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โครงการ

ผู*กํากับ

ผู*รับผิดชอบหลัก

พัฒนาบัณฑิตใหมี โครงการพัฒนา

คณบดี

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ

-

คณบดี

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ

โครงการพัฒนาทักษะ

คณบดี

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ

60 61 62 63 64

1.1 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ

1.1 จํานวนรางวัลที่

ทางดานวิชาชีพและ

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับใน

คุณภาพทางดาน

คุณภาพนักศึกษา

นวัตกรรมมีมาตรฐาน

ระดับชาติและนานาชาติ

วิชาชีพและ

ทางดานวิชาชีพและ

ในระดับสากล

อย*างนอย 12 รางวัล

นวัตกรรมมี
นวัตกรรม
มาตรฐานในระดับ

1

2

3

3

3

สากล
1.2 รอยละของนักศึกษาที่

60 65 70 75 80

-

สอบผ*านมาตรฐานวิชาชีพ
ในการสอบครั้งแรกอย*าง
นอย 70
1.3 รอยละของนักศึกษาที่
สอบผ*านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษก*อนสําเร็จ
การศึกษา เท*ากับ 100

N/A 25 50 75 100 พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา

ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา

1.4 รอยละบัณฑิตที่มีงาน

ส*งเสริมและ

โครงการส*งเสริม

ทําภายใน 1 ปB อย*างนอย

สนับสนุนการมี

สนับสนุนการมีงานทํา

95

งานทําของบัณฑิต

1.5 รอยละบัณฑิตที่มีงาน

80

85 90 95 95

คณบดี

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ

คณบดี

รองคณบดีฝ1ายพัฒนา

โครงการส*งเสริม

50 55 60 65 70

ทําตรงตามสาขาภายใน
เวลา 1 ปB อย*างนอย 70

สนับสนุนการมีงานทํา

(นับจากคนที่ไดงานทําคิด
เปEนรอยละ 100
1.6 รอยละของบัณฑิตที่มี
คุณธรรมจริยธรรมอยู*ใน
ระดับดีขึ้นไปจากการสํารวจ
ผูใชบัณฑิต เท*ากับ100

80 85 90 95 100 ส*งเสริมและ
สนับสนุนให

โครงการบูรณาการ
การเรียนการสอน

นักศึกษามี
คุณธรรม

กิจกรรมนักศึกษาที่
ส*งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมควบคู*

จริยธรรมควบคู*

จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

วิชาชีพ

นักศึกษา
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โครงการ

ผู*กํากับ

ผู*รับผิดชอบหลัก

คณบดี

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ /

ดําเนินการ
60 61 62 63 64

2.1 ผลงานวิชาการ
งานวิจัย สิ่งประดิษฐH

2.1.1 จํานวนผลงาน
วิชาการ งานวิจัย

หรือนวัตกรรมที่ไดรับ

สิ่งประดิษฐH หรือนวัตกรรม

งานวิจัย

ผลิตผลงาน วิชาการ

การเผยแพร*ใน

ที่ไดรับการเผยแพร*ใน

สิ่งประดิษฐH หรือ

งานวิจัยสิ่งประดิษฐH

ระดับชาติ หรือระดับ

ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ อย*างนอย 14

นวัตกรรม ที่มี

หรือนวัตกรรม

นานาชาติ

2

2

3

3

4

ส*งเสริมและพัฒนา โครงการพัฒนาขีด
ผลงานวิชาการ
ความสามารถในการ

หัวหนางานวิจัย

คุณภาพ

ผลงาน
2.1.2 จํานวนผลงาน

2

2

3

3

4

ส*งเสริมและพัฒนา โครงการพัฒนาขีด

วิชาการ งานวิจัย

ผลงานวิชาการ

ความสามารถในการ

สิ่งประดิษฐH หรือนวัตกรรม

งานวิจัย

ผลิตผลงาน วิชาการ

ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ อย*าง

สิ่งประดิษฐH หรือ
นวัตกรรม ที่มี

งานวิจัยสิ่งประดิษฐH

นอย 14 ผลงาน

คุณภาพ

หรือนวัตกรรม

คณบดี

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ /
หัวหนางานวิจัย

2.2 งานวิจัย

2.2.1 จํานวนผลงานวิจัย

ส*งเสริมการวิจยั

โครงการถ*ายทอด

สิ่งประดิษฐH หรือ

สิ่งประดิษฐH หรือนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐH และ

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่นําไปใช
ประโยชนH และสราง

ที่ไดรับการรับรองจาก
หน*วยงานภายนอกหรือผูที่

นวัตกรรม ที่
นําไปใชประโยชนH

ผลงานวิจัยสู*การ

มูลค*าเพิม่ ใหกับสาม

นําไปใชประโยชนHในสาม

และสรางมูลค*าเพิ่ม

จังหวัดชายแดนใต

จังหวัดชายแดนใต อย*าง

ใหกับสามจังหวัด

นอย 11 ผลงาน

ชายแดนใต

2.2.2 จํานวนหน*วยงาน

1

3

2

3

2

4

3

4

3

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ /
หัวหนางานวิจัย

นําไปใชประโยชนH

โครงการถ*ายทอด

5

คณบดี

ภายนอกหรือผูที่นําไปใช
ประโยชนHในสามจังหวัด

เทคโนโลยีและ
ผลงานวิจัยสู*การ

ชายแดนใต ที่ไดรับ

นําไปใชประโยชนH

คณบดี

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ /
หัวหนางานวิจัย

ประโยชนHจากผลงานวิจยั
สิ่งประดิษฐH หรือนวัตกรรม
อย*างนอย 19 หน*วยงาน
2.3 งานวิจัย

2.3.1 จํานวนผลงานของ

สิ่งประดิษฐH หรือ
นวัตกรรมทีไ่ ดรับการ

มหาวิทยาลัยที่ไดรับการ
คุมครองทรัพยHสินทาง

สนับสนุนการไดรับ ระบบงานสนับสนุน
การคุมครอง
การไดรับการ

คุมครองทรัพยHสินทาง

ปKญญา อย*างนอย 2

ทรัพยHสินทาง

ปKญญา

ผลงาน

ปKญญา

-

-

-

1

1

พัฒนาระบบงาน

โครงการพัฒนา

คุมครอง

คณบดี

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ /
หัวหนางานวิจัย
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3.1 การบริการวิชาการ
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โครงการ

ส*งเสริมการบริการ

โครงการบริการ

วิชาชีพที่สนองความ
ผูรับบริการวิชาการ
ตองการของชุมชน และ วิชาชีพที่พึงพอใจในระดับ

วิชาการ วิชาชีพที่
ตอบสนองความ

วิชาการวิชาชีพ

สังคม

ตองการของชุมชน

ดีขึ้นไป อย*างนอย 80
3.1.2 รอยละของจํานวน

70 75 80 85

90

และสังคม

โครงการบริการวิชาการ

#

*# $ % &

ผู*กํากับ

ผู*รับผิดชอบหลัก

คณบดี

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ/
หัวหนางานบริการวิชาการ

โครงการบริการ
วิชาการวิชาชีพ

วิชาชีพที่ผ*านเกณฑHความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
อย*างนอย 90

3.2 เปEนศูนยHกลางใน
การบริการวิชาการ

3.2.1 มีจํานวนศูนยHเฉพาะ
ทางเพื่อใหบริการวิชาการ

วิชาชีพ ในสามจังหวัด

วิชาชีพ อย*างนอย 1 ศูนยH

ชายแดนภาคใต

-

-

1

-

-

จัดตั้งและพัฒนา
ศูนยHเฉพาะทางดาน

โครงการจัดตั้ง
ศูนยHเฉพาะ

วิชาการ วิชาชีพ

ทางดานวิชาการ
วิชาชีพ(ศูนยHการ
เรียนรูตามแนว

คณบดี

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ/
หัวหนางานบริการวิชาการ

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)
3.2.2 จํานวนครั้งของ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 20 200

โครงการบริการ

0

วิชาการวิชาชีพ

ผูรับบริการวิชาการวิชาชีพ
จากศูนยHเฉพาะทาง อย*าง
นอยรวมกัน500 ครั้ง
3.2.3 จํานวนหน*วยงานที่
เขารับบริการวิชาการ
วิชาชีพจากศูนยH อย*างนอย
350 หน*วยงาน
3.2.4 จํานวนผูเขารับ
บริการวิชาการจากศูนยH
อย*างนอย 550 คน

0
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ตัวชี้วัดและค!าเปาหมาย

ของพันธกิจ
4.1 การอนุรักษH สืบสาน 4.1.1 จํานวนกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมของ
สังคมพหุวัฒนธรรม

5

5 #
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5

6

8

7

8
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ส*งเสริมและ

# " $6
โครงการ

ผู*กํากับ

ผู*รับผิดชอบหลัก

โครงการอนุรักษH

คณบดี

รองคณบดีฝ1ายพัฒนานักศึกษา/

การอนุรักษH สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคม

สนับสนุนกิจกรรม สืบสาน
การอนุรักษH สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

พหุวัฒนธรรม อย*างนอย

ศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ/หัวหนา
งานกิจกรรมนักศึกษา

34 กิจกรรม
4.1.2 รอยละของ

พัฒนาระบบและ

โครงการพัฒนา

นักศึกษาที่เขาร*วม

กลไกสนับสนุนการ

ระบบและกลไก

กิจกรรมในโครงการการ
อนุรักษHสืบสาน

เขาร*วมกิจกรรมของ สนับสนุนการเขา
นักศึกษาและ
ร*วมกิจกรรมของ

ศิลปวัฒนธรรมของสังคม

บุคลากร

พหุวัฒนธรรม อย*างนอย
4 โครงการต*อปBและอย*าง
นอย 90 (1.โครงการ
พระราชทานปริญญาบัตร
2.โครงการวันสถาปนา3.
โครงการรอมฎอน/เมาลิด

80 84 86 88

90

นักศึกษาและ
บุคลากร

คณบดี

4.โครงการหล*อเทียน 5.
โครงการทอดกฐิน6.
โครงการวันไหวครู/รําลึก
พระคุณครู)
4.1.3 รอยละของบุคลากร
ที่เขาร*วมกิจกรรมการ

80 84 86 88

90

โครงการพัฒนา
ระบบและกลไก

อนุรักษHสืบสาน

สนับสนุนการเขา

ศิลปวัฒนธรรมของสังคม

ร*วมกิจกรรมของ

พหุวัฒนธรรม อย*างนอย
4 โครงการต*อปBและอย*าง

นักศึกษาและ

นอย 90 (1.โครงการ
พระราชทานปริญญาบัตร
2.โครงการวันสถาปนา3.
โครงการรอมฎอน/เมาลิด
4.โครงการหล*อเทียน 5.
โครงการทอดกฐิน6.
โครงการวันไหวครู/รําลึก
พระคุณครู 7.โครงการวัน
สําคัญทางชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยH)

บุคลากร

คณบดี

4.2 บัณฑิตสามารถ

4.2.1 รอยละของบัณฑิตที่

ดํารงชีวิตภายใตสังคม
พหุวัฒนธรรมไดอย*างมี
ความสุข

ส*งเสริมและ

โครงการบูรณา

สามารถดํารงชีวิตภายใต

สนับสนุนการเรียน

การการเรียนการ

สังคมพหุวัฒนธรรมได
อย*างมีความสุขอย*างนอย

การสอนกิจกรรม
สอนกิจกรรม
นักศึกษาใหสามารถ นักศึกษาที่ส*งเสริม

90 (สํารวจจากบัณฑิต)

ดํารงชีวิตภายใต

ความเปEนพหุ

สังคมพหุวัฒนธรรม

วัฒนธรรม

4.2.2 ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต ในระดับดี
ขึ้นไป อย*างนอย 80
(สํารวจจากผูใชบัณฑิต)

80 84 86 88

70 74 76 78

90

80

คณบดี

รองคณบดีฝ1ายพัฒนานักศึกษา/
รองคณบดีฝ1ายวิชาการ/หัวหนา
งานกิจกรรมนักศึกษา

5 "6 ก
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ตัวชี้วัดและค!าเปาหมาย

เปาหมายของพันธ
กิจ
5.1 องคHกรที่บริหาร

5.1.1 จํานวนระบบ

จัดการดวยระบบ

สารสนเทศที่ถูกนํามาใช

! " ,+3# ก %7 5
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60

61

62

63

64

-

-

1

2

2

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ
อย*างนอย 5 ระบบ

โครงการ

ผู*กํากับ

ผู*รับผิดชอบ
หลัก

พัฒนาระบบ

โครงการจัดทําระบบ

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณบดี

รองคณบดีทุก
ฝ1าย/ หัวหนา

สารสนเทศเพื่อการ

สํานักงาน
คณบดี/หัวหนา

บริหารจัดการ

(การเงิน งานวิจัย

งานบุคคล

นักศึกษา บุคลากร งาน
ประกัน)
5.1.2 รอยละของจํานวน
ผูใชบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ระดับความพึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไปอย*างนอย
80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2 เปEนองคHกรแห*ง

5.2.1 จํานวนองคHความรู

ส*งเสริมและ

โครงการจัดการ

การเรียนรู

ดานการบริหารจัดการ

สนับสนุนการสราง

ความรู (KM)

อย*างนอย 4 องคHความรู

เครือข*ายและการ
แลกเปลีย่ นองคH

N/A

1

1

1

1

คณบดี

รองคณบดีทุก
ฝ1าย/ หัวหนา
สํานักงาน
คณบดี

ความรูระหว*าง
เครือข*าย
5.2.2 จํานวนเครือข*ายใน

-

-

-

-

-

-

72

74

76

-

-

-

-

80 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม

โครงการติดตาม
ตรวจสอบการบริหาร

คณบดี

รองคณบดีทุก
ฝ1าย/ หัวหนา

หลักธรรมาภิบาล

ตามหลักธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยที่มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูอย*าง
นอย 8 เครือข*าย
(วิชาการ วิจัย พัสดุ งาน
การเงิน/บัญชี ประกัน
คุณภาพ การพัฒนา
บุคลากร สารสนเทศ
พัฒนานักศึกษา)
5.3 เปEนองคHกรที่มี
การบริหารจัดการ

5.3.1 รอยละของคะแนนที่
มหาวิทยาลัยไดรับการ

ดวยหลักธรรมาภิบาล ประเมินหลักธรรมาภิบาล
ในการดําเนินการอย*างนอย
80

สํานักงาน
คณบดี

5.3.2 รอยละของคะแนน

70

72

74

76

โครงการเสริมสราง

80

ที่มหาวิทยาลัยไดรับการ

ความรับผิดชอบต*อ

ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร*งใสในการ

สังคมและสิ่งแวดลอม

ดําเนินการอย*างนอย 80
5.4 บุคลากรมีความรู 5.4.1 รอยละของ

80

85

90

95

100 1.พัฒนาคุณวุฒิ
ตําแหน*งทาง

โครงการพัฒนา

คณบดี

รองคณบดีฝ1าย

ความสามารถตรง

บุคลากรทีไ่ ดรับการ

ตามภาระงานมีขวัญ

พัฒนาความรูและทักษะ

วิชาการสรางความ

หัวหนา

กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย*างเต็ม

ตามวิชาชีพ เท*ากับ 100

เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
2. สรางขวัญ

สํานักงาน
คณบดี/หัวหนา

กําลังใจแก*บุคลากร

งานบุคคล

ศักยภาพ

คุณวุฒิ วิชาการ

ทุกระดับ
5.4.2 รอยละของ

10

12

14

16

18

บุคลากรสายสอนและ

โครงการพัฒนา
คุณวุฒิ วิชาการ

วิจัย ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก อย*างนอย 18
5.4.3 รอยละของ
บุคลากรสายสอนและ
วิจัย ที่มีตําแหน*งทาง

2

2

3

3

4

โครงการพัฒนา
คุณวุฒิ วิชาการ

วิชาการ/

วิชาการ อย*างนอย 4

5.4.4 รอยละของ
บุคลากรที่มคี วามพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
อยู*ในระดับดีขึ้นไปอย*าง
นอย 80

60

65

70

75

80

โครงการสรางขวัญ
และกําลังใจ

