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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 

ระยะ 10 ปี(พ.ศ. 2560-2569) 

ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีนโยบายในการจัดกลุ่มการพัฒนามหาวิทยาลัย ออกเป็น 
3 กลุ่ม โดยจัดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อยู่ในกลุ่มการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ รวมทั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี
มติเห็นชอบโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มดังกล่าว เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยปรับทิศทางและเปู าหมายให้
มีอัตลักษณ์เฉพาะ ที่มีความโดดเด่นและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให้เป็ นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสนองตอบเปูาหมายของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงได้ทบทวน ปรับทิศ ทาง และ
เปูาหมายมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่นชัดเจนยิ่งขึ้นและจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาบัณฑิตสู่นักปฏิบัติการมืออาชีพ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
การจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นและให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับของผู้ เกี่ยวข้อง อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากร ซึ่งคณะกรรมการดังกล่ าวได้มี
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมระดมความคิดเห็นและยกร่างแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งยังได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการ พัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเปูาหมายดังนี้ 
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 ปรัชญา 
สร้างพลังปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ 

 
 วิสัยทัศน์ 

 “มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” 
 คลังปัญญา หมายถึง แหล่งรวบรวม สั่งสม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัญญาขององค์กร ชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้ หมายถึง จังหวัดยะลา ปัตตานี และ

นราธิวาส 
 

 พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะวิชาชีพ บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จิตอาสา สู้งาน รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นคลังปัญญาของชุมชน

และท้องถิ่น 
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นชายแดน

ใต ้
3. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตามความต้องการของพ้ืนที ่
4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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 วัตถุประสงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการ ดังนี้ 
1. จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร สามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุ

วัฒนธรรมด้วยหลักคุณธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างมูลค่าและทุนทางสังคม อันจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิ ม 

การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าให้แก่ท้องถิ่นและสังคม 
3. ผลิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู 
4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของท้องถิ่น

และสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานชีวิตที่ดี มีความพอเพียง มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

 เป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเปูาหมายดังนี้ 
1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
2. การบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าทางสังคม การสร้างประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และ

เพ่ิมขีดความสามารถในระดับสากล 
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4. เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ น าสังคม พร้อมเป็นที่พ่ึงของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเปูาหมายดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) ไว้ 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 เป้าประสงค์ 

1. อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. มีความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
3.บัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน 
4. บัณฑิตมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 
 เป้าประสงค์ 

1. อาจารย์สายครุศาสตร์มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
2. มีสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 
3. มีระบบการผลิตและระบบพัฒนาครูและบุคลากรการทางศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพ้ืนที่ชายแดนใต้ 
4. เป็นศูนย์กลางการผลิตและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 
5. การศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนใต้มีคุณภาพสูงขึ้น 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ 

1. นักวิจัย และนักสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
2. มีหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เฉพาะทางหรือเป็นเลิศ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

และท้องถิ่น 
3. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 
5. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริ เพื่อ
สนองตอบกับความต้องการของ ชุมชนและท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรมีขีดความสามารถในการให้บริการอย่างมืออาชีพ 
2. ระบบบริหารจัดการในการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. มีผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
5. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความพอเพียงเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 เป้าประสงค์ 
1. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการให้บริการ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรมีสมรรถนะในการบริหารหรือปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
3. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการบริหารจัดการและการให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีความสามารถพ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณ 
5. บริหารจัดการยุทธศาสตร์บรรลุเปูาประสงค์และส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์ 
6. มีมาตรฐานการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
7. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพด้านการบริหารจัดการและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 
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แนวทางการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 ขึ้นภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศระยะ 10 ปี(พ.ศ. 2560-2569) ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้ใช้เป็นกรอบเพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของกอง
พัฒนานักศึกษา และใช้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 ขึ้นภายใต้อัตลักษณ์ “เก่งไอที มีจิตอาสา และสื่อสารภาษามลายูกลางได้” 
 ดังที่กล่าวมาแสดงให้เห็นความส าคัญในการพัฒนานักศึกษาของประกาศให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 
21 และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ก าหนดเปูาหมายของกรอบคือ “การยกระดับคุณภาพในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุค
โลกาภิวัตน์ รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย” ประกอบกับปัจจุบันประเทศกลุ่มอาเซียนได้มีการรวมตัวกัน และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ภายในปี ค .ศ.2020 
ข้อหนึ่งว่า “เพ่ือพัฒนาอาเซียนให้มีความเข้มแข็งในหลายๆ ด้าน รวมทั้งด้านการศึกษาโดยก าหนดให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆ ส่วนโดยผ่านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาทักษะศักยภาพและการฝึกอบรม” การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงเป็นหนึ่งในตัวจักรส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุ
วิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยเฉพาะการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงเห็นความจ าเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตาม
ความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21 จึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ กองพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบและก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานต่อไป 
 การด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
  1. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนานักศึกษาตามความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยปี พ.ศ.2560 
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  2. วิเคราะห์แผนปฏิบัติการและปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 ของกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย  
รองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 4 คณะ นักกิจกรรมนักศึกษาคณะละ 1 ท่าน รวมถึงบุคลากร
กองพัฒนานักศึกษาทั้งหมด 
  3. กองพัฒนานักศึกษา จัดท า “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการ กองพัฒนานักศึกษาประจ าปี พ.ศ.2563 
  4. กองพัฒนานักศึกษา คณะทั้ง 4 คณะ จัดท า “ร่าง” ปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2563 
  5. กองพัฒนานักศึกษาจัดท าและก าหนดการเข้าร่วมกิจกรรม (ACTIVITY TRANSCRIPT) ดังนี้ 
   5.1 กิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะ 
   5.2 กิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
    5.2.1 กิจกรรมความดี 
    5.2.2 การอบรมหลักสูตรระยะสั้น (วิชาชีพ) จ านวนไม่ต่ ากว่า 2 หลักสูตร (ระยะเวลาภายใน 4 ปี) 
  6. กองพัฒนานักศึกษา น าเสนอแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ชื่อหน่วยงาน  กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

สถานที่ตั้ง  เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299605 
 

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 
 กองพัฒนานักศึกษา เดิมมีฐานะเป็นฝุายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูยะลา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้มีประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และได้มีประกาศการแบ่งส่วน
ราชการในวิทยาลัยครูใหม่ โดยได้รับยกฐานะเป็นส านักกิจการนักศึกษา มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา ประกอบด้วยฝุายต่างๆ 4 ฝุาย  คือ 
 1.  ฝุายเลขานุการ       2.  ฝุายสวัสดิการนักศึกษา  
 3.  ฝุายแนะแนวนักศึกษา      4.  ฝุายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 
 

 วันที่ 27 ธันวาคม 2542 สถาบันราชภัฏยะลาได้มีประกาศเรื่องโครงการสร้างการบริหารงานในสถาบันราชภัฏยะลา เพ่ือให้การบริหารและการ
ด าเนินกิจการต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ มีความคล่องตัวและสามารถรองรับภารกิจของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของส านักกิจการนัก ศึกษาได้แบ่ง
โครงสร้างการบริหารงาน  ดังนี้ 
 1.  ส านักงานเลขานุการ      2.  กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
 3.  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา      4.  กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 
 5.  กลุ่มงานแนะแนวสนเทศ 
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 วันที่ 6 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ท าให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของส านักกิจการนักศึกษาเป็น กองพัฒนานักศึกษา มีฐานะเทียบเท่ากอง 
สังกัดส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วยฝุายต่าง ๆ 4 ฝุาย ได้แก่ 
 1.  ฝุายกิจกรรมนักศึกษา      2.  ฝุายพัฒนานักศึกษา 
 3.  ฝุายสวัสดิการนักศึกษา      4.  ฝุายแนะแนวและบริการอาชีพ 
 

 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การจัดการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2549 จึงท าให้มี
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ 
 1. งานบริหารทั่วไป      2.  งานพัฒนานักศึกษา 
 3. งานสวัสดิการนักศึกษา      4.  งานแนะแนว 
 
บุคลากร 
 

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ 
  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
   อาจารย์เวคิน  วุฒิวงศ์ 
  หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา 
  นางสาวจีราพร  จินดาดวง หัวหน้างานแนะแนว 
  นายสุรศักดิ์  เหมือนเมือง หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา 
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  นายอรุณ  หนูสอน หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
  นายแวยูฮัน  หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
 นักวิชาการศึกษา 
  นายแวยูฮัน   หะยีแวนาแว พนักงานมหาวิทยาลัย 
  นายวัฒน์  บุญเกตุ พนักงานมหาวิทยาลัย 
  นางจีระภา  บุญเกต ุ พนักงานมหาวิทยาลัย 
  นางสาวสุไรนี  มูซอ พนักงานมหาวิทยาลัย 
  นายสุไฮมี  ลือโบะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
 นักสุขศึกษา 
  นางสาวการีมะห์  มูซอ พนักงานมหาวิทยาลัย 
 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
  นายมูฮัมหมัด    อาลี พนักงานมหาวิทยาลัย 
  นางสาวจีราพร  จินดาดวง พนักงานมหาวิทยาลัย 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  นายสุรศักดิ์  เหมือนเมือง พนักงานราชการ  
  นางสาวซีย๊ะ  แมเลาะ พนักงานราชการ 
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โครงสร้างส่วนราชการและการบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา 

หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา หัวหน้างานแนะแนว 

งานแนะแนว 
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ส านักงานอธิการบด ี

กอง 
พฒันานกัศึกษา 

กอง 
นโยบายและแผน 

กอง 
บรกิารการศกึษา 

 

กองกลาง 
 

ส านักงานบณัฑติศกึษา 
ส านักงาน 
เลขานุการ 

ส านักงาน 
ประกนัคณุภาพ 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

 

งานพัฒนานักศึกษา 
 

งานสวัสดิการนักศึกษา 
 

งานแนะแนว 

 

 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

-  หน่วยสารบรรณ /ธุรการ -  หน่วยส่งเสริมกิจกรรมและองค์กร นศ.       -  หน่วยบริการด้านอนามัย      -  หน่วยบริการให้ค าปรึกษา  
-  หน่วยประชาสัมพันธ์          -   หน่วยกิจกรรมฝุายศิลปวัฒนธรรม            -  หน่วยประกันอุบัติเหตุ -   หน่วยแนะแนวอาชีพหางาน 
-  หน่วยการเงินและพัสดุ  -   หน่วยกิจกรรมฝุายวิชาการและชมรม -   หน่วยนักศึกษาหอพัก -   หน่วยทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
-  หน่วยจัดท าแผนปฏิบัติการ -   หน่วยกิจกรรมฝุายบ าเพ็ญประโยชน์ -   หน่วยสวัสดิการร้านค้า         -  หน่วยสนับสนุนการมีงานท า   
   และค าของบประมาณประจ าปี -   หน่วยกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์  -  หน่วยการศึกษาวิชาทหาร     ระหว่างเรียน 
-  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา      -  หน่วยส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ    -   หน่วยทุนการศึกษาทั่วไป  
-  หน่วยติดตามประเมินผลและ    -   หน่วยส่งเสริมกีฬาเพื่อการแข่งขัน   -  หน่วยประสานงานยาเสพติดและโรคเอดส์  

 จัดท ารายงานประจ าปี   -   หน่วยบ ารุงรักษาอุปกรณ์กีฬาและบริการด้านกีฬา 
      -  หน่วยที่ปรึกษาชมรมกีฬา 
      -   หน่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
      -  หน่วยส่งเสริมและรักษาวินัย 
       -  หน่วยประสานงานศิษย์เก่า   



 -14- แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.2563 
 

กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

งบประมาณ 
 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 

กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบด ี
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 กองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

ปรัชญา (Philosophy) 
 พัฒนานักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม น าจิตอาสา  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านกิจกรรม จัดสวัสดิการและบริการ มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยต่อตนเอง มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษา มีจิตอาสา 
 3. จัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา หอพักนักศึกษา บริการให้ค าปรึกษาแนะแนวอาชีพ กองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรม
นักศึกษา คลินิกสุขภาพ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองเกิน และศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีสุขภาวะที่ดี  
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 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น 
  

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ จิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งเป็นผู้มีทักษะในการน าผู้อื่น และเป็นผู้ร่วมงานที่ดี 
 3. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับบุคคลอ่ืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 2. การอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
 3. พัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ ทันสมัย และโปร่งใส 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทรงภูมิปัญญา ภูมิธรรม และภูมิฐาน 
 2. นักศึกษามีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน 
 3. มีวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 4. มีรูปแบบและวิธีการเสริมสร้าง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 
 5. มีระบบในการให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนานักศึกษาที่เชื่อมโยง / สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1.  มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาทุกประเภท ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ, กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา

สิ่งแวดล้อม, กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 1.2 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเปูาประสงค์ทุกสิ้นปีการศึกษา 
 1.3 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา / ศิษย์เก่า  
 2.1 จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2.2 จัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
 2.3 จัดบริการด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 2.4 จัดบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และศิษย์เก่า 
 2.5 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  4. บัณฑิตมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม  
กลยุทธ์ 1.6 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 80 
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 80 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 80 
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
1.6 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

สู่ผู้ประกอบการอยา่งมือ
อาชีพ 

     มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
 

     กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

งานประจ า   
1. โครงการพัฒนานักศึกษา 11,435,000 กองพัฒนานักศึกษา 

1.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ 14,400 งานพัฒนานักศึกษา 
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบ

คัดเลือกและรอบมหกรรม) 
919,060 งานพัฒนานักศึกษา 

1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ 60,000 งานพัฒนานักศึกษา 
1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาภายใน จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งท่ี 11 66,000 งานพัฒนานักศึกษา 
1.5 พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1,793,000 นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว 
1.6 ปฐมนิเทศนักศึกษา 6,900 งานแนะแนว 
1.7 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 17,100 งานแนะแนว 
1.8 ให้บริการ งานทุนการศึกษาแก่นักศึกษา (ทุนท่ัวไป / ทุนระหว่างเรียน) - น.ส.จีราพร จินดาดวง 
1.9 อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา - นางจีระภา บุญเกตุ 
1.10 จัดสวัสดิการและบริการหอพักนักศึกษา 6,991,360 งานสวัสดิการนักศึกษา 
1.11 จัดสวัสดิการด้านสุขภาพและเวชภัณฑ์ 264,400 น.ส.การีมะห์  มูซอ 
1.12 จัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา 896,500 นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง 
1.13 ฝึกอบรม เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ “Safety First Aid&CPR” 5,400 น.ส.การีมะห์  มูซอ 
1.14 ให้บริการ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร - นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง 
1.15 ให้บริการ นักศึกษาวิชาทหาร 40,000 นายสรุศักดิ์ เหมือนเมือง 
1.16 ให้บริการ นักศึกษาพิเศษ - น.ส.จีราพร จินดาดวง 
1.17 พัฒนาผู้น านักศึกษา/เครือข่ายผู้น านักศึกษา - งานพัฒนานักศึกษา 



 -21- แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.2563 
 

กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.18 ฝึกอบรม เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ซึม(ไม)่เศร้า ถ้าเข้าใจ 5,000 น.ส.การมีะห์ มูซอ 
1.19 ฝึกอบรม เรื่อง การปูองกันตนเองจากยาเสพติด 3,600 น.ส.การมีะห์ มูซอ 
1.20 ฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา - นางจีระภา บุญเกตุ 
1.21 จัดกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย สรรหาและเลือกตั้งผู้น านักศึกษา - นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว 
1.22 จัดกิจกรรม ธนาคารความดี - นายสุไฮมี ลือโบะ 
1.23 จัดกิจกรรม รณรงค์วินัยนักศึกษา 5,640 งานพัฒนานักศึกษา 
1.24 มรย.วิชาการ/วันราชภัฏ 136,200 งานบริหารท่ัวไป 
1.25 ศึกษาดูงาน/พัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการหอพัก 72,040 งานสวัสดิการนักศึกษา 
1.26 ฝึกอบรม เรื่อง อบรมปฏิบัติการการปูองกันระงับอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

ขั้นต้นภายในหอพักนักศึกษา 
105,600 งานสวัสดิการนักศึกษา 

1.27 ฝึกอบรม เรื่อง อบรมปฏิบัติการเทคนิคและการอพยพหนีไฟภายในหอพักนักศึกษา 28,600 งานสวัสดิการนักศึกษา 
1.28 ส่งเสริมและบ่มเพาะจิตอาสา 4,200 งานพัฒนานักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การอนุรกัษ์สืบทอดประเพณวัีฒนธรรมที่ดีงามร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1.  มีการสืบสานและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 1.1  มีการด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) 
 1.2  มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่น าไปสู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม 
 1.3 มีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3. ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที ่ 2. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ 
กลยุทธ์ 3.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมต่อจ านวน

โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
60 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 80 
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 งานประจ า   
3.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 8,500 กองพัฒนานักศึกษา 
1.1 จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัน

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) 
2,500 งานพัฒนานักศึกษา 

1.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง สัปดาห์
ร าลึกพระคุณครู 

6,000 นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ ทันสมัย และโปร่งใส 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1.  การบริหารจัดการองค์การให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพเอ้ือต่อการด าเนินภารกิจ 
 1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรและผู้น านักศึกษา 
 1.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 1.3 พัฒนาและเพ่ิมระบบเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในงานกิจการนักศึกษา 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  5. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และได้รับการยอมรับ 
กลยุทธ์ 4.8 ส่งเสริมให้หน่วยงานยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการสู่มาตรฐานสากล 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมพัฒนา 80 
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
4.8 ส่งเสริมให้หน่วยงานยกระดับ

คุณภาพการบริหารและ
บริการสู่มาตรฐานสากล 

งานประจ า   
1.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 824,600 งานบริหารท่ัวไป 

1.1  กิจกรรมบริหารจัดการส านักงานกองพัฒนานักศึกษา 544,600 นายอรุณ  หนูสอน 
1.2  กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 - น.ส.ซีย๊ะ  แมเลาะ 
1.3 ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา - นายสุไฮมี  ลือโบะ 
1.4 แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 280,000 นายอรุณ  หนูสอน 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์ SWOT 
 

จุดอ่อน 
 1. อาจารย์ให้ความสนใจต่อการท ากิจกรรมของนักศึกษาน้อย 
 2. มหาวิทยาลัยให้การจัดสรรเงินงบประมาณไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
 3. นักศึกษามีความสมัครใจที่จะร่วมกิจกรรมน้อย 
 

จุดแข็ง 
 1.  บุคลากรในกองพัฒนานักศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร 
 2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว 
 3. มีอาคารปฏิบัติงานเฉพาะ 
 4. มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภายนอกได้ไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน  
 

โอกาส 
 จากสถานการณ์พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนโยบายและงบประมาณ รวมทั้งมหาวิทยาลัย
มีนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษา 
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อุปสรรค 
 เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้ 
 1.  นักศึกษาขาดโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมที่ส าคัญ และรวมทั้งวิทยากรไม่พร้อมทีจ่ะมาเป็นวิทยากรในพื้นที่ได้ 
 2. เวลาในการจัดกิจกรรมมีน้อย เนื่องจากไม่สามารถจัดในช่วงเย็นได้ 
 3. ความไม่เข้าใจต่อสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ีท าให้เกิดอุปสรรคในการจัดกิจกรรม 


