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เป�าประสงค
/

เป�าหมายของพันธกิจ 

ตัวชี้วัดและค!าเป�าหมาย ค!าเป�าหมาย/ป"ที่ดําเนินการ กลยุทธ
 โครงการ ผู*กํากับ ผู*รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ

ทางด�านวิชาชีพและ

นวัตกรรมมีมาตรฐาน

ในระดับสากล 

1.1 จํานวนรางวัลที่

นักศึกษา/บัณฑิตได�รับใน

ระดับชาติและนานาชาติ

อย*างน�อย 12 รางวัล 

1 2 3 3 3 พัฒนาบัณฑิตให�มี

คุณภาพทางด�าน

วิชาชีพและ

นวัตกรรมมี

มาตรฐานในระดับ

สากล 

โครงการพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา

ทางด�านวิชาชีพและ

นวัตกรรม 

คณบด ี รองคณบดฝี1ายวิชาการ 

1.2 ร�อยละของนักศึกษาที่

สอบผ*านมาตรฐานวิชาชีพ

ในการสอบครั้งแรกอย*าง

น�อย 70 

60 65 70 75 80 - - คณบด ี รองคณบดฝี1ายวิชาการ 

1.3 ร�อยละของนักศึกษาที่

สอบผ*านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษก*อนสําเร็จ

การศึกษา เท*ากับ 100 

N/A 25 50 75 100 พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 

โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 

คณบด ี รองคณบดฝี1ายวิชาการ 



 

 

 1.4 ร�อยละบัณฑิตที่มีงาน

ทําภายใน 1 ปB อย*างน�อย 

95  

80 85 90 95 95 ส*งเสริมและ

สนับสนุนการมี

งานทําของบัณฑิต 

โครงการส*งเสริม

สนับสนุนการมีงานทํา 

คณบด ี รองคณบดฝี1ายวิชาการ 

1.5 ร�อยละบัณฑิตที่มีงาน

ทําตรงตามสาขาภายใน

เวลา 1 ปB อย*างน�อย 70 

(นับจากคนที่ได�งานทําคิด

เปEนร�อยละ 100 

50 55 60 65 70 โครงการส*งเสริม

สนับสนุนการมีงานทํา 

1.6 ร�อยละของบัณฑิตที่มี

คุณธรรมจริยธรรมอยู*ใน

ระดับดีขึ้นไปจากการสาํรวจ

ผู�ใช�บัณฑิต เท*ากับ100 

80 85 90 95 100 ส*งเสริมและ

สนับสนุนให�

นักศึกษามี

คุณธรรม

จริยธรรมควบคู*

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

โครงการบูรณาการ

การเรยีนการสอน

กิจกรรมนักศึกษาที่

ส*งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมควบคู*

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

คณบด ี รองคณบดฝี1ายพัฒนา

นักศึกษา 
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เป�าประสงค
/

เป�าหมายของพันธกิจ 

ตัวชี้วัดและค!าเป�าหมาย ค!าเป�าหมาย/ป"ที่

ดําเนินการ 

กลยุทธ
 โครงการ ผู*กํากับ ผู*รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64     

2.1 ผลงานวิชาการ 

งานวิจัย สิ่งประดิษฐH 

หรือนวัตกรรมที่ได�รับ

การเผยแพร*ใน

ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ 

2.1.1 จํานวนผลงาน

วิชาการ งานวิจัย 

สิ่งประดิษฐH หรือนวัตกรรม

ที่ได�รับการเผยแพร*ใน

ระดับชาตหิรือระดับ

นานาชาติ อย*างน�อย 14 

ผลงาน 

2 2 3 3 4 ส*งเสริมและพัฒนา

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย 

สิ่งประดิษฐH หรือ

นวัตกรรม ที่มี

คุณภาพ 

โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการ

ผลิตผลงาน วิชาการ 

งานวิจัยสิ่งประดิษฐH 

หรือนวัตกรรม 

คณบด ี รองคณบดฝี1ายวิชาการ /

หัวหน�างานวิจัย 

  2.1.2 จํานวนผลงาน

วิชาการ งานวิจัย 

สิ่งประดิษฐH หรือนวัตกรรม

ที่ได�รับรางวัลในระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ อย*าง

น�อย 14 ผลงาน 

2 2 3 3 4 ส*งเสริมและพัฒนา

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย 

สิ่งประดิษฐH หรือ

นวัตกรรม ที่มี

คุณภาพ 

โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการ

ผลิตผลงาน วิชาการ 

งานวิจัยสิ่งประดิษฐH 

หรือนวัตกรรม 

คณบด ี รองคณบดฝี1ายวิชาการ /

หัวหน�างานวิจัย 



 

 

2.2 งานวิจัย 

สิ่งประดิษฐH หรือ

นวัตกรรมที่นําไปใช�

ประโยชนH และสร�าง

มูลค*าเพิ่มให�กับสาม

จังหวัดชายแดนใต� 

2.2.1 จํานวนผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐH หรือนวัตกรรม 

ที่ได�รับการรับรองจาก

หน*วยงานภายนอกหรือผู�ที่

นําไปใช�ประโยชนHในสาม

จังหวัดชายแดนใต� อย*าง

น�อย 11 ผลงาน 

1 2 2 3 3 ส*งเสริมการวิจยั

สิ่งประดิษฐH และ

นวัตกรรม ที่

นําไปใช�ประโยชนH

และสร�างมลูค*าเพิ่ม

ให�กับสามจังหวัด

ชายแดนใต� 

โครงการถ*ายทอด

เทคโนโลยีและ

ผลงานวิจัยสู*การ

นําไปใช�ประโยชนH 

คณบด ี รองคณบดฝี1ายวิชาการ /

หัวหน�างานวิจัย 

2.2.2 จํานวนหน*วยงาน

ภายนอกหรือผู�ที่นําไปใช�

ประโยชนHในสามจังหวัด

ชายแดนใต� ที่ได�รับ

ประโยชนHจากผลงานวิจยั

สิ่งประดิษฐH หรือนวัตกรรม 

อย*างน�อย 19 หน*วยงาน 

3 3 4 4 5 โครงการถ*ายทอด

เทคโนโลยีและ

ผลงานวิจัยสู*การ

นําไปใช�ประโยชนH 

คณบด ี รองคณบดฝี1ายวิชาการ /

หัวหน�างานวิจัย 

2.3 งานวิจัย 

สิ่งประดิษฐH หรือ

นวัตกรรมที่ได�รับการ

คุ�มครองทรัพยHสินทาง

ปKญญา 

2.3.1 จํานวนผลงานของ

มหาวิทยาลยัที่ได�รับการ

คุ�มครองทรัพยHสินทาง

ปKญญา อย*างน�อย 2 

ผลงาน 

- - - 1 1 พัฒนาระบบงาน

สนับสนุนการได�รับ

การคุ�มครอง

ทรัพยHสินทาง

ปKญญา 

โครงการพัฒนา

ระบบงานสนับสนุน

การได�รับการ

คุ�มครอง 

คณบด ี รองคณบดฝี1ายวิชาการ /

หัวหน�างานวิจัย 
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เป�าประสงค
/เป�าหมาย

ของพันธกจิ 

ตัวชี้วัดและค!าเป�าหมาย ค!าเป�าหมาย/ป"ที่ดําเนินการ กลยุทธ
 โครงการ ผู*กํากับ ผู*รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

3.1 การบริการวิชาการ

วิชาชีพที่สนองความ

ต�องการของชุมชน และ

สังคม 

3.1.1 ร�อยละของจํานวน

ผู�รับบริการวิชาการ 

วิชาชีพที่พึงพอใจในระดับ

ดีขึ้นไป อย*างน�อย 80 

60 65 70 75 80 ส*งเสริมการบริการ

วิชาการ วิชาชีพที่

ตอบสนองความ

ต�องการของชุมชน 

และสังคม 

โครงการบริการ

วิชาการวิชาชีพ 

คณบด ี รองคณบดฝี1ายวิชาการ/

หัวหน�างานบริการวิชาการ 

3.1.2 ร�อยละของจํานวน

โครงการบริการวิชาการ

วิชาชีพที่ผ*านเกณฑHความ

พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

อย*างน�อย 90 

 

70 75 80 85 90 โครงการบริการ

วิชาการวิชาชีพ 

3.2 เปEนศูนยHกลางใน

การบริการวิชาการ

วิชาชีพ ในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต� 

3.2.1 มีจํานวนศูนยHเฉพาะ

ทางเพื่อให�บริการวิชาการ 

วิชาชีพ อย*างน�อย 1 ศูนยH 

- - 1 - - จัดตั้งและพัฒนา

ศูนยHเฉพาะทางด�าน

วิชาการ วิชาชีพ 

โครงการจัดตั้ง

ศูนยHเฉพาะ

ทางด�านวิชาการ 

วิชาชีพ(ศูนยHการ

เรียนรู�ตามแนว

คณบด ี รองคณบดฝี1ายวิชาการ/

หัวหน�างานบริการวิชาการ 



 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง) 

 3.2.2 จํานวนครั้งของ

ผู�รับบริการวิชาการวิชาชีพ

จากศูนยHเฉพาะทาง อย*าง

น�อยรวมกัน500 ครั้ง 

- - - - -  -   

 3.2.3 จํานวนหน*วยงานที่

เข�ารับบริการวิชาการ 

วิชาชีพจากศูนยH อย*างน�อย 

350 หน*วยงาน 

- - - - -  -   

3.2.4  จํานวนผู�เข�ารับ

บริการวิชาการจากศูนยH 

อย*างน�อย 550 คน 

- - 15

0 

20

0 

200 โครงการบริการ

วิชาการวิชาชีพ 
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เป�าประสงค
/เป�าหมาย

ของพันธกจิ 

ตัวชี้วัดและค!าเป�าหมาย ค!าเป�าหมาย/ป"ที่ดําเนินการ กลยุทธ
 โครงการ ผู*กํากับ ผู*รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

4.1 การอนุรักษH สบืสาน

ศิลปวัฒนธรรมของ

สังคมพหุวัฒนธรรม 

4.1.1 จํานวนกิจกรรม 

การอนุรักษH สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมของสังคม

พหุวัฒนธรรม อย*างน�อย 

34 กิจกรรม 

5 6 7 8 8 ส*งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรม

การอนุรักษH สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการอนุรักษH 

สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

คณบด ี รองคณบดฝี1ายพัฒนานักศึกษา/

รองคณบดฝี1ายวิชาการ/หัวหน�า

งานกิจกรรมนักศึกษา 

4.1.2 ร�อยละของ

นักศึกษาที่เข�าร*วม

กิจกรรมในโครงการการ

อนุรักษHสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมของสังคม

พหุวัฒนธรรม อย*างน�อย 

4 โครงการต*อปBและอย*าง

น�อย 90 (1.โครงการ

พระราชทานปรญิญาบัตร 

2.โครงการวันสถาปนา3.

โครงการรอมฎอน/เมาลิด 

80 84 86 88 90 พัฒนาระบบและ

กลไกสนับสนุนการ

เข�าร*วมกิจกรรมของ

นักศึกษาและ

บุคลากร 

โครงการพัฒนา

ระบบและกลไก

สนับสนุนการเข�า

ร*วมกิจกรรมของ

นักศึกษาและ

บุคลากร 

คณบด ี



 

 

4.โครงการหล*อเทียน 5.

โครงการทอดกฐิน6.

โครงการวันไหว�คร/ูรําลึก

พระคุณครู) 

  4.1.3 ร�อยละของบุคลากร

ที่เข�าร*วมกิจกรรมการ

อนุรักษHสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมของสังคม

พหุวัฒนธรรม อย*างน�อย 

4 โครงการต*อปBและอย*าง

น�อย 90 (1.โครงการ

พระราชทานปรญิญาบัตร 

2.โครงการวันสถาปนา3.

โครงการรอมฎอน/เมาลิด 

4.โครงการหล*อเทียน 5.

โครงการทอดกฐิน6.

โครงการวันไหว�คร/ูรําลึก

พระคุณครู 7.โครงการวัน

สําคัญทางชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริยH) 

80 84 86 88 90  โครงการพัฒนา

ระบบและกลไก

สนับสนุนการเข�า

ร*วมกิจกรรมของ

นักศึกษาและ

บุคลากร 

คณบด ี  



 

 

4.2 บัณฑิตสามารถ

ดํารงชีวิตภายใต�สังคม

พหุวัฒนธรรมได�อย*างมี

ความสุข 

4.2.1 ร�อยละของบัณฑิตที่

สามารถดํารงชีวิตภายใต�

สังคมพหุวัฒนธรรมได�

อย*างมีความสุขอย*างน�อย 

90 (สํารวจจากบัณฑิต) 

80 84 86 88 90 ส*งเสริมและ

สนับสนุนการเรยีน

การสอนกิจกรรม

นักศึกษาให�สามารถ

ดํารงชีวิตภายใต�

สังคมพหุวัฒนธรรม 

โครงการบูรณา

การการเรียนการ

สอนกิจกรรม

นักศึกษาที่ส*งเสรมิ

ความเปEนพหุ

วัฒนธรรม 

คณบด ี รองคณบดฝี1ายพัฒนานักศึกษา/

รองคณบดฝี1ายวิชาการ/หัวหน�า

งานกิจกรรมนักศึกษา 

  4.2.2 ระดบัความพึงพอใจ

ของผู�ใช�บัณฑิต ในระดบัดี

ขึ้นไป อย*างน�อย 80 

(สํารวจจากผู�ใช�บัณฑิต) 

70 74 76 78 80         
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เป�าประสงค
/

เป�าหมายของพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัดและค!าเป�าหมาย ค!าเป�าหมาย/ป"ที่ดําเนินการ กลยุทธ
 โครงการ ผู*กํากับ ผู*รับผิดชอบ

หลัก 
60 61 62 63 64 

5.1 องคHกรที่บริหาร

จัดการด�วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.1 จํานวนระบบ

สารสนเทศที่ถูกนํามาใช�

ในการบริหารจัดการ 

อย*างน�อย 5 ระบบ 

(การเงิน งานวิจัย 

นักศึกษา บุคลากร งาน

ประกัน) 

- - 1 2 2 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ 

โครงการจัดทําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณบด ี รองคณบดีทุก

ฝ1าย/ หัวหน�า

สํานักงาน

คณบด/ีหัวหน�า

งานบุคคล 

  5.1.2 ร�อยละของจํานวน

ผู�ใช�บริการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี

ระดับความพึงพอใจ

ระดับดีขึ้นไปอย*างน�อย 

80 

- - - - - - - - - 



 

 

5.2 เปEนองคHกรแห*ง

การเรยีนรู� 

5.2.1 จํานวนองคHความรู�

ด�านการบริหารจัดการ 

อย*างน�อย 4 องคHความรู� 

N/A 1 1 1 1 ส*งเสริมและ

สนับสนุนการสร�าง

เครือข*ายและการ

แลกเปลีย่นองคH

ความรู�ระหว*าง

เครือข*าย 

โครงการจัดการ

ความรู� (KM) 

คณบด ี รองคณบดีทุก

ฝ1าย/ หัวหน�า

สํานักงาน

คณบด ี

  5.2.2 จํานวนเครือข*ายใน

มหาวิทยาลยัที่มีการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู�อย*าง

น�อย 8 เครือข*าย 

(วิชาการ วิจัย พัสดุ งาน

การเงิน/บัญชี ประกัน

คุณภาพ การพัฒนา

บุคลากร สารสนเทศ 

พัฒนานักศึกษา) 

- - - - - - - - - 

5.3 เปEนองคHกรที่มี

การบริหารจัดการ

ด�วยหลักธรรมาภิบาล 

5.3.1 ร�อยละของคะแนนที่

มหาวิทยาลัยได�รับการ

ประเมินหลักธรรมาภิบาล

ในการดําเนินการอย*างน�อย 

80 

- 72 74 76 80 พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

โครงการติดตาม

ตรวจสอบการบรหิาร

ตามหลักธรรมาภิบาล 

คณบด ี รองคณบดีทุก

ฝ1าย/ หัวหน�า

สํานักงาน

คณบด ี



 

 

 5.3.2 ร�อยละของคะแนน

ที่มหาวิทยาลัยได�รับการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร*งใสในการ

ดําเนินการอย*างน�อย 80 

70 72 74 76 80  โครงการเสรมิสร�าง

ความรับผิดชอบต*อ

สังคมและสิ่งแวดล�อม 

  

5.4 บุคลากรมีความรู�

ความสามารถตรง

ตามภาระงานมีขวัญ

กําลังใจในการ

ปฏิบัติงานอย*างเตม็

ศักยภาพ 

5.4.1 ร�อยละของ

บุคลากรที่ได�รบัการ

พัฒนาความรู�และทักษะ

ตามวิชาชีพ เท*ากับ 100 

80 85 90 95 100 1.พัฒนาคุณวุฒิ

ตําแหน*งทาง

วิชาการสร�างความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

2. สร�างขวัญ

กําลังใจแก*บุคลากร

ทุกระดับ 

โครงการพัฒนา

คุณวุฒิ วิชาการ 

คณบด ี รองคณบดฝี1าย

วิชาการ/ 

หัวหน�า

สํานักงาน

คณบด/ีหัวหน�า

งานบุคคล 

  5.4.2 ร�อยละของ

บุคลากรสายสอนและ

วิจัย ที่มีคุณวุฒิปรญิญา

เอก อย*างน�อย 18 

10 12 14 16 18   โครงการพัฒนา

คุณวุฒิ วิชาการ 

    

  5.4.3 ร�อยละของ

บุคลากรสายสอนและ

วิจัย ที่มีตําแหน*งทาง

2 2 3 3 4 โครงการพัฒนา

คุณวุฒิ วิชาการ 



 

 

วิชาการ อย*างน�อย 4 

  5.4.4 ร�อยละของ

บุคลากรที่มคีวามพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน

อยู*ในระดับดีขึ้นไปอย*าง

น�อย 80 

60 65 70 75 80 โครงการสร�างขวัญ

และกําลังใจ 

 
 

   

 


