เรี ย นการสอน และการประชุมสั มมนาได้เป็น
อย่างดี
2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความกระตือรือร้น 2. บุคลากรสายสนับสนุนเฉพาะทางไม่เพียงพอ
ในการทางาน
ต่อการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาคารคณะวิทยาการจัดการมีความทันสมัย 3. ขาดงบประมาณที่ใช้ในการบารุงรักษา
และเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ครุภัณฑ์ที่เป็นความรับผิดชอบของคณะ
พันธกิจ สร้างงานวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้สู่ชุมชน
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. คณาจารย์ตระหนักถึงพันธกิจการวิจัย และ 1. คณาจารย์ขาดทักษะและความมั่นใจในการ
สนใจขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก
2. คณาจารย์ มี ก ารเผยแพร่ ง านวิ จั ย ในการ 2. คณาจารย์ มี ก ารเผยแพร่ ง านวิจั ยในระดับ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติน้อย
3. ยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมองค์กร เอื้อต่อการ 3. งานวิจัยแนวพัฒนาที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
พัฒนางานวิจัย สู่ “คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” อย่างเป็นรูปธรรมยังมีน้อย
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พันธกิจ บริการวิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. คณาจารย์ ต ระหนั ก ถึ ง พั น ธกิ จ การบริ ก าร 1. คณาจารย์ที่ให้การให้บริการวิชาการและทานุ
วิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บารุงศิลปวัฒนธรรมแบบมืออาชีพยังมีน้อย
และสนใจเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
ดาเนินงาน
2. ยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมองค์กร เอื้อต่อการ 2. งานบริการวิชาการแก่สังคมและทานุ บารุง
ปฏิบั ติพัน ธกิจ กิจการบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
และทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม สู่ “คลังปัญญา เป็นรูปธรรมยังมีน้อย
แห่งชายแดนใต้”

โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threat)
ทุกพันธกิจ
โอกาส (Opportunities)
1. คณะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
มีโอกาสได้รับงบประมาณสาหรับการพัฒนาจาก
หน่วยงานหรือโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สาม
จั ง หวั ด ชายแดนใต้ เช่ น จั ง หวั ด ศอ.บต.
โครงการพัฒนาเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดน
ใต้ (กอ.รมน.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ
แหล่งงบประมาณอื่นๆ
2. สถานที่ตั้งอยู่ใกล้เขตแดนประเทศเพื่อนบ้าน
ชายแดนใต้ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ สามารถ
สร้างเครือข่ายในด้านต่างๆ ได้สะดวก
3. ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
ยุ ทธศาสตร์ ชัดเจนเป็น แนวทางในการบริหาร
องค์กร คือ พัฒ นาองค์กรสู่ “คลั งปัญญาแห่ ง
ชายแดนใต้”
4. ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนา
สภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่าง
ต่อเนื่อง
5. มหาวิทยาลัยกาหนดพื้นที่ในการบริหารงาน
ภายในคณะที่มีความชัดเจน

อุปสรรค (Threat)
1. เหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงใน
พื้นที่ทาให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพใน
ระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพของคณะ
เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าเรียนมาจากนักเรียนใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นส่วนใหญ่
2. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรมีจากัด ทา
ให้ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
3. นโยบายของรั ฐ บาลที่ ก าหนดเกณฑ์ ห รื อ
กติกาการใช้งบประมาณแผ่นดินที่เข้มงวด เช่น
การเดินทางไปทากิจกรรมต่างประเทศ ต้องมี
บันทึกความร่วมมือ (MOU) และต้องขออนุมัติ
เป็นรายกรณี
4. เศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนใต้ซบเซา
ทาให้ ตลาดแรงงานส าหรับบัณฑิต มีจากัด ไม่
เพียงพอบัณฑิตมีโอกาสว่างงานสูง
5. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
การบริหารและวางแผนทรัพยากร (ERP) และ
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) ยังไม่
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
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โอกาส (Opportunities)
6. งบประมาณภาครัฐเพื่อการวิจัยและพัฒ นา
บริ บ ทพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนใต้ มี จ านวนมาก
อาทิ งบประมาณจาก ศอ.บต./กอ.รมน./กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ฯลฯ
7. สถานที่ตั้งอยู่ใกล้เขตแดนประเทศเพื่อนบ้าน
ชายแดนใต้ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ ทาให้
มีความโดดเด่น และได้เปรี ย บด้านการท างาน
วิจัย รวมถึงสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยบริบท
พื้นทีช่ ายแดนใต้
8. งบประมาณภาครัฐเพื่อการบริการวิช าการ
แก่สั งคมและทานุ บ ารุ ง ศิล ปวัฒ นธรรมบริ บ ท
พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนใต้ มี จ านวนมาก อาทิ
งบประมาณจาก ศอ.บต./ กอ.รมน./ กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ฯลฯ
9. สถานที่ตั้งอยู่ใกล้เขตแดนประเทศเพื่อนบ้าน
ชายแดนใต้ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ ทาให้
มี ค วามโดดเด่ น และได้ เ ปรี ย บด้ า นการสร้ า ง
เครือข่ายด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

อุปสรรค (Threat)
6. ความล่าช้าในการซ่อมบารุง ครุภัณฑ์ และ
อาคารสถานที่ ของคณะวิทยาการจัดการที่เป็น
ความรับผิดชอบของส่วนกลาง
7. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลให้การ
ท างานวิ จั ย ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ ขาดความ
คล่องตัวในการทางาน
8. กฏระเบียบภาครัฐด้านการเดินทางไปทางาน
ในต่างประเทศค่อนข้างยุ่งยาก เช่น ต้องมีบันทึก
ความร่วมมือ (MOU) / ต้องขออนุมัติเป็นราย
กรณี ฯลฯ
9. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลให้การ
ทางานบริการวิช าการแก่สั งคมและทานุบารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมขาดประสิ ท ธิ ภ าพ ขาดความ
คล่องตัวในการทางาน
10. กฏระเบี ย บภาครั ฐ ด้ า นการเดิ น ทางไป
ทางานในต่างประเทศค่อนข้างยุ่งยาก เช่น ต้อง
มีบันทึกความร่วมมือ (MOU) และต้องขออนุมัติ
เป็นรายกรณี

9. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์
การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใน
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) ได้วิเคราะห์และคานึงถึงความสอดคล้องของ
1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
2) กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2555-2565)
3) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)
4) นโยบาย Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน
5) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2560-2564 และประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศในระยะ 10 ปี
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สามารถแสดงกรอบแนวคิด ที่มาของการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์
ต่างๆ ดังภาพ ต่อไปนี้

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูชายแดน
ใต้
• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทาง
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนา
แนวพระราชดาริ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น
• ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
มีคุณภาพ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

นโยบาย Thailand
4.0 โมเดลขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

กรอบแนวพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕
ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๕)

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการกาหนดแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ

ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
การกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
การพัฒนาอุดมศึกษาฯ
การประกันคุณภาพการศึกษา
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรุ้
เครือข่ายอุดมศึกษา
การวิจัย
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
การพัฒนาบุคคล
•
•
•
•

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม
การยกระดับคุณค่ามนุษย์
การรักษ์สิ่งแวดล้อม

• พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัด และ
ประเมินผล
• ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
• ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจยั ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ
• ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
• ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลี เพื่อการศึกษา
• พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

14

จากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาข้างต้นในภาพที่ 2 สามารถอธิบายกรอบ
แนวคิดของแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของกรอบแนวคิด ในการกาหนด
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีสาระโดยสังเขปดังนี้

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564)
กาหนดแนวทางการพัฒนาโดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นาทางการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา” ประกอบด้วย
1.1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีการปรับเปลี่ยนค่านิยม
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เน้นการพัฒนาศักยภาพคน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบการดูแลสังคมผู้สูงวัยและผลักดันให้
สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วม
1.2 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่ อมล้ าในสั งคม เพิ่มโอกาสให้
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ กระจายการให้บริการภาครัฐ และเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
1.3 สร้ างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน บริห าร
จัดการเศรษฐกิจส่วนร่วมและเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขั นของภาค
การผลิตและบริการ
1.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี
การรั กษาฟื้น ฟูทรั พยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่ งแวดลอม ส่งเสริมการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
1.5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่ งยื น โดยมีการบริ ห ารจั ดการความมั่นคงเพื่ อการพัฒ นา ส่ งเสริมความร่ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน
1.6 การบริการจัดการในภาครัฐ การป้องกัน การทุ จริตประพฤติ มิช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคม โดยการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน กระบวนการงบประมาณ
เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ และป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการพัฒนา
ระบบขนส่ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้ านขนส่ง พัฒนาด้านพลังงาน เศรษฐกิจดิจิทัล และ
พัฒนาระบบน้าประปา
1.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เร่งส่งเสริมการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

2. กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2555-2565)
กาหนดแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
2.1 ยกระดั บคุณ ภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิ ตและพัฒ นาบุคลากรที่ มี
คุณภาพสามารถปรับตัว สาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
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สร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย
2.2 การกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) มีสาระหลัก 9
ประเด็น ได้แก่ รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น , การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน , ธรรมาภิ
บาล และการบริ ห ารการจัดการการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ,
การเงิน, การพัฒนาบุคลากรเครือข่ายอุดมศึกษา, การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
2.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มความสาคัญคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ใช้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชี วิต ยกระดับวัยแรงงานที่มี
ความรู้เป็นทุนเดิม (Knowledge Workers) สร้างระบบการเรียนที่ผู้ทางานสามารถเรียนตาม
ความต้องการทันเหตุการณ์ ทันความจาเป็น (Just – In - time learning หรือ On-Demand
Learning)
2.4 การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต้อง สร้างความเข็มแข็งของกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย
ชุมชนในพื้นที่ เร่งสร้างโอกาสด้านพัฒนาทักษะทางภาษา พัฒนาทักษะด้านวิชาการและ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตส่งเสริมการแลกเปลี่ ยนเยาวชนส่งเสริมความเข้าใจสันติศึกษา
สร้างความเข้าใจในการเชื่อมโยงวิชาการ วิชาชีพ กับศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ การพัฒนาอุดมศึกษาสู่อาเซียน
2.5 การประกันคุณภาพการศึกษา การสร้างกลไกประเมินคุณภาพด้าน
สถาบันอุดมศึกษา ตามพันธกิจของ 4 กลุ่มมหาวิทยาลัยโดยสานักงานรับรองมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และผู้ใช้บริการอุดมศึกษาด้านหลักสูตร การประเมินคุณภาพควร
นาไปสู่ระบบประกันคุณภาพ (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็น
หลักฐานและเงื่อนไขในการจั ดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับ สนุนจากภาคเอกชน
รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต ทั้งนี้โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานผู้ทาการประเมินในจานวน
ที่เหมาะสม มีอิสระและไม่หวังผลกาไร มีระบบ Peer review เพื่อประกันคุณภาพขั้น ต่า
(Threshold quality) และนาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2.6 โครงสร้ า งพื้ น ฐานการเรี ย นรู้ รัฐ จะให้ การสนับสนุนการศึกษาใน
หลักสูตร “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) ในฐานะพื้นฐานการเรียนรู้ นอกจากนี้
ควรออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตร์ในยุคหลังอุตสาหกรรม (Post Modern Liberal Arts) ที่
สามารถรับรู้ความต้องการของคนรุ่นใหม่และตลาดแรงงาน อุดมศึกษาต้องพัฒนาและใช้
ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับนโยบาย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของชาติ
2.7 เครื อ ข่ า ยอุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ไทย ควรร่ ว มมื อ กั น จั ด ตั้ ง เป็ น
เครือข่าย หรือ เชื่อมโยงเครือข่ายอุดมศึกษากับภาคการผลิต อุตสาหกรรมในระดับ ชาติหรือ
ระดับท้องถิ่นฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทางวิชาการ สร้างความร่วมมือกับผู้นา
ชุมชนและประชาสั งคม มีการวิจั ยร่ว ม การแบ่งภารกิจทางวิชาการแบบเดียวกับห่ วงโซ่
อุปทานของเอกชน การสร้างและพัฒนาเส้นทางอาชีพ “นักวิจัยอาชีพ” ร่วมกับภาคเอกชน
สนับสนุนการทางานระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมคุณธรรม
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จริยธรรมในสังคมจรรโลงเสรีภาพและประชาธิปไตย สร้างแบบที่ดีและแรงบันดาลใจในความ
รับผิดชอบต่อสังคมต่อเยาวชน
2.8 การวิจัย การสร้างความรู้ที่มีคุณภาพต้องอาศัยระบบวิจัยที่สมบูรณ์
เชื่อมต่อทั้งมหาภาคจนถึงหน่วยการปฏิบัติการวิจัย ในสภาวะที่ทรัพยากรมีจากัด การจัด
ทรัพยากรเพื่อการวิจัยจะมีลักษณะการแข่งขัน (Competitive research) ให้กับบุคคล กลุ่ม
บุคคล หรือกลุ่มองค์กรและสถาบันส่งเสริมศู นย์แห่ งความเป็นเลิ ศทั้งระดับ มหาวิทยาลั ย
ระดับประเทศ และตามวาระประเทศ (National agenda) หรือ การชี้
เชิงนโยบาย
(Policy directed) ที่ให้เลือกประเทศและให้ผลลัพธ์จากการวิจัยทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ
สร้างทรัพย์สินทางปัญญาและเกิดผลผลิตเศรษฐกิจบ่มเพาะความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา
จากการวิจั ย (Incubation) การพัฒ นาไปสู่ การผลิ ตเชิงพาณิช ย์ ควรจัดให้ มีการทางาน
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกลุ่มมหาวิทยาลัยศูนย์ความเป็นเลิศภาคอุตสาหกรรมในและ
ต่างประเทศ ภาคสังคมและชุมชน และแหล่งทุนแหล่งวิชาการต่างประเทศสร้างนักวิจัยให้
ภาคเอกชน การทางานร่วมกับภาคสังคมและชุมชน จะช่วยตอบโจทย์วิชาการที่มาจากชุมชน
ได้เกิดผลลัพธ์ผลผลิตและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ การทางานกับภาคอุตสาหกรรม
ในและต่างประเทศช่วยการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ การบ่มเพาะวิสาหกิจ และการสร้าง
ผลผลิตเชิงการค้า
2.9 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา มีการกาหนดและ
กากับนโยบาย การบริหารจัดการ ให้เกิดการปฏิบัติที่มีความชัดเจนในบทบาทและความ
เข้มแข็ง สร้างกลไกให้พัฒนาผู้บริหารตั้งแต่กรรมการสภา มหาวิทยาลัยไปจนถึงผู้บริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ จัดเยี่ยมชม สร้างเครือข่ายเปิดเวที
แลกเปลี่ยนความคิดและสนับสนุนการวิจัย องค์กรและนวัตกรรมการบริหารนโยบายและการ
จัดการ ผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่การ
บริหารระดับสูงคือมหาวิทยาลัย ลงไปถึงคณะ ภาควิชาและสาขา
2.10 การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา การพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ต้องคานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน ความสามารถด้านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตน
รับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคมช่วงวัยต่างๆของการทางานและพัฒนา
ตั้ ง แต่ ก ารบ่ ม เพาะ ในช่ ว งต้ น การท างานช่ ว งการท างานจริ ง ช่ ว งเป็ น ผู้ สู ง ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ และการเป็นคลังสมองหลังเกษียณ โดยจัดให้มีกระบวนการ โดยผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ เน้นการพัฒนาจากการทางานจริงกับภาคการผลิต ภาคสังคม โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานวิจัย ภาคการผลิตสมาคมวิชาการวิชาชีพและภาคประชาคม

3. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ปี 2560 อุดมศึกษาเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ปัญหาวิกฤตและ
ชี้นาการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของชาติและท้องถิ่นตามพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน โดยผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถทางานเพื่อดารงชีพ
ตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และสุขภาวะทั้งร่างกายและ
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จิตใจ เน้นใช้กลยุทธ์ผ่านการนาองค์กรเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและเป็น
วิชาชีพที่ยอมรับทางสังคม ประกอบด้วย
3.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต ซึ่ ง ตอบสนองการพั ฒ นาในด้ า นคุ ณ ภาพและด้ า นการตอบโจทย์ บ ริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลง
3.2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึ กษา มุ่งหวังให้มี
การผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนอง
การพัฒนาในด้านคุณภาพ
3.3 ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน รวมทั้ ง านวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง
3.4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ อ ย่า ง
ต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต มุ่ ง หวั ง ให้ ก ารบริ ก ารการศึ ก ษาแก่ ผู้ เ รี ย นทุ ก กลุ่ ม ทุ ก วั ย ในระดั บ ที่
เหมาะสมกับ สภาพบริ บ ทและสภาพพื้นที่ ซึ่งตอบสนองการพัมนาในด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการและด้านความเท่าเทียม
3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้
คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ตอบสนองการพั ฒ นาในด้ า นการเข้ า ถึ ง การให้ บ ริ ก าร ด้ า นความเท่ า เที ย ม และด้ า น
ประสิทธิภาพ
3.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า
ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ

4. นโยบาย Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจมาหลายครั้ง
โดยริ่ ม จาก “Thailand 1.0” ที่ เ น้ น ภาคเกษตรกรรม ไปสู่ “Thailand 2.0” ที่ เ น้ น
อุตสาหกรรมเบา โดยใช้ประโยชน์จากค่าจ้างแรงงานราคาถูกและทรัพยากรธรรมที่ อุ ดม
สมบู ร ณ์ มุ่งเน้ น การผลิ ต เพื่อ ทดแทนการน าเข้า เป็น ส าคัญ จากนั้ นประเทศไทยได้ ก้ า วสู่
“Thailand 3.0” ในปัจจุบัน ที่เน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศเพื่อให้มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปตลาดโลก อย่างไรก็ดี
ภายใต้ “Thailand 3.0” นั้น แม้จะทาให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตเพิ่มขึ้นแต่ ต้ อง
เผชิญกับ “กับดักประเทศรายได้ปานลาง” “กับดักความเหลื่อมล้าของความมั่งคั่ง ” และ
“กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นท้าทายของประเทศไทยใน

18

ปัจจุบันนาไปสู่การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อก้าวข้าม “Thailand 3.0” ไปสู่ “Thailand
4.0”
Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก 3
กับดักดังกล่าว พร้อมๆ กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ที่มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 อย่างเป็นรูปธรรม ตาม
แนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่
ไปกั บ การเชื่ อ มโยงกั บ ประชาคมโลก ตามแนวคิ ด “ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดย
ขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ”
Thailand 4.0 กาหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้
1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า”
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมที่เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง” ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม เพื่อสร้าง
หลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟื้นความสมานฉันท์
และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
3) การยกระดับ คุณค่ามนุษย์ ด้ว ยการพัฒ นาคนไทยให้ เป็น “มนุษย์ ที่
สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทน 4.0 ในโลกที่
หนึ่ง”
4) การรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น “สั ง คมที่ น่ า อยู่ ” มี “ระบบเศรษฐกิ จ ที่
สามารถปรั บ สภาพตามภู มิ อ ากาศ” ควบคู่ ไ ปกั บ การเป็ น “สั ง คม
คาร์บอนต่า” อย่างเต็มรูปแบบ

5. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2560-2564
ปรัชญา
สร้างพลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้
วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้”
คลังปัญญา หมายถึง แหล่งรวบรวม สั่งสม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัญญา
ขององค์กร ชุมชน และท้องถิ่น
ชายแดนใต้ หมายถึง จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจที่สาคัญ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะวิชาชีพ บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จิต
อาสา สู้งาน รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นคลังปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้
3. ผลิ ต พัฒ นาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมี
คุณภาพตามความต้องการของพื้นที่
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4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนาแนวพระราชดาริ และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการ ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด
การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร สามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยหลัก
คุณธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข็มแข็งและยั่งยืน
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การสร้างมูลค่าและทุนทางสังคม อันจะนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม การลดช่องว่างและ
ความเหลื่อมล้าให้แก่ท้องถิ่นและสังคม
3. ผลิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพครู
4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนาแนวพระราชดาริ และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของท้องถิ่นและสังคมให้มี
คุณภาพและมาตรฐานชีวิตที่ดี มีความพอเพียง มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเป้าหมายดังนี้
1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่น
2. การบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้า
กับกระบวนการจัดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น
3. การยกระดับคุณภาพชีวิจ การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้าทางสังคม การ
สร้างประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถ
ในระดับสากล
4. เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ นาสังคม พร้อมเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น
สาหรับแผนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2560-2564 มีการกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์
1. อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. มีความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
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3. บัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน
4. บั ณฑิตมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีทักษะการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายที่ 4 นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
นโยบาย
กลยุทธ์/วิธีการ
การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ การ
1. จั ด ให้ มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โดยให้
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ ความส าคั ญ ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบและการศึก ษาทางเลื อกไป
วัฒนธรรม
พร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนา
ตนได้ เต็ ม ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิ ตได้โดยมี
ความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่
ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสม
กับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริ มการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้สามารมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารประกอบอาชีพได้
หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้
และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็น
ผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
3. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิต
วิญญาณของความเป็นครู เน้นผู้สอนที่มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน
นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์
เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ปรั บ ระบบการประเมิ น สมรรถนะที่ ส ะท้ อ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นสาคัญ
4. อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และเผยแพร่ ม รดกทางวั ฒ นธรรม
ภาษาไทยและภาษาท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความ
ภู มิ ใ จในประวั ติ ศ าสตร์ แ ละความเป็ น ไทย น าไปสู้ ก ารสร้ า ง
ความสั มพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
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นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีการ
และระดั บ นานาชาติ ต ลอดจนเพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ให้ แ ก่
ประเทศ
5. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งาน
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น สากล เพื่ อ เตรี ย มเข้ า สู่ เ สาหลั ก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมโลก

นโยบายที่ 8 นโยบายการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
นโยบาย
นโยบายการพั ฒ นาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า แ ล ะ
นวัตกรรม

กลยุทธ์/วิธีการ
1. เร่งเสริมสร้างสังคมวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียน
การสอนที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาด
แคลน การเชื่ อมโยงระหว่ า งการเรีย นรู้กับ การท างาน การให้
บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชน
และการให้ อุตสาหกรรมขนาดกลางแลขนาดย่อมมีช่องทางได้
เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
2. ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้าน
นวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สาคัญในการต่อ
ยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม
ทั น สมั ย และกระจายในพื้ น ที่ ต่ า งๆ เช่ น การพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การตั้ ง ศู น ย์ วิ เ คราะห์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูชายแดนใต้
เป้าประสงค์
1. อาจารย์สายครุศาสตร์มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มืออาชีพ
2. มีสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
3. มีระบบการผลิตและระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อพื้นที่ชายแดนใต้
4. เป็นศูนย์กลางการผลิตและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
5. การศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้มีคุณภาพสูงขึ้น
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายที่ 2 นโยบายการรักษาความมั่งคงของรัฐและการต่างประเทศ
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กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
นโยบาย
กลยุทธ์/วิธีการ
การรักษาความมั่ ง คงของ
1. เร่งแก่ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
รัฐและการต่างประเทศ
ภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้า ถึง และพั ฒนามาใช้ตาม
แนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูม้ ี
ความคิดเห็นต่างจากภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวย
โอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มี
อิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่ช่ วย
คลี่คลายปัญหาได้

นโยบายที่ 8 นโยบายการพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
นโยบาย
การพัฒนาและการส่งเสริม
ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิ จั ย และพั ฒ นา และ
นวัตกรรม

กลยุทธ์/วิธีการ
1. สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้
ประชาชาติ และมีสัดส่วนรับต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถ
ในการแข่ง ขัน และมี ความก้าวหน้า ทัด เที ยมกับ ประเทศอื่นที่มี
ระดั บ การพั ฒ นาใกล้ เ คี ย งกั น และจั ด ระบบบริ ห ารงาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่
มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
1. นักวิจัย และนักสร้างสรรค์ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล
2. มีหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เฉพาะทางหรือเป็นเลิศ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น
3. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ
4. มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ลดช่องว่างและความ
เหลื่อมล้าทางสังคม
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิ
บาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
นโยบาย
การส่ ง เสริ ม การบริ ห า ร
ราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมา
ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กลยุทธ์/วิธีการ
1. ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการ
จัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลัก
ลั่งกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบตั ิ
ราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่ ง ใส ชั ด เจน สามารถบริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนจั ด ระบบอั ต รากาลั ง และปรับ ปรุง
ค่า ตอบแทนบุ คลากรภาครัฐ ให้ เหมาสมและเป็ น ธรรม ยึ ด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ
แบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะ
ที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนการ
ดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่งศักยภาพในการแข่งขันกับนานา
ประเทศและการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการ ดดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไป
ตามล าดั บ ความจ าเป็ น และตามกฎหมายเอื้ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้
2. ยกระดั บ สมรรถนะของหน่วยงานของภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพสามารถให้บริการเชิงรุก ทั้งในรูปแบบการเพิ่ม
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่
ต้ องเดิ น ทางเข้ามายัง ส่วนกลางศูนย์บ ริการสาธารณะแบบ
ครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้ง
ตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อ
ขอรับ บริการได้ โ ดยสะดวก การให้ บ ริการถึง ตั ว บุ คคลผ่าน
ระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และ
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒ นาหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างวัตกรรมในการ
ทางานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพและมีระบบบูรณาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ
และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยการน้ อ มน าแนวพระราชด าริ เพื่ อ
ตอบสนองกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีขีดความสามารถในการให้บริการอย่างมืออาชีพ
2. ระบบบริหารจัดการในการบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. มีผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
5. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความพอเพียงเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายที่ 7 นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
นโยบาย
กลยุทธ์/วิธีการ
การส่งเสริมบทบาทและ
1. พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ก า ร ใ ช้ โ อ ก า ส ใ น ประชาคมอาเซี ย น ทั้ ง แรงงานวิ ช าชี พ แรงงานมี ทั ก ษะ และ
ประชาคมอาเซียน
แรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้เกิดผลในการปฏิบัติโดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับ
ระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มี
ข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการ
ผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพอาชีพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริม
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการ
ประเมินค่าจ้างแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลว เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการให้บริการ
2. ผู้บริหารและบุคลากรมีสมรรถนะในการบริหารหรือปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการบริหารจัดการและการให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีความสามารถ
พึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ
5. บริหารจัดการยุทธศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์และส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์
6. มีมาตรฐานการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
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7. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพด้านการบริหารจัดการ และได้รับการยอมรับ
ตามมาตรฐานสากล
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายที่ 7 นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
นโยบาย
กลยุทธ์/วิธีการ
การส่ ง เสริ ม บทบาทและ
1. พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อร้องรับการเข้า
การใช้โอกาสในประชาคม สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และ
อาเซียน
แรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้เกิดผลในการปฏิบัติโดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับ
ระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มี
ข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการ
ผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพอาชีพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริม
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการ
ประเมินค่าจ้างแรงงาน
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11. ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
สาหรับการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการในครั้งนี้
ได้อาศัยแนวคิดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กรอบแนวการพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว (พ.ศ.2555-2565) แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและ
สภาพแวดล้ อมภายนอก โดยการเน้นกระบวนการวงจรบริห ารงานคุ ณภาพหรื อ PDCA
(Plan, Do, Check, Action) อันจะนาไปสู่การปฏิบัติที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม อีกทั้ง สามารถตอบสนองต่อการก้าวสู่เป้าหมายขององค์กร เพื่อให้การดาเนินงานมี
ความสอดคล้องทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารองค์กร
การพัฒนานักศึกษา และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังแสดงนโยบายการพัฒนาไว้เป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่าง
มืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม
พันธกิจ ต้นแบบผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
พันธกิจ พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้นักศึกษาเป็นผู้มี
ลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนในวิชาชีพของตน มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีจิตอาสา และ
ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม สร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรีย นรู้ที่ มี คุ ณ ภาพและสนับ สนุน ปั จจัยที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้ม
การจ้างงาน เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพแข่งขันได้ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ ซึง่
มีเป้าหมายสาคัญในการเป็น “ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
มืออาชีพ โดยใช้ Project Based Learning และ Team Based Learning”
เป้าประสงค์ที่ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับระบบการจัดการศึกษา
ยุทธวิธีที่ 1 ปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
1. ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ส่ ง นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น น าเสนอ
โครงงาน/โครงการ
ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อการพัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ฝังตัว ณ สถานประกอบการ
ยุ ท ธวิ ธี ที่ 3 พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารด้ า น
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
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1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะการทาโครงงานและ
โครงการ
2. ร้อยละของนักศึกษาปี 2-4 ที่เรียนไปทางานไป (ทางานศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการทางด้านบริหารธุรกิจ/Wil)
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ
ยุทธวิธีที่ 4 พัฒนาสื่อและปรับกระบวนการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด
ดังนี้
1. ร้อยละของรายวิชาแต่ละหลักสูตรที่พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
เป้าประสงค์ที่ 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ
ยุ ท ธวิ ธี ที่ 1. พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาสู่ นั ก ปฏิ บั ติ มื อ อาชี พ โดยใช้ ชั้ น ปี เ ป็ น ฐาน
ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
1. ร้อยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 (ปี 1และปี 3
ต่อเนื่อง) สอบผ่านมาตรฐานทักษะพื้นฐาน
2. ร้อยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 (ปี 1และปี 3
ต่อเนื่อง) สอบผ่านมาตรฐานทักษะพื้นฐานด้านพิมพ์ดีด
3. ร้อยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 (ปี 1และปี 3
ต่อเนื่อง) สอบผ่านมาตรฐานทักษะด้านบุคลิกภาพ
4. ร้ อยละของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 สอบผ่ าน
มาตรฐานทักษะด้านสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กับระบบการจัด
การศึกษา

ยุทธวิธี

ตัวชี้วัด

1. ปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1. ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งนักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันนาเสนอโครงงาน/
โครงการ
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ

1. ร้อยละของอาจารย์ทไี่ ด้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

2. ร้อยละของอาจารย์ทฝี่ ังตัว ณ
สถานประกอบการ
3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติการด้าน
พัฒนาทักษะการทาโครงงานและ
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
โครงการ
2. ร้อยละของนักศึกษาปี 2-4 ทีเ่ รียน
ไปทางานไป (ทางานศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการทางด้านบริหารธุรกิจ/Wil)
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ปฏิบัตสิ หกิจ
ศึกษาต่างประเทศ
4. พัฒนาสื่อและปรับกระบวนการ 1. ร้อยละของรายวิชาแต่ละหลักสูตร
เรียนรู้
ที่พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่
นักปฏิบัตมิ ืออาชีพ

1. พัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมือ
อาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

1. ร้อยละของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จั ด การ ชั้ น ปี ที่ 1 (ปี 1และปี 3

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ค่าเป้าหมาย
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
57 58 59 60 61 62 63 64
50 60 70 80 90 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์
- MSC Academic Day (นศ/
อาจารย์/โครงงาน/โครงการ/สห
กิจ)
20 30 40 50 60 โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการ
สอน
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
5 7 10 15 20
- ฝังตัว ณ สถานประกอบการ
15 25 35 45 55 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
- พัฒนาและจัดระบบศูนย
ปฏิบัติการทางวิชาชีพฯ
5 5 10 15 20 - สหกิจศึกษา
- Best Practice MSC Model
นิทรรศการและประกวดโครงงาน/
- 20 30 40 50 โครงการนักศึกษา
5

10 15 20 25 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
- สื่อ MSC ปลูกปัญญา MSC วา
ไรตี้
80 85 90 90 90 โครงการพัฒนานักศึกษาสูน่ ักปฏิบัติ
มืออาชีพ
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เป้าประสงค์

ยุทธวิธี

ตัวชี้วัด
ต่ อ เนื่ อ ง) สอบผ่ า นมาตรฐานทั ก ษะ
พื้นฐาน
2. ร้อยละของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จั ด การ ชั้ น ปี ที่ 1 (ปี 1และปี 3
ต่ อ เนื่ อ ง) สอบผ่ า นมาตรฐานทั ก ษะ
พื้นฐานด้านพิมพ์ดีด
3. ร้อยละของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จั ด การ ชั้ น ปี ที่ 1 (ปี 1และปี 3
ต่ อ เนื่ อ ง) สอบผ่ า นมาตรฐานทั ก ษะ
ด้านบุคลิกภาพ
4. ร้อยละของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ ชั้นปีที่ 2 สอบผ่านมาตรฐาน
ทักษะด้านสังคม

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ค่าเป้าหมาย
57 58 59 60 61 62 63 64

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม

- อบรมทักษะพื้นฐาน
- อบรมทักษะพื้นฐานด้านการพิมพ์ดีด
80 85 90 90 90 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- อบรมทักษะด้านบุคลิกภาพ
- อบรมทักษะด้านสังคม
- อบรมทักษะวิชาชีพ (เฉพาะศาสตร์)
80 85 90 90 90

80 85 90 90 90
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ สร้างงานวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้สู่ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านงานวิจัย
รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพของการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญในการ
เป็น “ต้นแบบการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการพันธกิจพัฒนานักศึกษา
หรือสังคม”
เป้าประสงค์ที่ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนัก
สร้างสรรค์
ยุทธวิธีที่ 1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย
ตัวชี้วัด ดังนี้
1. จานวนนักวิจัยดีเด่นหรือผู้มีผลงานด้านงานวิจัยดีเด่นทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
3. จานวนงานวิจัยชุดโครงการ
เป้าประสงค์ที่ 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ยุ ท ธวิ ธี ที่ 1. ส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์จ ากงานวิ จัย และงานสร้า งสรรค์
ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
1. สั ด ส่ ว นผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่
ระดับชาติต่อนานาชาติ (ค่าเฉลี่ย 20:1)
2. จานวนงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
3. จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาอันเป็นผลมาจากงานวิจัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์

ยุทธวิธี

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนัก
และขีดความสามารถของ สร้างสรรค์
นักวิจัยและนักสร้างสรรค์

2. เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของการนา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์

1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ค่าเป้าหมาย
57 58 59 60 61 62 63
1. จานวนนักวิจัยดีเด่นหรือผู้มีผลงาน
2 2 3 3
ด้ า นงานวิ จั ย ดี เด่น ทั้ งระดับ ชาติและ
นานาชาติ
2. ร้ อย ล ะ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของจ า นวน
1 3 5 7
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
% % % %
3. จานวนงานวิจัยชุดโครงการ
- 1 2 3
1. สั ด ส่ วนผ ล งา นวิ จั ย แ ล ะ งาน
40 60 60 80
ส ร้ า งส ร ร ค์ ที่ ไ ด้ รั บกา ร เ ผยแพร่
:2 :3 :3 :4
ระดั บ ชาติ ต่ อ นานาชาติ (ค่ า เฉลี่ ย
20:1)
2. จานวนงานวิจัยที่มีการบูรณาการ
10 15 20 25
กับการจัดการเรียนการสอน
3. จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการ
4 6 8 10
พัฒนาอันเป็นผลมาจากงานวิจัย

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
64
4 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของนักวิจัยและนัก
สร้างสรรค์
9
%
4
80 โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์
:4 จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
30
12
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริ เพื่อสนองตอบกับความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
พันธกิจ บริการวิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น และชุมชน โดยการให้
คาปรึกษาหรือการให้บริการความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด ด้าน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ด้านการบัญชี ด้านการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการเงิน
การธนาคาร ด้านการเงินและการธนาคาร ด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร เพื่ อเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
ลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตัวเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้า
เสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการให้บริการข้อมูลด้านธุรกิจ
การค้าการลงทุนและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่
ต่างประเทศ สร้างความร่วมมือกับชุ มชนและองค์กรภายนอกในภาคผลิตและภาคสังคมที่มี
ศักยภาพ ทางานร่วมกันในการกาหนดทิศทางการพัฒนานักศึกษาและคณะ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้บนฐานการทางานจริง ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญในการเป็น “ต้นแบบการพัฒนานักศึกษา
สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ”
เป้าประสงค์ที่ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริ การวิชาการแบบมือ อาชีพ
ให้กับบุคลากรของคณะ
ยุ ท ธวิ ธี ที่ 1. พั ฒ นาศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแบบมื อ อาชี พ
ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ กับหน่ว ยงาน
ภายนอก
2. ร้ อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดาเนินงานให้กับหน่วยงานภายนอก
3. จานวนหลักสูตรการอบรมในการให้บริการตามความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการนางานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์
ยุทธวิธีที่ 1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการ ประกอบไป
ด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
1. จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานดี
ขึ้น
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2. จ านวนกลุ่ มอาชีพ ที่ไ ด้รับ การพัฒ นาให้ เกิ ด ความเข้ม แข็ง อย่ า ง
ยั่งยืนอันเป็นผลมาจากการให้บริการวิชาการ
3. จานวนงานบริการวิชาการและทานุบารุงฯที่มีการบูรณากับการ
จัดการเรียนการสอน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริ เพื่อสนองตอบกับ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์

ยุทธวิธี

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพใน 1. พัฒนาศักยภาพในการ
การให้บริการวิชาการ
ให้บริการวิชาการแบบมืออาชีพ
แบบมืออาชีพให้กับ
บุคลากรของคณะ

2. เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของการนา
งานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์

1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
งานบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญไป
เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ค่าเป้าหมาย
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
57 58 59 60 61 62 63 64
10 12 14 16 18 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่
การให้บริการอย่างมืออาชีพ

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญให้
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดาเนินงานให้กับหน่วยงานภายนอก

10 12 14 16 18

3. จานวนหลักสูตรการอบรมในการ
ให้บริการตามความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น

10 12 14 16 18

1. จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

4

6

8

10 12 โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
งานบริการวิชาการ

2. จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการ
พัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
อันเป็นผลมาจากการให้บริการ
วิชาการ

4

6

8

10 12
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ยุทธวิธี

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ค่าเป้าหมาย
57 58 59 60 61 62 63 64
3. จานวนงานบริการวิชาการและทานุ
10 12 15 17 20
บารุงฯที่มีการบูรณากับการจัดการ
เรียนการสอน

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
พันธกิจ พัฒนาองค์กร สร้างระบบประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานของคณะเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่ ง
คุณภาพมีธรรมาภิบาล นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ เร่งสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คานึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการของคณะ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษาและบุคลากรและเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญในการเป็น “ต้นแบบการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิต
บัณฑิตสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ”
เป้าประสงค์ที่ 1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการที่
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ
ยุทธวิธี ที่ 1. ปรั บ ปรุงพื้นที่รอเรียนให้ มีความน่าสนใจ และสามารถเป็น
พื้นที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
1. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาต่ อ เดื อ นที่ ใ ช้ ง านแต่ ล ะพื้ น ที่ เ มื่ อ เที ย บ
ความสามารถในการให้บริการของแต่ละพื้นที่
2. ความพึงพอใจของการใช้พื้นที่รอเรียนแต่ละพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ 2. เพื่อเพิ่มความพร้อมในการใช้งานครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ
ยุทธวิธีที่ 1. กาหนดงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมบารุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
1. ช่วงระยะเวลาก่อนเกิดความเสียหายในแต่ละครั้ง (MTBF) ; หน่วย
เดือน
2. ระยะเวลาในการซ่อม (MTTR) ; หน่วย สัปดาห์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการให้มี คุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าประสงค์

ยุทธวิธี

ตัวชี้วัด

1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารคณะ
วิทยาการจัดการที่
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตสู่
นักปฏิบัตมิ ืออาชีพ

1. พัฒนาพื้นที่รอเรียนให้มีความ
น่าสนใจ และสามารถเป็นพื้นที่ที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม

1. ร้อยละของนักศึกษาต่อเดือนที่ใช้
งานแต่ละพื้นที่เมื่อเทียบ
ความสามารถในการให้บริการของแต่
ละพื้นที่

2. เพื่อเพิ่มความพร้อมใน
การใช้งานครุภัณฑ์ต่างๆ
ที่อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของคณะ
วิทยาการจัดการ

1. กาหนดงบประมาณที่ใช้ในการ
ซ่อมบารุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะ
วิทยาการจัดการ

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ค่าเป้าหมาย
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
57 58 59 60 61 62 63 64
20 25 30 35 40 โครงการพัฒนาพื้นที่รอเรียนเพื่อเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา

2. ความพึงพอใจของการใช้พื้นที่รอ
เรียนแต่ละพื้นที่

70 75 80 85 90

1. ช่วงระยะเวลาก่อนเกิดความ
เสียหายในแต่ละครั้ง (MTBF : Mean
Time Before Failure) ; หน่วย
เดือน

>
4

>
4

>
4

>
4

> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
4 จัดการคณะวิทยาการจัดการ
- งบซ่อมบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์เพื่อความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน

2. ระยะเวลาในการซ่อม (MTTR :
Mean Time To Repair) ; หน่วย
สัปดาห์

<
1

<
1

<
1

<
1

<
1
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ภาคผนวก

