คานา
การจั ด ทาแผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ น การสร้า งแนวทางในการบริ ห ารงานเพื่อ บรรลุ เป้ า หมาย โดยให้
สอดคล้องกับบริบท สิ่งแวดล้อม และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดทาแผนกลยุทธ์เช่นกัน ในการวางแผนเพื่อสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้มีกลยุทธ์ที่ครอบคลุมถึงภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา นั่นคือ
กลยุทธ์ทางด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ
ในการจั ดทาแผนฯ ครั้ งนี้ เป็นการจัดทาแผนฯ โดยความร่ว มมือจากบุคลากรในคณะ ได้แก่
ผู้บริหารคณะ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งได้
ระดมความคิ ด กั น ในการที่ จ ะสร้ า งแผนฯ ขึ้ น มา โดยการวิ เ คราะห์ จ ากจุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้แล้วยังวิเคราะห์ถึงบริบทและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นถือว่าเป็น
ปัจจัยสาคัญในการจัดทาแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การวางแผนในระยะยาวอีกด้วย
แผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2558-2561 จะเน้นใน 4 ยุทธศาสตร์
หลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและบัณฑิตศึกษา การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และ
การพัฒนาระบบบริหารและองค์กร โดยพยายามมุ่งหวังให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นที่พึ่ง
ของชุมชนและสังคม และเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณคณะทางาน บุคลากร และผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกๆ ท่าน ที่ได้ช่วยกันผลักดันให้การจัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า แผนฯ นี้จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้ภาควิชาต่างๆ หน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ส่วนที่ 1
สภาพปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 ประวัติความเป็นมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับอนุมัติให้
จัดตั้งขึ้นเป็นคณะลาดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2517 โดยครั้งแรกใช้ชื่อ
ว่า คณะมนุ ษยศาสตร์ ต่อมาได้เปลี่ ยนชื่อเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะฯ ได้เปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา 2518 และได้ดาเนินงานดังนี้
2518 ตั้งภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาสังคมศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะ และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก
2521 ทบวงมหาวิทยาลัยยกฐานะหน่วยวิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็นภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
2525 จัดตั้งภาควิชาปรัชญาและศาสนา
2529 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2530 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบรรณ ารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารนิเทศศาสตร์
2533 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
2534 จัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก (แยกออกจากภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก)
2535 จัดตั้งภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ (แยกออกมาจากภาควิชาสังคมศาสตร์)
2538 จัดตั้งภาควิชาภูมิศาสตร์ (แยกออกมาจากภาควิชาสังคมศาสตร์)
2539 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2542 เปลี่ ย นชื่ อ ภ าควิ ช าบรรณ ารั ก ษศาสตร์ เป็ น ภ าควิ ช าบรรณ ารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารนิเทศศาสตร์
2543 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
2543 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2545 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนนานาชาติ
2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2548 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2549 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
2550 แผนกวิชารัฐศาสตร์ ได้แยกตัวออกไปจัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์
2554 ปรับ ปรุงหลักสู ตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒ นาการ เป็นหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา และแขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน
2554 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ เป็นสาขาวิชาภาษาอาหรับ อาหรับธุรกิจ
2555 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นแขนงวิชาทรัพยากรมนุษย์
และองค์ การ และแขนงวิช าการบั ญ ชี และเปิ ด สอนหลั ก สู ต รสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ (สาขาวิชาใหม่)
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1.2 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาควิชา

สานักงานเลขานุการ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

งานบริการการศึกษา

ภาควิชาภาษาไทย

งานนโยบายและแผน

ภาควิชาสังคมศาสตร์

งานคลังและพัสดุ

ภาควิชาประวัติศาสตร์

งานบริหารและธุรการ

ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

หน่วยวิจัย

3
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ

คณบดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รองคณบดีฝ่าย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

วิชาการ

และพัฒนาองค์กร

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

และบัณฑิตศึกษา

สัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์

คณะกรรมการวิชาการคณะ
ภาควิชา

หน่วยวิจยั
หัวหน้ าสานักงานเลขานุการคณะ

หัวหน้ าภาควิชาภาษาไทย

หัวหน้ างานคลังและพัสดุ

หัวหน้ าภาควิชาสังคมศาสตร์

หัวหน้ างานบริการการศึกษา

หัวหน้ าภาควิชาประวัติศาสตร์

หัวหน้ างานนโยบายและแผน

หัวหน้ าภาควิชาภาษาตะวันตก

หัวหน้ างานบริหารและธุรการ

หัวหน้ าภาควิชาภาษาตะวันออก
หัวหน้ าภาควิชาปรัชญาและศาสนา
หัวหน้ าภาควิชาภูมิศาสตร์
หัวหน้ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
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1.3 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ในปี การศึก 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี จานวน 5 หลักสูตร 18 สาขาวิชา 3 แขนงวิชา แบ่งออกเป็น
1.1 หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต 16 สาขาวิช า ได้ แ ก่ ภาษาและวรรณคดี ไทย
ปรัชญาและศาสนา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พัฒ นาสังคม การจัดการสารสนเทศ ประวัติศาสตร์
ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาจีน(นานาชาติ) ภาษามลายู
มลายูศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
1.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การ
พัฒนา และแขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน
1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ 1 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
1.5 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
2. ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
พัฒนาสังคม สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ และสาขาวิชาภาษาไทย
3. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย

1.4 จานวนนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2558)
จานวนนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2553-2557
ปีการศึกษา
51
52
53
54
55
56
1. ปริญญาตรี
11
22
77 552 733 679
2. ปริญญาโท
10
4
2
13
3. ปริญญาเอก
1
3
2
1
รวม
11
22
88 559 737 693

%
57
997 3,071 98.08
21
50
1.60
3
10
0.32
1,021 3,131 100
ข้อมูล ณ มกราคม 2558
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1.5 จานวนอาจารย์และบุคลากร
ตาราง 1 แสดงข้อมูลจานวนบุคลากรจาแนกตามประเภทบุคลากร
สังกัด/ภาควิชา

ขรก.

สายวิชาการ
พนง. ชาวต่าง ผู้มีความรู้
มหาลัย ประเทศ ความสามารถ
พิเศษ

สายสนับสนุน
ขรก. พนง.
พนง.
พนง.
มหาลัย ราชการ เงินรายได้ รวม

สังคมศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาตะวันตก
บรรณารักษศาสตร์ฯ
ปรัชญาและศาสนา
ภาษาตะวันออก
ประวัติศาสตร์ฯ
ภูมิศาสตร์

9
5
11
6
3
9
4
2

22
15
19
4
7
26
5
5

0
0
4
0
0
10
0
0

1
0
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

32
20
35
10
10
46
9
7

รวม(สายวิชาการ)
สานักงานเลขานุการ

49
0

103
0

14
0

3
0

0
15

0
12

0
6

0
9

169
42

รวมทั้งหมด

49

103

14

3

15

12

6

9

211

ตาราง 2 แสดงข้อมูลสรุปจานวนบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2556
ภาควิชา

อัตรา ถือครอง

ปฏิบัติงานจริง

อาจารย์ประจาทั้งหมด

ลาศึกษา

ไม่นับ

สังคมศาสตร์

32

19.5

27.5

8

4.5

ภาษาไทย

20

17

18

1

2

ภาษาตะวันตก

35

28

31

3

4

บรรณารักษศาสตร์ฯ

10

8.5

9.5

1

0.5

ปรัชญาและศาสนา

10

9.5

9.5

0

0.5

ภาษาตะวันออก

46

37.5

40.5

3

5.5

ประวัติศาสตร์ฯ

9

8

9

1

0

ภูมิศาสตร์

7

6

7

1

0

รวม (สายวิชาการ)

169

134

152

18

17

สานักงานเลขานุการ

42

39.5

39.5

0

2.5

รวมทั้งหมด

211

173.5

191.5

18

19.5

6
ตาราง 3 จานวนคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
หน่วย : คน

ปี พ.ศ. 2558
ภาควิชา/หน่วยงาน
สังคมศาสตร์
ภาษาตะวันตก
ภาษาไทย
ปรัชญาและศาสนา
บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์
ภาษาตะวันออก
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
รวม

ตรี
2
1
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
โท
เอก
20
8
19
4
9
5
6
2
7
3

รวม
28
25
14
9
10

อ.
22
21
12
8
5

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
4
2
4
2
1
4
1
-

2
-

21
6
4

8
4
3

31
10
7

28
6
5

2
4
1

1
-

5

92

37

134

107

22

4

1
1

รวม
28
25
14
9
10
31
10
7
134

ข้อมูล ณ มกราคม 2558

หมายเหตุ : ไม่รวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
2.1 จุดแข็ง(Strengths)
มี ปั จ จั ย ส ำคั ญ ที่ ส ำมำรถน ำมำใช้ ป ระโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น งำนพั ฒ นำคณะมนุ ษ ยศำสตร์ แ ละ
สังคมศำสตร์ ดังนี้
1. มีสำขำวิชำที่หลำกหลำย สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนและสังคมได้
2. บุคลำกรมีองค์ควำมรู้และเชี่ยวชำญในวิชำชีพ สำมำรถนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรบริกำรชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. มีบุคลำกรมีศักยภำพที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ ทั้งในด้ำนวิชำกำรและบริกำรชุมชน
4. บุคลำกรมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศในหลำกหลำยสำขำ สำมำรถยกระดับกำรเรียน
กำรสอนไปสู่ระดับนำนำชำติ และนำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยกับต่ำงประเทศ
5. คณะฯมีระบบกำรจัดสรรทุนกำรวิจัย เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคลำกรในคณะได้ทำวิจัยและสร้ำง
ผลงำนวิชำกำรที่เหมำะสม
6. ควำมหลำกหลำยของสำขำวิ ช ำในคณะ เป็ น ปั จ จั ย ที่ เอื้ อ ต่ อ กำรท ำวิ จั ย เชิ ง บู ร ณำกำรหรื อ
สหวิทยำกำรได้
7. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักศึกษำอย่ำงเพียงพอ
8. เป็นคณะที่สำมำรถสอนวิชำพื้นฐำนต่ำงๆ ให้ในวิทยำเขตปัตตำนีได้ นอกจำกนี้แล้วยังมีรำยวิชำที่
ผู้เรียนสำมำรถนำไปใช้ในครองตนได้อย่ำงดีอีกด้วย
9. มีรำยวิชำที่สอดคล้ องกับพระรำชดำรัสของพระบิดำที่ว่ำ “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง ประโยชน์ของตนเป็นกิจที่สอง” ซึ่งได้แก่วิชำ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เป็นต้น
10. มีเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย เช่นห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ
หรือห้องปฏิบัติกำรทำงสำรสนเทศ
11. มีระบบเทคโนโลยีที่สอดคล้องแลเพียงพอกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในคณะ

2.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
มีเหตุปัจจัยสำคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ดังนี้
1. จำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในบำงสำขำของคณะฯ ไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน
2. จำนวนคณำจำรย์ที่คุณวุฒิปริญญำเอกและดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรมีจำนวนน้อย ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อกำรเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
3. ภำควิชำยังมีกำรบูรณกำรศำสตร์ต่ำงๆ เพื่อผลิตผลงำนทำงวิชำกำรน้อย
4. บุคลำกรที่ทำวิจัยมีน้อย เนื่องจำกคณำจำรย์ส่วนใหญ่เน้นทำงด้ำนกำรสอน และด้วยภำระงำนสอน
จำนวนมำก ทำให้ผู้ที่ทำวิจัยมีจำนวนน้อย และบทควำมตีพิมพ์มีจำนวนน้อยด้วย
5. คณะฯ ยังมีอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิปริญญำตรีอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นผลกระทบต่อกำรประกันคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำ
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6. คณะรับผิดชอบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำทั่วไปให้แก่นักศึกษำทั้งวิทยำเขต ทำให้อำจำรย์
ส่วนใหญ่มีภำระงำนสอนมำก ไม่มีเวลำในกำรทำวิจัยและผลิตผลงำนวิชำกำร ส่งผลให้อำจำรย์ที่ดำรงตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร และอำจำรย์ที่ได้รับทุนวิจัยมีจำนวนน้อย
7. ไม่มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและตัดสินใจ ทำให้ข้อมูลขำดกำรเชื่อมโยงและไม่เป็นปัจจุบัน
เป็นภำระหนักกับบุคลำกรในกำรเตรียมกำรประเมินคุณภำพ
8. กำรขำดกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ โดยเฉพำะกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกอำจำรย์อำวุโสที่
เกษียณอำยุรำชกำรยังขำดระบบกำรจัดกำรที่ดี

2.3 โอกาส (Opportunities)
มีเหตุปัจจัยภำยนอกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและขับเคลื่อนไปสู่ควำมสำเร็จตำมวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้
1. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ตั้งอยู่ในพื้นที่พหุวัฒ นธรรม ผลกำรศึกษำวิจัยที่เกิดขึ้นจำก
พื้นที่จะเป็นประโยชน์ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ต้นแบบที่สำมำรถประยุกต์ใ ช้เป็นฐำนเพื่อพัฒนำตัวแบบกำรอยู่
ร่วมกันในพื้นที่พหุวัฒนธรรมอื่นๆ ของประเทศได้
2. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ตั้งอยู่ในพื้นทีท่ ี่เชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้ำนอำเซียน ซึ่งจะมี
กำรเคลื่ อ นย้ ำ ยผู้ ค น กำรปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นด้ ำ นต่ ำ งๆ มำกขึ้ น และเป็ น ไปอย่ ำ งเสรี ย่ อ มเป็ น โ อกำสใน
กำรแสวงหำและสร้ำงองค์ ควำมรู้ ที่ มี ค วำมท้ ำทำย เช่น เรื่อ งแรงงำนข้ำมชำติ ทั ศ นคติ ต่ อควำมเป็ น ไทย
หรือมลำยู กำรอพยพย้ำยถิ่น กำรกลมกลืนทำงวัฒนธรรม วัฒนธรรมพันทำง ฯลฯ ตลอดจนมีโอกำสในกำร
สร้ำงควำมร่วมมือในลักษณะของเครือข่ำยวิจัยกับสถำบันกำรศึกษำของเพื่อนบ้ำน
3. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน มีภำพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่เชื่อถือ
ด้ำนควำมเข้ม แข็งในกำรเป็ น ผู้ น ำทำงวิช ำกำร ผนวกกับ ควำมสั มพั นธ์ที่มีต่อชุมชนมำยำวนำน จึงเอื้อต่ อ
กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ ในชุมชนได้ดี
4. กำรเป็ น องค์ ก รที่ ตั้ งอยู่ ในพื้ น ที่ ส ำมจั งหวั ด ชำยแดนภำคใต้ ซึ่ งเป็ น พื้ น ที่ สุ่ ม เสี่ ย งและมี ค วำม
หวำดระแวง แปลกแยก ทำให้คณะเข้ำถึงข้อมูลเชิงลึกของชุมชนได้มำกกว่ำสถำบันอื่นๆ
5. สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งที่ต่อเนื่องยำวนำน ทำให้คณะมีโอกำสได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณกำร
วิจัยและ กำรเรียนกำรสอนเพิ่มมำกขึ้น
6. ระบบและนโยบำยกำรบริหำรมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ที่ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
กำรวิจัย จะส่งเสริมคณะให้พัฒนำเพื่อก้ำวไปสู่ควำมเป็นสำกล

2.4 อุปสรรค (Threats)
มีเหตุปัจจัยต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำและกำรขับเคลื่อนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ที่จะนำไปสู่ควำมสำเร็จตำมวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้
1. สถำนกำรณ์ ค วำมไม่ ส งบในสำมจั งหวัด ชำยแดนใต้ ที่ ส่ งผลต่ อ กำรด ำเนิ น งำนด้ ำนต่ ำ งๆ ของ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้แก่ กำรสรรหำบุคลำกรเพื่อปฏิบัติงำนประจำ
2. สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบเป็นปัจจัยที่ทำให้นักศึกษำนอกพื้นที่ไม่กล้ำมำศึกษำที่คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์
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3. เนื่องด้วยสภำพปัจจุบัน แต่ละสถำบันกำรศึกษำมีสำขำวิชำที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ นักศึกษำที่เลือก
เรียนที่คณะ เป็นกลุ่ม Input ที่มีคุณภำพน้อย
4. จำกควำมไม่สงบในพื้นที่ ทำให้นักศึกษำที่เข้ำเรียนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำจำกพื้นที่ นักศึกษำที่อื่น
ไม่กล้ ำมำเรียน ทำให้ ควำมหลำกหลำยทำงวัฒ นธรรมมีน้อยลง ทำให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรแลกเปลี่ ยนมี
น้อยลง
5. ควำมไม่สงบในพื้นที่ทำให้ไม่สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่ำงเต็มที่
6. ระเบี ย บข้อบั งคับ ด้ำนมำตรฐำนกำรศึกษำต่ ำงๆ ส่ งผลให้ คณำจำรย์มีภ ำระงำนมำกขึ้น ทำให้
ไม่สำมำรถทุ่มเทกับกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัยได้อย่ำงเต็มที่
7. สถำบันอุดมศึกษำอื่นสำมำรถพัฒนำหลักสูตรทำงด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่คล้ำยคลึง
กันได้อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลต่อสภำวกำรณ์แข่งขันที่รุนแรงมำกยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2558-2561)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิสัยทัศน์
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็นองค์กรชั้นนาในศิล ปวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ของเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนและสร้างประโยชน์ในเชิงพัฒนาชุมชนและสังคม
ด้วยฐานการวิจัยและคุณธรรมจริยธรรม

คาอธิบายวิสัยทัศน์
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เป็ น องค์ ก รชั้ น น า หมายถึ ง เป็ น คณะที่ มี องค์ ค วามรู้ ที่
หลากหลาย และเป็ น คณะที่ มี ก ารสร้ างองค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ ซึ่ งเป็ น องค์ ค วามรู้ท างด้ านมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ และองค์ความรู้เหล่านี้เป็ นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และเป็นการวิจัยที่มีฐานการวิจัยจาก
ชุมชน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ต่อชุมชน รวมถึงการนาไปใช้ในการแก้ปัญหาให้ แก่ชุมชนได้ และเป็น
คณะที่เป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะเดียวกันเป็นคณะที่มีการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ ผู้เรียนนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อ
ชุมชน และสร้างแนวคิดการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชดารัส ของพระราชบิดา
ที่ว่า “ขอให้ ถือประโยชน์ ส่ ว นตนเป็ น กิจที่ ส อง ประโยชน์ ของเพื่ อนมนุ ษย์ เป็ นกิ จที่ ห นึ่ ง” และการสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียน เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นที่พึ่งของสังคมได้

พันธกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กาหนดพันธกิจหลักของคณะที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้ 3 ประการดังนี้
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกระดับบนฐานของการวิจัย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่สามารถ
แข่งขันและปรับตัวในบริบทเอเชียแปซิฟิก
2. สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนาการวิจัยมาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. สร้างความเข้มแข็งในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน
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ค่านิยม
 H = Honor เกียรติภูมิความเป็นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 U = Unity ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน
 S = Sophistication การสั่งสมภูมิปัญ ญาและความรู้ เพื่ อนามาพั ฒ นาประโยชน์ต่อชุมชน การ
เรียนการสอน หรือเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
 O = Optimism การมองโลกในแง่บวก

คาอธิบายค่านิยม
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เป็นคณะที่ มี
การสร้างองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไว้เป็นจานวนมาก และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเกียรติภูมิแห่งมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรในองค์กรจะต้องมีความเป็น
หนึ่งเดียวกันในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรชั้นนาทางด้านวิชาการ และเป็น
องค์กรที่เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน โดยการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิ จัยไปช่วยในการแก้ปัญหา พัฒนา
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นคณะที่สร้างค่านิยมการคิดเชิงบวกทั้งในบุคลากรและนักศึกษา

คาขวัญ
“Let’s walk together” "เราจะก้าวไปด้วยกัน"

คาอธิบายคาขวัญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านวิชาการ และบุ คลากร
ในคณะ ดังนั้น การที่จะพัฒนาคณะให้ก้าวไปให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะให้เป็นองค์กรชั้นนาระดับ เอเชีย
แปซิฟิกนั้น จาเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกๆ คน และการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ใน
คณะนั้น จะเป็นปัจจัยสาคัญในการที่จะทาให้คณะพัฒนาก้าวไกลได้ ดังนั้น การก้าวเดินไปด้วยกันเป็นกลไก
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาและมีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับทั้ง
ในระดับชาติและเอเชียแปซิฟิก และการก้าวเดินไปด้วยกันเป็นการสร้างแนวคิดความเป็นครอบครัวเดียวกัน

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่เปิดสอนสาขาที่หลากหลาย และมีการวิจัยและ
การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นทีแ่ ละภูมิภาค
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ในการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2558-2561) เป็น
การก าหนดตามภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย และปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ได้กาหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กาหนดประเด็นยุ ทธศาสตร์ไว้
4 ด้าน ดังนี้
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัยและบัณฑิตศึกษา
3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
4. การพัฒนาระบบบริหารและองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตมีความรู้
2. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกสาธารณะ
3. บัณฑิตมีทักษะและสมรรถนะสากล
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. กากับคุณภาพการจัด
การศึกษาในทุกหลักสูตร
ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
และมาตรฐานสภาวิชาชีพ
ต่างๆ

1. จานวนหลักสูตร
2. นักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษามีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 2.5

1. หลักสูตร
2. ร้อยละ

2. พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ตาม
ศักยภาพลักษณะของแต่
ละสาขาวิชาให้มี
ประสิทธิภาพและมีความ
ทันสมัยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์

จานวนรายวิชาทั้งหมด ร้อยละ
ในทุกหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม จานวนโครงการ
วิชาการของนักศึกษา

โครงการ

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
กิจกรรม
58 59 60 61
24 24 25 26 1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
70 75 80 80 กากับติดตามการจัดทา
หลักสูตร
2. กิจกรรมความรู้ในการ
จัดทาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
60 70 80 90 1. อบรมการจัดการเรียน
การสอน การสร้างนวัตกรรม
เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษากลุ่มใหญ่
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้
คณาจารย์มีรูปแบบการเรียน
การสอนให้ทันสมัย เน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
38 40 45 45 จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาการแก่นกั ศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
- กรรมการวิชาการคณะฯ
- กรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- หัวหน้าภาควิชา

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ
- หัวหน้าภาควิชา
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เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกสาธารณะ
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. บ่มเพาะนักศึกษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

1. จานวนโครงการ
2. จานวนหลักสูตรที่
เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF)

1. โครงการ
2. หลักสูตร

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม จานวนโครงการ
ของนักศึกษาโดยใช้
หลักการมีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนและสังคม

โครงการ

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการบ่มเพาะ
นักศึกษาอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่อง
สอดคล้องตามพระราช
ปณิธาน “ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง”

โครงการ

จานวนโครงการ

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
กิจกรรม
58 59 60 61
38 40 45 45 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
24 24 25 26 และจริยธรรมตามพระราช
ปณิธาน “ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
2. กิจกรรมภายใต้
“โครงการชุมชนต้นแบบ”
5 10 15 15 1. จัดกิจกรรมภายใต้
“โครงการชุมชนต้นแบบ”
2. ประกวดผลงาน
“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนี่ง”
38

40

45

45 1. ประกวดผลงาน
“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง”
2. กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
3. กิจกรรมเรียนรู้และเปิด
โลกทรรศน์นักกิจกรรม
4. กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ
ผู้นานักกิจกรรม
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
- หัวหน้าภาควิชา
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ
- หัวหน้าภาควิชา

เป้าประสงค์ที่ 3 บัณฑิตมีทักษะและสมรรถนะสากล
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. ส่งเสริมกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งด้าน
ทักษะชีวิตบนความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม

จานวนโครงการ

โครงการ

2. ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ทักษะสารสนเทศและ
ทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

จานวนโครงการ

โครงการ

3. พัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาและเผยแพร่
ผลงาน ตลอดจน
สนับสนุนการเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
4. มีการจัดการสหกิจ

1. จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วม
2. จานวนผลงานที่ได้รับ
รางวัล

1. คน

1. จานวนนักศึกษาสหกิจ

1.คน

2.ผลงาน

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
กิจกรรม
58 59 60 61
20 25 30 35 แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

5

10 1. กิจกรรมที่เน้นส่งเสริม
ทักษะสารสนเทศและทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สอบวัดความรู้พื้นฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์สาหรับ
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
20 40 60 80 สร้างระบบสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานโครงการ
5 10 15 15 พัฒนานักศึกษาทางด้าน
วิชาการและพัฒนานักศึกษา
20

10

25

10

30

35 1. เตรียมความพร้อม

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ
- หัวหน้าภาควิชา

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

14
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
58 59 60 61

ศึกษา การฝึกงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ศึกษา
2. จานวนนักศึกษาฝึกงาน 2.ร้อยละ

30

40

50

5. สร้างบรรยากาศที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ

จานวนโครงการ

โครงการ

15

20

25

6. ขยายความร่วมมือใน
การพัฒนาหลักสูตรกับ
สถาบันภายในประเทศ
และต่างประเทศ

จานวนหลักสูตร

หลักสูตร

3

5

7

กิจกรรม

นักศึกษาสหกิจศึกษา
60 2. ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อน
และหลังฝึกงาน
3. สัมมนานักศึกษาหลัง
ฝึกงาน
4. สนับสนุนการฝึกสหกิจ
ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
30 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ทางด้านภาษาต่างประเทศ
2. การจัดทาแบบฟอร์ม 2
ภาษา
9

สร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในและ
ต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ศึกษาฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ศึกษาฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
- หัวหน้าภาควิชา

15
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย และบัณฑิตศึกษา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. งานวิจัยที่พัฒนาชุมชน
2. เพิ่มงานวิจัยที่นาไปพัฒนาการเรียนการสอน
3. เพิ่มจานวนบุคลากรที่ทาวิจัย
4. เพิ่มจานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวารสารสากลที่มีคุณภาพ
5. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 1 งานวิจัยที่พัฒนาชุมชน
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. พัฒนาโจทย์วิจยั ที่ใช้
ชุมชนเป็นฐาน

จานวนงานวิจัย

โครงการ

2. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการทาวิจัย

จานวนชุมชนที่เข้าร่วม

โครงการ

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
กิจกรรม
58 59 60 61
3 5 7 7 1. โครงการวิจัยในพื้นที่ชุมชน
ต้นแบบ
2. โครงการบริการวิชาการใน
พื้นที่ชุมชนต้นแบบ
3. โครงการวิจัยที่มีชุมชนเป็น
ฐาน
1 1 2 3 1. โครงการวิจัยในพื้นที่ชุมชน
ต้นแบบ
2. โครงการบริการวิชาการใน
พื้นที่ชุมชนต้นแบบ
3. โครงการวิจัยที่มีชุมชนเป็น
ฐาน

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
- หัวหน้าภาควิชา

เป้าประสงค์ที่ 2 เพิ่มงานวิจัยที่นาไปพัฒนาการเรียนการสอน
กลยุทธ์
1. สนับสนุนให้มีงานวิจัยที่
พัฒนาการเรียนการสอน

ตัวชี้วดั
จานวนงานวิจัย

หน่วยนับ
โครงการ

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
กิจกรรม
58 59 60 61
2 3 4 5 สนับสนุนงบประมาณและ
ส่งเสริมทักษะ และสนับสนุน
การทาวิจัยในชั้นเรียน

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
- หัวหน้าภาควิชา
- ประธานหลักสูตร

16
เป้าประสงค์ที่ 3 เพิ่มจานวนบุคลากรที่ทาวิจัย
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรมีการทาวิจยั

จานวนโครงการ

โครงการ

2. สนับสนุนเงินในการทา
วิจัยและให้ข้อมูลแหล่งทุน
ภายในและภายนอกในการ
ทาวิจยั

จานวนเงินต่อคน

บาท

58
8

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
59
60
61
8
16
16

80,000

90,000

100,000

110,000

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนการพัฒนา
หัวข้อ ข้อเสนอ
โครงการวิจัย และ
กลุ่มวิจยั

- รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- เลขานุการคณะ

1. ทุนวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
2. สนับสนุน
งบประมาณในการ
สรรหาแหล่งทุนวิจยั

- รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ
- หัวหน้าภาควิชา

เป้าประสงค์ที่ 4 เพิ่มจานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวารสารสากลที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. สร้างแรงจูงใจในการ
เผยแพร่ผลงานใน
ฐานข้อมูลสากล

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

จานวนบทความ

บทความ

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
58 59 60 61
2 2 5 5 1. สนับสนุนเงินรางวัล
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล - หัวหน้าภาควิชา
SCOPUS
2. สนับสนุนการเขียนบทความ
ฉบับภาษาอังกฤษ

เป้าประสงค์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. สนับสนุนให้มีการจัดทา จานวนหลักสูตร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
กิจกรรม
58 59 60 61
- 1 2 3 จัดทาหลักสูตรสหสาขาวิชา
/Joint Program

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมี
จานวนบุคลากรที่
คน
คุณวุฒิที่สามารถประจา
สามารถประจาหลักสูตร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้
ได้

3

5

5

5

3. ขยายความร่วมมือกับ
จานวนหลักสูตร
สถาบันภายในประเทศและ
ต่างประเทศในการพัฒนา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1

2

3

3

หลักสูตร

1. สนับสนุนทุนการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
2. กากับติดตามให้จบ
การศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร
สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
- ประธานหลักสูตร
- หัวหน้าภาควิชา
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
- ประธานหลักสูตร
- หัวหน้าภาควิชา
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
- ประธานหลักสูตร
- หัวหน้าภาควิชา

17
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. สร้างศักยภาพการบริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
2. ทานุบารุง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 1 บริการวิชาการที่มีงานวิจัยเป็นฐาน
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. ดาเนินการบริการ
วิชาการที่ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน

1. จานวนโครงการ
2. ร้อยละของความ
พึงพอใจ

1. โครงการ
2. ร้อยละ

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
58 59 60 61
3
5
7
10
70 80 80 80

2. บูรณาการความรู้
งานวิจัยที่มีชุมชนเป็น
ฐานสู่การบริการ
วิชาการ

จานวนโครงการ

โครงการ

3

5

7

7

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการบริการวิชาการที่
ได้รับจัดสรรจากงบประมาณ
แผ่นดิน/แหล่งงบประมาณอื่นๆ
2. โครงการบริการวิชาการที่
ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- ประธานหลักสูตร
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- ประธานหลักสูตร

1. สร้างชุมชนต้นแบบ
2. โครงการบริการวิชาการที่
ได้รับจัดสรรจากงบประมาณ
แผ่นดิน/แหล่งงบประมาณอื่นๆ
3.โครงการบริการวิชาการที่
ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้

เป้าประสงค์ที่ 2 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์
1. ดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. จานวนโครงการ
2. จานวนผู้เข้าร่วม
3. ความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจ

1.โครงการ
2.คน
3.ร้อยละ

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
กิจกรรม
58 59 60 61
3
5
7
10 1. โครงการทานุบารุงฯ ที่
50 100 150 150 ได้รับจัดสรรจากงบประมาณ
70 80 80 80 เงินรายได้คณะฯ และแหล่ง
งบประมาณอื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
- เลขานุการคณะ
- หัวหน้าภาควิชา

18
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารและองค์กร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. บุคลากรมีคุณวุฒิและมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารงานองค์กรเป็นไปหลักธรรมาภิบาล
4. บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
5. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่รู้จัก
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีคุณวุฒิและมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์
1.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการให้มี
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาต่อ

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. จานวนบุคลากรที่เข้า 1. คน
รับการทดสอบความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ
2. จานวนผู้ที่ผ่านการ
2. คน
ทดสอบความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ
3. จานวนเงิน
3. บาท

58
10

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
59
60
61
15
15
20

8

12

12

16

50,000

50,000

50,000

50,000

1. จานวนบุคลากรที่เข้า 1.คน
อบรม
2.โครงการ
2. จานวนโครงการ

40

50

60

70

3

5

7

9

1. ร้อยละของบุคลากร
ที่ยื่นขอตาแหน่งทาง
วิชาการและตาแหน่งที่
สูงขึ้น
2. ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการและตาแหน่งที่
สูงขึ้น

1.ร้อยละ

2

4

6

8

2.ร้อยละ

2

4

6

8

4. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมศึกษาดูงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ

1. ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้าร่วม
2. จานวนโครงการ

1.ร้อยละ

30

40

50

50

2.โครงการ

2

2

2

2

5. ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก

จานวนที่เพิ่มขึ้นของ
บุคลากรคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก

คน

3

4

5

5

2. พัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ
เพื่อการปฏิบัติงานใน
บริบทประชาคมเอเชีย
แปซิฟิก
3.สร้างระบบและกลไก
เพื่อให้บุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการและ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
2. ทุนพัฒนาบุคลากร

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
- เลขานุการคณะ
- หัวหน้าภาควิชา

ส่งเสริมและจัดอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นาเสนอผลงานวิชาการ

- รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
- เลขานุการคณะ

1. จัดให้ความรู้เกี่ยวกับ
ตาแหน่งทางวิชาการและ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
2. สนับสนุนทุนการทา
ผลงานทางวิชาการ
3. กิจกรรมส่งเสริมการ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ
4. สนับสนุนเงินรางวัลแก่ผู้
ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ
และตาแหน่งที่สูงขึ้น
1. โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ
2. โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ในประเทศ

- คณบดี
-รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
- หัวหน้าภาควิชา

ส่งเสริมและสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อ

- คณบดี
-รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- เลขานุการคณะ

-รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- เลขานุการคณะ
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กลยุทธ์
6. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
สมาชิกในเครือข่ายองค์กร
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วดั
จานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วม

หน่วยนับ
คน

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
58
59
60
61
5
7
10
12

กิจกรรม
1. งบพัฒนาบุคลากร
2. การเจรจาความร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- เลขานุการคณะ

เป้าประสงค์ที่ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1.พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของความพึงพอใจ
2. มีระบบสารสนเทศ
3. มีการปรับปรุงหรือพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
1. ร้อยละของความพึงพอใจ
2. มีระบบสารสนเทศ
3. มีการปรับปรุงหรือพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

1.ร้อยละ
2.มี/ไม่มี
3.มี/ไม่มี

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
กิจกรรม
58 59 60 61
70 80 80 80 การสารวจความพึงพอใจการใช้
มี มี มี มี งานระบบสารสนเทศ
มี มี มี มี

1.ร้อยละ
2.มี/ไม่มี
3.มี/ไม่มี

70
มี
มี

2.พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจที่ฉับไวและมี
ประสิทธิภาพ

80
มี
มี

80
มี
มี

80 การสารวจความพึงพอใจระบบ
มี สารสนเทศ
มี

ผู้รับผิดชอบ
-รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

-รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

เป้าประสงค์ที่ 3 การบริหารงานองค์กรเป็นไปหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ

มีคณะกรรมการ
จากทุกภาคส่วนในการ
กากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลอย่าง
ครบถ้วนตรวจสอบได้
2.มีการถ่ายทอดและ
จานวนครั้ง
เผยแพร่นโยบายการ
บริหารและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาคม โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล

หน่วยนับ
มี/ไม่มี

ครั้ง

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
กิจกรรม
58 59 60 61
มี มี มี มี 1. ประชุมกรรมการคณะ
2. ประชุมคณาจารย์

2

3

4

4

1. ประชุมกรรมการคณะ
2. ประชุมคณาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
-รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- เลขานุการคณะ
- คณบดี
-รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
- หัวหน้าภาควิชา
- เลขานุการคณะ

เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
กลยุทธ์
1.สร้างองค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งความสุข
2. สร้างสานึกรักองค์กร

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. ร้อยละของความพึงพอใจ
2. จานวนโครงการ
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วม
1. จานวนโครงการ
2. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม

1. ร้อยละ
2. โครงการ

3. คน
1.โครงการ

2.คน

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
กิจกรรม
58 59 60 61
70 80 80 90 1. สนับสนุนการดาเนินงาน
2 2 3 3 องค์กรแห่งความสุข
50 60 70 80 2. สนับสนุนการพัฒนานักสร้าง
สุของค์กร
1 1 1 2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
50 60 70 80 สานึกรักองค์กร

ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
-รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
- เลขานุการคณะ
- คณบดี
-รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
- เลขานุการคณะ
- หัวหน้าภาควิชา
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เป้าประสงค์ที่ 5 องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่รู้จัก
1. สร้างภาพลักษณ์องค์กร มีภาพลักษณ์องค์กร
ตามค่านิยม

มี/ไม่มี

เป้าหมาย (ปีปฏิทิน)
58 59 60 61
มี
มี
มี
มี

2. เร่งรัดประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
ทั้งภายในและภายนอก
3. พัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ

จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์

1.ช่องทาง

2

3

3

3

พัฒนาสื่อและรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ขององค์กร

1. มีการปรับปรุงข้อมูล
2. ร้อยละของความพึงพอใจ

1. มี/ไม่มี
2. ร้อยละ

มี
75

มี
80

มี
85

มี
90

สนับสนุนการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้าง
ภาพลักษณ์ตามค่านิยม

-คณบดี
-รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
-เลขานุการคณะ
-รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
-รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
-เลขานุการคณะ
-รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
-รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ
-เลขานุการคณะ
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สรุปแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2561)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
รวม

3
5
1
5
14

12
9
2
15
38

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของแผนกลยุทธ์
9
8
2
17
32

