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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก่อก าเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูและได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 การพัฒนาของมหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็ง และความสามารถทางวิชาการที่มีมาแต่เดิม โดยเฉพาะด้านการผลิตครู ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ได้เร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญา “สร้างพลังปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้” และการด าเนินงานตามพันธกิจใน
การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมบนฐานทุนทรัพยากร และอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้โดยยึดหลักการบริหาร
จัดการที่ค านึงถึงการปรับตัวพร้อมรับแนวโน้มบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร “มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” 
(University of WISDOM Bank) อย่างยั่งยืนต่อไป  

การจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 20 ปี(พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอันจะ
น าไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมหาวิทยาลัยได้ ก าหนดต าแหน่ง (positioning) เปูาหมาย 
ทิศทางและพันธกิจโดยมีจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน 4 กลุ่มสาขาวิชา คือ การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมบริการและสุขภาพ และภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดนั้น จะต้องผลักดันกลุ่มสาขาวิชาดังกล่าวให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมทั้งด้าน
บุคลากร ครุภัณฑ์ หลักสูตร มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มีเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อพัฒนาในกลุ่มสาขาวิชาดังกล่าวให้
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศท่ีสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นแหล่งพ่ึงพิงทางวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่น นอกจากนั้นในการด าเนินการต่าง ๆ จ าเป็นต้องมี
ระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและมีความยืดหยุ่นในทุกๆ มิติตั้งแต่การบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากร ตลอดจนโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าหรับการวิจัย เช่น กองทุนวิจัย ครุภัณฑ์วิจัยห้องปฏิบัติการ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สร้างศักยภาพไว้
แล้วในระดับหนึ่งและมีแผนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือความยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 20 ปี(พ.ศ. 2561 - 2580) มีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะให้เป็นแผนเชิงรุกที่ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ระยะยาว ที่จะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมองอนาคตร่วมกัน จึงก าหนดหลักการน าบทบาทและภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพ.ศ. 2547 มาเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไดก้ าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเปูาหมายดังนี้ 
 

 ปรัชญา 
สร้างพลังปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ 

 

 วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ 
 คลังปัญญา หมายถึง แหล่งรวบรวม สั่งสม ถ่ายทอดองค์ความรู้ปัญญา และนวัตกรรมขององค์กร ชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์

ที่เป็นบุคลากรและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
ชายแดนใต้ หมายถึง พ้ืนที่บริการหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
 

 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีสมรรถนะส าหรับการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นคลังปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 
2. วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้ 
3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน บนฐานทุนทาง

วัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนและท้องถิ่น 
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4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โ ดย
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 

 วัตถุประสงค์ 

1. จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีสมรรถนะ มีความสามารถแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยหลัก
คุณธรรมได้อย่างมีความสุข 

2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างมูลค่าและทุนทางสังคม อันจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและการ
แก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพและมาตรฐานชีวิตที่ดีมีความพอเพียง มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 เป้าหมาย 

1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
2. การบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าทางสังคม การสร้างประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
4. เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ น าสังคม พร้อมเป็นที่พ่ึงของประชาชนและท้องถิ่น 
 

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์20 ปี(พ.ศ. 2561 - 2580) ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิตมีสมรรถนะตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
2. ประชาชนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความย่ังยืน 
 เป้าประสงค์ 

ลดความเหลื่อมล้ า ของประชาชนในพื้นท่ี 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาและการพัฒนาเพื่อความม่ันคง 
 เป้าประสงค์ 

พ้ืนที่ชายแดนใต้มีสันติสุข 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 

1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 
2. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งคุณธรรม และความโปร่งใส 
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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 านักกิจการนักศึกษาได้แบ่ง
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 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา  เกื้อเกต ุ
  หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา 
  นายอรุณ  หนูสอน หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
  นายแวยูฮัน  หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
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  นางสาวจีราพร  จินดาดวง หัวหน้างานแนะแนว 
  นายสุรศักดิ์  เหมือนเมือง หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา 
 นักวิชาการศึกษา 
  นายแวยูฮัน   หะยีแวนาแว พนักงานมหาวิทยาลัย 
  นายวัฒน์  บุญเกตุ พนักงานมหาวิทยาลัย 
  นางจีระภา  บุญเกต ุ พนักงานมหาวิทยาลัย 
  นางสาวสุไรนี  มูซอ พนักงานมหาวิทยาลัย 
  นายสุไฮมี  ลือโบะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
 นักสุขศึกษา 
  นางสาวการีมะห์  มูซอ พนักงานมหาวิทยาลัย 
 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
  นางสาวจีราพร  จินดาดวง พนักงานมหาวิทยาลัย 
  นายมูฮัมหมัด    อาลี 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   
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งบประมาณ 
 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2565 

กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบด ี
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2565 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 มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่การมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 
พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยต่อตนเอง มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษา มีจิตอาสา 
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 3. จัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา หอพักนักศึกษา บริการให้ค าปรึกษาแนะแนวอาชีพ กองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรม
นักศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ และศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีสุข
ภาวะที่ด ี 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น 
  
วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ จิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์ มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น และเป็นผู้ร่วมงานที่ดี 
 3. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับบุคคลอ่ืน 
 4. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ให้มีภาวะผู้น าตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์
 5. เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกต่อความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนความภาคภูมิใจในสถาบัน และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 6. เพ่ือเสริมสร้างกิจกรรมนักศึกษาด้านนวัตกรรมให้เหมาะสมกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 2. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 3. เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ด้วยการศึกษา 
 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทรงภูมิปัญญา ภูมิธรรม และภูมิฐาน 
 2. นักศึกษามีความสามารถและศักยภาพในการด ารงชีพเหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 
 3. มีวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันตสิุข 
 4. มีรูปแบบและวิธีการเสริมสร้าง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 
 5. มีระบบการให้บริการแนะแนว และสวัสดิการนักศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนานักศึกษาที่เชื่อมโยง / สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 
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 
พันธกิจ ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีสมรรถนะส าหรับการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นคลังปัญญาของชุมชน

และท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยุทธวิธี/กลยุทธ์ พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ล าดับท่ี ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 80 
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 80 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 80 
4. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 80 
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ยุทธวิธี/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 
     มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
 

     กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

งานประจ า   
1. โครงการพัฒนานักศึกษา 3,867,980 กองพัฒนานักศึกษา 

1.1 ปัจฉิมนิเทศ 111,480 งานแนะแนว 
1.2 ปฐมนิเทศ 13,600 งานแนะแนว 
1.3 พัฒนาบุคลิกภาพ 12,800 งานพัฒนานักศึกษา 
1.4 พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1,798,200 นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว 
1.5 เข้าร่วมแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือกและรอบมหกรรม) 25,000 นายวัฒน์  บุญเกตุ 
1.6 จัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา 899,100 นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง 
1.7 ฝึกอบรม เรื่อง ซึม(ไม)่เศร้า ถ้าเข้าใจ 7,600 น.ส.การีมะห์ มูซอ 
1.8 ฝึกอบรม เรื่อง รณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 6,500 น.ส.การีมะห์ มูซอ 
1.9 จัดสวัสดิการด้านสุขภาพและเวชภัณฑ์ 264,400 น.ส.การีมะห์  มูซอ 
1.10 ให้บริการ นักศึกษาวิชาทหาร 45,000 นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง 
1.11 จัดกิจกรรม รณรงค์วินัยนักศึกษา 12,000 งานบริหารท่ัวไป 
1.12 จัดกิจกรรม ส่งเสริมและบ่มเพาะจิตอาสา 7,000 นางจีระภา  บุญเกตุ 
1.13 วันราชภัฏ 97,700 งานบริหารท่ัวไป 
1.14 จัดกิจกรรม ธนาคารความดี - นายสุไฮมี ลือโบะ 
1.15 จัดกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย สรรหาและเลือกตั้งผู้น านักศึกษา - นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว 
1.16 จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา - นางจีระภา บุญเกตุ 
1.17 จัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา - นางจีระภา บุญเกตุ 
1.18 สัมมนาผู้น านักศึกษา - นายแวยูฮัน  หะยีแวนาแว 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.19 ให้บริการ งานทุนการศึกษาแก่นักศึกษา - น.ส.จีราพร จินดาดวง 
1.20 ให้บริการ นักศึกษาพิเศษ - น.ส.จีราพร จินดาดวง 
1.21 ให้บริการ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร - นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง 
1.22 จัดสวัสดิการร้านค้า - น.ส.การีมะห์  มูซอ 
1.23 จัดสวัสดิการ ด้านสุขภาพและพลานามัย 567,600 นายวัฒน์  บุญเกตุ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการแกไ้ขปัญหาความเหลื่อมล้ าและสรา้งความเป็นธรรมทางการศกึษา เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

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

 
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
พันธกิจ ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

บนฐานทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนและท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความยั่งยืน 
ยุทธวิธี/กลยุทธ์ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมทางการศึกษา เศรษฐกิ จ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมต่อจ านวน

โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
60 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 80 
 

ยุทธวิธี/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 งานประจ า   
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความ

เหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม
ทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6,500 กองพัฒนานักศึกษา 
1.1 จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  - งานพัฒนานักศึกษา 
1.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง สัปดาห์

ร าลึกพระคุณครู 
6,500 นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ดว้ยการศกึษา 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1.  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
 1.1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 1.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  
 1.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
พันธกิจ   ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

บนฐานทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนและท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์  4. การศึกษาและการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธวิธี/กลยุทธ์ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วยการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม 80 

 
 



 -21- แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.2565 
 

กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

ยุทธวิธี/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 

ส่งเสริมให้หน่วยงานยกระดับ
คุณภาพการบริหารและบริการสู่

มาตรฐานสากล 

งานยุทธศาสตร์   
1.  โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดน

ภาคใต้สู่สันติสขุด้วยกิจกรรมการศึกษา 
500,000 อาจารย์จันจลี  ถนอมลิขิตวงศ ์

1.1  พัฒนาและส่งเสริมชมรม To Be Number One 200,000  
1.2  ค่ายพหุวัฒนธรรมเสริมสร้างสันติสุข 300,000  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

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

 
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
พันธกิจ   บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์  5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธวิธี/กลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
 5.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

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

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริหารจดัการ 

งานประจ า   
1.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ/สถาบัน/ส านัก (งานประจ า) ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
665,800 งานบริหารทั่วไป 

1.1  บริหารจัดการส านักงาน 665,800 นายอรุณ  หนูสอน 
1.2  ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2566 - น.ส.ซีย๊ะ  แมเลาะ 

    

5.2 เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากร 

งานยุทธศาสตร์   

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลง 59,500 งานบริหารทั่วไป 
2.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ 10,000  
2.2 พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 49,500  
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์ SWOT 
 

จุดอ่อน 
 1. อาจารย์ให้ความสนใจต่อการท ากิจกรรมของนักศึกษาน้อย 
 2. มหาวิทยาลัยให้การจัดสรรเงินงบประมาณไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
 3. นักศึกษามีความสมัครใจที่จะร่วมกิจกรรมน้อย 
 

จุดแข็ง 
 1.  บุคลากรในกองพัฒนานักศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร 
 2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว 
 3. มีอาคารปฏิบัติงานเฉพาะ 
 4. มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภายนอกไดไ้ปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน  
 

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 




























































