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 การจัดท าแผนกลยุทธ์เป็นการสร้างแนวทางในการบริหารงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยให้
สอดคล้องกับบริบท สิ่งแวดล้อม และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผนกลยุทธ์เช่นกัน ในการวางแผนเพื่อสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้มีกลยุทธ์ที่ครอบคลุมถึงภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา นั่นคือ 
กลยุทธ์ทางด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ  
 ในการจัดท าแผนฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดท าแผนฯ โดยความร่วมมือจากบุคลากรในคณะ  ได้แก่ 
ผู้บริหารคณะ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งได้
ระดมความคิดกันในการที่จะสร้างแผนฯ ข้ึนมา โดยการวิเคราะห์จากจุดเด่น จุดด้อย ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้แล้วยังวิเคราะห์ถึงบริบทและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นถือว่าเป็น
ปจัจัยส าคัญในการจัดท าแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การวางแผนในระยะยาวอีกด้วย 
 แผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2562-2566 จะเน้นใน 5 ยุทธศาสตร์
หลัก คือ การท างานเชิงบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพของบุคลากร การค้นคว้าองค์
ความรู้และให้บริการวิชาการบนความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อสังคม การบริหารจัดการเพื่อความ
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ความเป็นนานาชาติ และเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง โดยมุ่งหวังให้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม และเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณคณะท างาน บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง            
ทุกๆ ท่าน ที่ได้ช่วยกันผลักดันให้การจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า แผนฯ นี้จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้ภาควิชาต่างๆ หน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ 
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              คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ส่วนท่ี 1  
สภาพปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

1.1  ประวัตคิวามเป็นมา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง

ข้ึนเป็นคณะล าดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2517 โดยครั้งแรกใช้ช่ือว่า 
คณะมนุษยศาสตร์ ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษา
รุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา 2518 และได้ด าเนินงานดังนี้ 

2518 ตัง้ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการคณะ และเปิดรบันักศึกษารุ่นแรก 

2521 ทบวงมหาวิทยาลัยยกฐานะหน่วยวิชาบรรณารักษศาสตร์ เปน็ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
2525 จัดต้ังภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
2529 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
2531 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนเิทศ

ศาสตร ์
2533 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา 
2534 จัดต้ังภาควิชาภาษาตะวันออก (แยกออกจากภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก) 
2535 จัดต้ังภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ (แยกออกมาจากภาควิชาสังคมศาสตร์) 
2538 จัดต้ังภาควิชาภูมิศาสตร์ (แยกออกมาจากภาควิชาสังคมศาสตร์) 
2539 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2540 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
2542 เปลี่ยนช่ือภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็นภาควิชาบรรณารกัษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
2543 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสงัคม 
2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
2548 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนนานาชาติ 
2548 เปิดสอนหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
2549 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ 
2550 แผนกวิชารัฐศาสตร์ ได้แยกตัวออกไปจัดต้ังเป็นคณะรัฐศาสตร์ 
2552 ปรับปรงุหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนเิทศ

ศาสตร์ เป็นสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
2553 ปรับปรงุหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นแขนงวิชาทรัพยากรมนุษย์ 
 และองค์การ และแขนงวิชาการบัญชี 
2554 ปรับปรงุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ เป็นหลักสูตร 
 เศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การพฒันา และแขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน 
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2554 ปรับปรงุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ เป็นสาขาวิชาภาษาอาหรับ- 
 อาหรบัธุรกจิ 
2555 เปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์  
2560 เปิดรบันักศึกษาหลักสูตรภาษายุโรป (เป็นหลักสูตรรวมกันของภาษาฝรัง่เศสและ 
 ภาษาเยอรมัน) 
2561 เปิดสอนภาษาอินโดนีเซียเป็นวิชาโท 

 
 

1.2  โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหาร 
 
โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ภาควิชา ส านักงานเลขานุการ 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

ภาควิชาภาษาไทย 

ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

หน่วยวิจัย 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
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โครงสร้างการบริหาร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการวิชาการคณะ 

หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก 

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 

หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และพัฒนาองค์กร 

 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และประกันคุณภาพ 

 

คณบด ี

ภาควิชา หัวหน้าส านกังานเลขานุการคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบัณฑิตศึกษา 

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และศิษย์เก่าสัมพันธ ์

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยฯี 
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1.3 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดิสอน 

   ในปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ 
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
   1. ระดับปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร 18 สาขาวิชา 2 แขนงวิชา แบ่งออกเป็น  
    1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 14 สาขาวิชา 6 แขนงวิชา ได้แก่ ภาษาและ
วรรณคดีไทย ปรัชญาและศาสนา พัฒนาสังคม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ประกอบด้วยแขนงวิชา
สังคมวิทยาและแขนงวิชามานุษยวิทยา) การจัดการสารสนเทศ ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน ภาษามลายู มลายูศึกษา ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (ประกอบด้วยแขนงวิชาภาษา
อาหรับและแขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ) ภาษาอังกฤษ และภาษายุโรป (ประกอบด้วยแขนงวิชาภาษา
ฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน) 
    1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภูมิศาสตร์  
    1.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
    1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    1.5 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 
   2. ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
การบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาภาษาไทย 
   3. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 

1.4 จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2558-2562  

ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 

รวม ร้อยละ 
58 59 60 61 62 

ปริญญาตร ี 65 526 469 431 456 1,947 95.40 
ปริญญาโท 7 13 23 29 3 75 3.67 
ปริญญาเอก 10 3 1 2 3 19 0.93 

รวม 2,041 100.00 
                  ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562 
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1.5 จ านวนอาจารย์และบคุลากร 

ตารางแสดงข้อมลูจ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 
หน่วย  :  คน 

สังกัด/ 
ภาควิชา 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
  

รวม 
  

  
รวม

ทั้งสิ้น 
  

ขรก. 
  

พม. 
  

พนง. 
เงิน

รายได ้

ชาว
ต่าง 

ประเทศ 

ผู้มีความรู้ 
ความสามารถ

พิเศษ 

ขรก. 
  

พม 
  

พม 
เงิน

รายได ้

พนง. 
เงิน

รายได ้

สังคมศาสตร์ 3 28 5 1 1 - - - - 38   
  
  
  
  
  
  
  

ภาษาไทย 1 13 - - 1 - - - - 15 
ภาษาตะวันตก 3 23 - 1 - - - - - 27 
บรรณารักษศาสตร์ฯ 2 6 - - - - - - - 8 
ปรัชญาและศาสนา 2 7 - - - - - - - 9 
ภาษาตะวันออก 2 31 3 9 1 - - - - 46 
ประวัติศาสตร์ 0 9 - - - - - - - 9 
ภูมิศาสตร์ 1 7 - - - - - - - 8 
รวม (สายวิชาการ) 14 124 8 11 3 - - - - - 160 
ส านักงานเลขานุการคณะ - - - - - - 20 4 13 37 37 
รวมทั้งหมด 14 124 8 11 3 - 20 4 13 197 197 
                       ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562 

1.6 จ านวนคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์    

ตารางแสดงจ านวนคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
หน่วย  :  คน 

ภาควิชา/ 
หน่วยงาน 

ปี พ.ศ. 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ตร ี โท เอก รวม อ. ผศ. รศ. ศ. นักวิจัย 

ช านาญการ 

สังคมศาสตร์ - 17 19 36 29 7 - - - 36 
ภาษาตะวันตก 1 19 6 26 20 6 - - - 26 
ภาษาไทย - 11 3 14 11 3 - - - 14 
ปรัชญาและศาสนา - 5 4 9 7 2 - - - 9 
บรรณารักษศาสตร์ฯ - 5 3 8 3 4 1 - - 8 
ภาษาตะวันออก 2 23 11 36 31 4 - 1 - 36 
ประวัติศาสตร์ - 5 4 9 1 7 1 - - 9 
ภูมิศาสตร์ - 6 2 8 6 1 - - 1 8 
รวม 3 91 52 146 108 34 2 1 1 146 

หมายเหตุ : ไม่รวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ      ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562
    



ส่วนท่ี 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

 
2.1 จุดแข็ง(Strengths) 

มีปัจจัยส ำคัญที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ดังนี้ 

1. บุคลำกร คณำจำรย์มีควำมรู้ ควำมหลำกหลำย ทั้งมีควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญแล ะ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเพื่อขับเคลื่อนภำรกิจกำรวิจัยและกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม 

2. มีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมรู้ 
3. คณะมีแหล่งทุนภำยในที่เพียงพอกับควำมต้องกำร เช่น ด้ำนกำรวิจัย  
4. พื้นที่ตั้งมีควำมหลำกหลำยทำงสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพำะสำขำสังคมศำสตร์ 
5. ศำสตร์ หลำกหลำยหลักสูตร ซึ่งสำมำรถบูรณำกำรข้ำมศำสตร์ได้อย่ำงดี เช่น ภำษำอำหรับ และ

เศรษฐศำสตร์ 
6. พื้นที่มีควำมเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน อีกทั้งมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในพื้นที่ เช่น ศิษย์เก่ำ  
7. มีเครื่องมือพื้นฐำนที่เพียบพร้อมระดับหนึ่งในกำรสนับสนุนกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร 
8. มีเครือข่ำยศิษย์เก่ำที่ให้ควำมร่วมมือกับคณะเป็นอย่ำงดี 

 
2.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 

 มีเหตุปัจจัยส ำคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ดังนี้ 
1. ผลงำนของบุคลำกร ด้ำนวิชำกำรและวิจัยยังมีน้อย ท ำให้กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและกำร

ตีพิมพ์ระดับชำติและนำนำชำติน้อย 
2. กำรบูรณำกำรข้ำมศำสตร์ในองค์กรยังมีน้อย ท ำให้โอกำสในกำรท ำงำนของบัณฑิตไม่มีควำม

หลำกหลำย 
3. สำขำวิชำมีควำมซ้ ำซ้อนภำยในมหำวิทยำลัย 
4. งำนบริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้มีน้อย แต่ละหลักสูตรยังไม่มีแนวทำงในกำรให้บริกำรวิชำกำร 

เพื่อก่อให้เกิดรำยได้แก่หลักสูตรและคณะ 
5. ขำดกำรเช่ือมโยงระหว่ำงศิษย์เก่ำกับองค์กร 

 
2.3 โอกาส (Opportunities) 

 มีเหตุปัจจัยภำยนอกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและขับเคลื่อนไปสู่ควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ดังนี้ 
1. พื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้เป็นพหุวัฒนธรรมที่มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม สำมำรถติดต่อกับ

ประเทศเพื่อบ้ำนได้ ซึ่งมีผลต่อควำมเช่ือมโยงในระดับนำนำชำติ งำนวิจัยและวิชำกำรที่จะสำมำรถพัฒนำควำม
ร่วมมือให้มีควำมหลำกหลำยได้ 

2. คณะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีควำมหลำกหลำย ท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรได้
หลำยมิติ/มีกำรจัดกิจกรรมได้มำกมำย 
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3. มีหน่วยงำนทั้งในและนอกพื้นที่ให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 
4. มีแหล่งทุนภำยนอกสนับสนุนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรในพื้นที่ 
5. กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ทั้งภำครัฐ เอกชน และชุมชนได ้
6. มีควำมร่วมมือที่ดีของหน่วยงำน ชุมชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง 
7. ภำพลักษณ์ อัตลักษณ์ (สังคมพหุวัฒนธรรม) 
8. มีนโยบำยกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 
9. มีศิษย์เก่ำที่มีช่ือเสียงและสำมำรถช่วยเหลือสนับสนุนคณะได้ 

 
2.4 อุปสรรค (Threats) 

 มีเหตุปัจจัยต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำและกำรขับเคลื่อนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ที่ได้ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

1. ควำมปลอดภัย ปัญหำสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ ควำมรู้สึกไม่ปลอดภัย ส่งผลกระทบกับจ ำนวน
นักศึกษำ 

2. อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ค่อนข้ำงสูง เมื่อเทียบกับมหำวิทยำลัยอื่นๆ 
3. กำรแข่งขันของมหำวิทยำลัยในพื้นที่มีมำกขึ้น และภำยในมหำวิทยำลัยต่ำงวิทยำเขตก็มีสำขำวิชำ

ใกล้เคียงกับคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
4. สำขำวิชำมีควำมซ้ ำซ้อนกับสถำบันและวิทยำเขตอื่น ท ำให้กำรแข่งขันระหว่ำงสถำบันสูง 

 



  ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ ์5 ปี (พ.ศ.2562-2566) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 การก าหนดแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า และมีกรอบการพิจารณาจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ 
ประกอบด้วย 
  1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2561-2565) 
  2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (พ.ศ.2561-2565) 
  3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)   

 คณะชั้นน าในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมบนฐานพหุวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน และเชื่อมโยงสู่ความเป็นนานาชาติ 

 
คณะชั้นน า หมายถึง  

- มีสาขาวิชา/ศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านวิชาการ  
- มีการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

ที่พึ่งของสังคม หมายถึง 
- การน าองค์ความรู้ไปแก้ไขปัญหาของสังคม/ช่วยเหลือสังคมให้พ่ึงพาตนเองได้ 
- การน าองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาชุมชนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพให้สังคม 

เชื่อมโยงสู่ความเป็นนานาชาติ หมายถึง  
- ความร่วมมือ/การมีเครือข่ายร่วมกับองค์กรนานาชาติ 
- มีความร่วมมือในด้านวิชาการในหลากหลายรูปแบบ 

 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นน า หมายถึง เป็นคณะที่มีองค์ความรู้ที่
หลากหลาย และเป็นคณะที่มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และองค์ความรู้เหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และเป็นการวิจัยที่มีฐานการวิจัยจาก
ชุมชน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนได้ และเป็น
คณะที่เป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียน ขณะเดียวกันเป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชน 
และสร้างแนวคิดการถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชด ารัสของพระราชบิดาที่ว่า 
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียน เพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นที่พ่ึงของสังคมได้  
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พันธกิจ (Mission) 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดพันธกิจหลักของคณะที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้ 4 ประการดังนี้ 
 1. สร้างความเป็นผู้น าวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
งานวิจัย และนวัตกรรมที่เชื่อมโยงสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนภาคใต้ 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับสมรรถนะสากลเพ่ือให้แข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
 3. สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการวิจัยเชิงบูรณาการและ
การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ 
 4. สร้างความเข้มแข็งด้านบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้ง
การหารายได้ให้แก่องค์กร 
  
สมรรถนะหลัก 

บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนา
คนและสังคมอย่างยั่งยืนและตอบสนองบริบทความต้องการของพื้นที่ 

 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ด้านพันธกิจ 
  - การพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีวิจัยเป็นฐาน 
  - การมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีผลต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 
  - การบูรณาการผลงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม 
  - เตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน 
 
ด้านปฏิบัติการ 
  - การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
  - การมีบทบาทในการน าความรู้สู่การพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
  - การเพ่ิมสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ 
  - การพัฒนาสมรรถนะของสายสนับสนุนให้มีความช านาญการ/เชี่ยวชาญ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562 -2566) เป็น
การก าหนดตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และปัจจัยสภาพแวดล้อมของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ได้ก าหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด เพ่ือให้สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 
5 ด้าน ดังนี้ 

1. การท างานเชิงบูรณาการ  
2. การพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพของบุคลากร 
3. พันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (HUSO Engagement) การค้นคว้าองค์ความรู้และให้บริการวิชาการบน

ความรับผิดชอบและประโยชน์ต่อสังคม 
4. ความเป็นนานาชาติ และเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง 
5. การบริหารจัดการเพ่ือความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 

 
 
 



 
 

 
รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การท างานเชิงบูรณาการ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1.1 เพ่ิมการบูรณาการการเรียน
การสอนกับงานวิจัย 

1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการกับการวิจัย 

A1) จ านวนนวัตกรรม หรือ
งานวิจัยที่น ามาใช้ประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน 

มีนวัตกรรม หรืองานวิจัยที่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนได้ อย่างน้อยปีละ 5 
ชิ้นงาน 

1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 2) พัฒนาทักษะของคณาจารย์
เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่บูรณา
การกับการวิจัย 

A2) จ านวนหลักสูตรที่มีการเรียน
การสอนที่บูรณาการกับการวิจัย 

ทุกหลักสูตรของคณะเป็นหลักสูตร
ที่มีการเรียนการสอนที่บูรณาการ
กับการวิจัย 

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

1.2 มีหลักสูตรแบบ cluster 
 
 

1) พัฒนาหลักสูตรแบบ Non-
degree 
 

B1) จ านวนหลักสูตรที่พัฒนาแบบ 
cluster 

คณะมีหลักสูตรร่วมระหว่างสาขา 
หรือระหว่างคณะ ไม่น้อยกว่า 1 
หลักสูตร 

1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 2) ออกแบบหลักสูตรด้วยการใช้ 
ELO เป็นฐานที่มาจาก
ผู้ประกอบการ 

B2) จ านวนหลักสูตรที่ใช้ ELO 
เป็นฐาน 

ทุกหลักสูตรของคณะมี ELO ที่มา
จากผู้ประกอบการเป็นฐาน 
 
 

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 
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เป้าประสงค์ ที่ 1.1 เพ่ิมการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการกับการวิจัย 

A1) จ านวนนวัตกรรม 
หรืองานวิจัยที่น ามาใช้
ประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน 

1.การจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม
และผลงานเชิงพัฒนา 
2.การเข้าร่วมกิจกรรมนวัตกรรมที่จัด
โดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายนอก 
3.การก าหนดภาระงานพัฒนาระดับ
บุคคล (TOR) 

5 5 10 15 20 1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2) พัฒนาทักษะของคณาจารย์
เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการวิจัย 

A2) จ านวนหลักสูตรที่มี
การเรียนการสอนที่บูรณา
การกับการวิจัย 

1.การพัฒนาคณาจารย์ในด้านการน า
ผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียน
การสอน 

21 21 21 21 21 1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

 
เป้าประสงค์ ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรแบบ cluster 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) พัฒนาหลักสูตรแบบ Non-
degree 

B1) จ านวนหลักสูตรที่
พัฒนาแบบ cluster 

1.การสร้างหลักสูตรร่วมกับ
ศึกษาศาสตร์ 
2.การสร้างหลักสูตรร่วมระหว่าง
สาขาวิชาการ 

1 1 2 2 3 1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2) ออกแบบหลักสูตรด้วยการใช้ 
ELO เป็นฐานที่มาจาก
ผู้ประกอบการ 

B2) จ านวนหลักสูตรที่ใช้ 
ELO เป็นฐาน 

1.การปรับปรุงหลักสูตร 16 16 18 21 21 1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพของบุคลากร 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
บุคลากรสายวิชาการ 
2.1 เพ่ิมคุณวุฒิของบุคลากรสาย
วิชาการ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ต่อ 

C1) จ านวนบุคลากรลาศึกษาต่อ 
C2) ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการมีคุณวุฒิสูงขึ้น 

บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิที่
สูงขึ้น 

1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
2.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

 2) สร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายใน
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

C3) จ านวนมหาวิทยาลัยที่เป็น
เครือข่าย 

คณะมีเครือข่ายความร่วมมือใน
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ของบุคลากร ไม่น้อยกว่า 2 
เครือข่าย 

1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
2.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

2.2 บุคลากรสายวิชาการได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงาน
ทางวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

D1) จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณะมบีุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึนปีละ 12 คน 

1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

 2) ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และประสบการณ์การเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการ 

D2) จ านวนกิจกรรม 
D3) จ านวนผู้เข้าร่วม 
D4) จ านวนผู้ยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

จ านวนผู้ยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการต่อเนื่อง 

1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
 

2.3 บุคลากรมีระดับสมรรถนะ
อาจารย์เพ่ิมข้ึน 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ให้มสีมรรถนะอาจารย์ 

E1) บุคลากรที่ยื่นขอรับการ
ประเมินสมรรถนะอาจารย์ 

จ านวนบุคลากรทีย่ื่นขอรับการ
ประเมินสมรรถนะอาจารย์ไม่น้อย
กว่า 5 คนต่อปี 

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 2) ส่งเสริมให้มีกลไกในการขอรับ
การประเมินสมรรถนะอาจารย์ 

E2) จ านวนโครงการ/กิจกรรม - มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมอย่าง
น้อย 3 โครงการ/กิจกรรมต่อปี 

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
2.4 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย 
 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ให้มีการท าวิจัยเพิ่มขึ้น 
 

F1) จ านวนบุคลากรที่ท าวิจัย 
F2) จ านวนผลงานวิจัย 
 

จ านวนบุคลากรที่ท าวิจัย 
ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อปี 
จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ 10 
เล่มต่อปี 

1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

 2) ส่งเสริมการท าวิจัยบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ 

F3) จ านวนผลงานวิจัยเชิงบูรณา
การ 

มีผลงานวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง 

1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการท า
วิจัยโดยใช้ทุนวิจัยจากภายนอก
คณะ 

F4) จ านวนทุนที่ได้รับอนุมัติ คณะได้รับอนุมัติทุนวิจัยจาก
ภายนอก ปีละไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

 4) พัฒนาขีดความสามารถของ
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

F5) จ านวนโครงการ มีโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของนักวิจัย ปีละไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ 

1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

2.5 เพ่ิมการบูรณาการการเรียน
การสอนกับงานวิจัย 

1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการกับการวิจัย 

G1) จ านวนนวัตกรรม หรือ
งานวิจัยที่น ามาใช้ประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน 

ตรวจสอบจ านวนชิ้นงานตาม
ระดับคะแนนประเมิน 

1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

บุคลากรสายสนับสนุน 
2.6 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ให้มี ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 
1) พัฒนาความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตาม
ต าแหน่งงาน 

 
H1) จ านวนบุคลากรที่ยื่นขอ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

 
1) จ านวนบุคลากรที่ยื่นต าแหน่งที่
สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 2 คนต่อปี 

 
1.หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะ 

 2) ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนท าวิจัย R2R/R&D/คู่มือ/
ผลงานที่ใช้ยื่นขอต าแหน่งที่สูงขึ้น 

H2) จ านวนผลงานที่ยื่นขอ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

2) ผลงานที่แล้วเสร็จ 1 ชิ้นต่อปี 1.หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะ 

2.7 การบริการที่มีคุณภาพ 1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่ง
สร้างงานและเกิดการเรียนรู้ 

I1) จ านวนกิจกรรม KM 
 

1) กิจกรรม KM จ านวน 5 เรื่อง
ต่อปี 

1.หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
 2) ส่งเสริมการท างานทดแทนกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

I2) ระดับความพึงพอใจ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจของไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 85 

1.หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะ 

 3) ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
งานทุกมิติให้เหนือความคาดหวัง 

I3) ระดับความพึงพอใจ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจของไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 85 

1.หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะ 

 4) ธ ารงรักษาความมีจิตบริการ I4) ระดับความพึงพอใจ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจของไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 85 

1.หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะ 

 
บุคลากรสายวิชาการ 
เป้าประสงค์ ที่ 2.1 เพ่ิมคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาต่อ 

C1) จ านวนบุคลากรลา
ศึกษาต่อ 
C2) ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการมีคุณวุฒิ
สูงขึ้น 

1.การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิที่
สูงขึ้น 
2.การแนะน าแหล่งทุนการศึกษา
ภายในและภายนอก 
3.จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สอบวัด
ระดับในการเข้าศึกษาต่อ 
 

5 
 

30 

5 
 

40 

5 
 

40 

5 
 

45 

5 
 

50 

1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
2.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

2) สร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายใน
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

C3) จ านวนมหาวิทยาลัย
ที่เป็นเครือข่าย 

การสร้างเครือข่ายและลงนามความ
ร่วมมือในการส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อ 

2 2 2 3 3 1.รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และพัฒนา
องค์กร 
2.รองคณบดฝี่ายวิจัยและบณัฑติศกึษา 
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เป้าประสงค์ ที่ 2.2 บุคลากรสายวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงาน
ทางวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

D1) จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.ทุนสนับสนุนการน าเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
2.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
3.กิจกรรมสนับสนุนและเสริมก าลังใจ
ส าหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

3 3 4 5 5 1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

2) ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และประสบการณ์การ
เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

D2) จ านวนกิจกรรม 
D3) จ านวนผู้เข้าร่วม 
D4) จ านวนผู้ยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.การชี้แจงระเบียบและแนวทางใน
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเชิงรุก 
2.การเข้าร่วมโครงการของ
มหาวิทยาลัย 

3 
100 
30 
 

3 
100 
30 

3 
120 
35 

3 
120 
40 

3 
140 
45 

1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
 

 
เป้าประสงค์ ที่ 2.3 บุคลากรมีระดับสมรรถนะอาจารย์เพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรให้มีสมรรถนะอาจารย์ 

E1) บุคลากรที่ยื่นขอรับ
การประเมินสมรรถนะ
อาจารย์ 

กิจกรรมสนับสนุนการประเมิน
สมรรถนะของอาจารย์ 

5 7 9 12 12 1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2) ส่งเสริมให้มีกลไกในการ
ขอรับการประเมินสมรรถนะ
อาจารย์ 

E2) จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน
สมรรถนะอาจารย์ และกระบวนการใน
การสนับสนุน 

3 3 3 3 3 1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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เป้าประสงค์ ที่ 2.4 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรให้มีการท าวิจัยเพ่ิมข้ึน 
 

F1) จ านวนบุคลากรที่ท า 
วิจัย 
F2) จ านวนผลงานวิจัย 

1.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

50 
 

10 

50 
 

10 

50 
 

10 

50 
 

10 

50 
 

10 

1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

2) ส่งเสริมการท าวิจัยบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ 

F3) จ านวนผลงานวิจัย
เชิงบูรณาการ 

1.จัดท าฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาของบุคลากรการวิจัย 
2.จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิด
และแนวทางการท าวิจัยในแต่ละสาขา 

15 15 15 15 15 1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการท า
วิจัยโดยใช้ทุนวิจัยจากภายนอก
คณะ 

F4) จ านวนทุนที่ได้รับ
อนุมัติ 

1.การจัดท าฐานข้อมูลและแนะน า
แหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 

5 5 5 5 5 1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

4) พัฒนาขีดความสามารถของ
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

F5) จ านวนโครงการ กิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ
ของนักวิจัย 

2 2 2 2 2 1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

 
เป้าประสงค์ ที่ 2.5 เพ่ิมการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการกับการวิจัย 

G1) จ านวนนวัตกรรม 
หรืองานวิจัยที่น ามาใช้
ประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการน า
นวัตกรรมหรืองานวิจัยมาใช้บูรณาการ
กับการเรียนการสอน 

5 5 5 5 5 1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
เป้าประสงค์ ที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) พัฒนาความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตาม
ต าแหน่งงาน 

H1) จ านวนบุคลากรที่ยื่น
ขอต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
สายงาน 
2.กิจกรรมการน าเสนอและแลกเปลี่ยน
นวัตกรรมและผลงานพัฒนา 

3 3 3 3 3 1.หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

2) ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนท าวิจัย R2R/R&D/
คู่มือ/ผลงานที่ใช้ยื่นขอต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

H2) จ านวนผลงานที่ยื่น
ขอต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

1.การให้ความรู้และสนับสนุนทุนใน
การท าวิจัย R2R/R&D/คู่มือ/ผลงานที่
ใช้ยื่นขอต าแหน่งที่สูงขึ้น 

3 3 3 3 3 1.หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

 
เป้าประสงค์ ที่ 2.7 การบริการที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผดิชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่ง
สร้างงานและเกิดการเรียนรู้ 

I1) จ านวนกิจกรรม KM 
 

1.การจัดการความรู้ภายในองค์กร 
(KM) 

5 5 5 5 5 1.หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

2) ส่งเสริมการท างานทดแทน
กันอย่างมีประสิทธิภาพ 

I2) ระดับความพึงพอใจ 1.การประชุมสื่อสารร่วมกันภายใน
องค์กร 
2.การแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ
ท างาน 
 

85 90 95 95 95 1.หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผดิชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

3) ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
งานทุกมิติให้เหนือความ
คาดหวัง 

I3) ระดับความพึงพอใจ 1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
บริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน 
2.การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและงานวิชาการใน
บริบทอาเซียน 

85 90 95 95 95 1.หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

4) ธ ารงรักษาความมีจิตบริการ I4) ระดับความพึงพอใจ 1.องค์กรแห่งความสุข 
2.การเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
องค์กร 

85 90 95 95 95 1.หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 HUSO Social Engagement การค้นคว้าองค์ความรู้และให้บริการวิชาการบนความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

3.1 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ไป
ใช้ประโยชน์กับสังคม  

1) สร้างความร่วมมือกับชุมชน J1) จ านวนกิจกรรมความร่วมมือ กิจกรรมที่คณะมีความร่วมมือกับ
ชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 

1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

 
2) ส่งเสริมการน าผลงานวิชาการ
หรือผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

J2) จ านวนผลงานวิชาการหรอื
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน 

1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

 3) ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาชุมชน 

J3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
แก้ปัญหาชุมชน 

มีโครงการ/กิจกรรมที่แก้ปัญหา
ชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
 

1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 
2.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

3.2 พัฒนาบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ 

1) ส่งเสริมให้มีโครงการบริการ
วิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้กับ
หน่วยงานราชการหรือเอกชน 

K1) จ านวนโครงการ 
 

1) โครงการบริการวิชาการท่ี
ก่อให้เกิดรายได้ ปีละไม่น้อยกว่า 
5 โครงการ 
2) จ านวนเงินที่ได้รับจากโครงการ 
100,000 บาท  

1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

 2) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางด้านวิชาชีพ 

K2) จ านวนโครงการ มีโครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาชีพ ปีละไม่น้อยกว่า 5 
โครงการ 

1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

3.3 พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่า
และชุมชนสัมพันธ์ 

1) จัดท าระบบเครือข่ายศิษย์เก่า/
กิจกรรมศิษย์เก่า 

L1) มีระบบเครือข่าย/กิจกรรม
ศิษย์เก่า 

คณะและศิษย์เก่ามีความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 

1.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 

2) การจัดท ากิจกรรมสัมพันธ์ใน
แนว CSR 

L2) จ านวนกิจกรรม CSR คณะน าองค์ความรู้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมสัมพันธ์ในแนว CSR แก่
ชุมชน 

1.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
3.4 ผู้รับบริการวิชาการมีความพึง
พอใจในระดับดีมาก 

1) พัฒนาระบบการบริหารงาน
บริการวิชาการ 

M1) มีระบบการบริหารงาน
บริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีระบบการบริหารงานบริการ
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

 
2) จัดโครงการตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

M2) จ านวนโครงการบริการ
วิชาการ 

มีโครงการบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
ปีละไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 

1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

 
3) มีระบบการประชาสัมพันธ์และ
มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 

M3) จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงสื่อ
ประชาสัมพันธ์ได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

 
เป้าประสงค์ ที่ 3.1 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์กับสังคม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) สร้างความร่วมมือกับชุมชน J1) จ านวนกิจกรรมความ
ร่วมมือ 

การท า MOU ร่วมกับชุมชนและ
องค์กรภายนอก 

2 2 2 2 2 1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

2) ส่งเสริมการน าผลงาน
วิชาการหรือผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  

J2) จ านวนผลงาน
วิชาการหรือผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ 

สร้างกลไกและกระบวนการด าเนินงาน
ที่สนับสนุนการน าผลงานวิชาการหรือ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

3 3 3 3 3 1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

3) ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ไป
ใช้แก้ปัญหาชุมชน 

J3) จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่แก้ปัญหาชุมชน 

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชุมชน 
เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา 

2 2 2 2 2 1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 
2.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 
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เป้าประสงค์ ที่ 3.2 พัฒนาบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) ส่งเสริมให้มีโครงการบริการ
วิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้กับ
หน่วยงานราชการหรือเอกชน 

K1) จ านวนโครงการ 
 

1.โครงการอบรมใบประกอบวิชาชีพ 
2.โครงการอบรมการผลิตสื่อโซเชียลมี
เดียวเพ่ือการพัฒนางานและผลงาน 

5 5 5 5 5 1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

2) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางด้านวิชาชีพ 

K2) จ านวนโครงการ 
 

โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
และบ่มเพาะอาชีพ 

5 5 5 5 5 1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

 
เป้าประสงค์ ที่ 3.3 พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) จัดท าระบบเครือข่ายศิษย์
เก่า/กิจกรรมศิษย์เก่า 

L1) มีระบบเครือข่าย/
กิจกรรมศิษย์เก่า 

1.จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
2.การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะ
และศิษย์เก่า 
 
 

2 2 2 2 2 1.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

2) การจัดท ากิจกรรมสัมพันธ์ใน
แนว CSR 

L2) จ านวนกิจกรรม CSR ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

2 2 2 2 2 1.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 
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เป้าประสงค์ ที่ 3.4 ผู้รับบริการวิชาการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) พัฒนาระบบการบริหารงาน
บริการวิชาการ 

M1) มีระบบการ
บริหารงานบริการวิชาการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความ
คล่องตัวและตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

มี มี มี มี มี 1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

2) จัดโครงการตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

M2) จ านวนโครงการ
บริการวิชาการ 

มีโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนอง
ความต้องการกับประชาชนและชุมชน 

5 5 5 5 5 1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

3) มีระบบการประชาสัมพันธ์
และมีการปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัย 

M3) จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

1.ปรับปรุง website, facebook 
fanpage ให้มีความน่าสนใจ 
2.เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

2 2 2 2 2 1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ความเป็นนานาชาติ และเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

4.1 เพ่ิมจ านวนวิชาที่จัดเรียนการ
สอนเป็นภาษาต่างประเทศ 

1) ส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์
ทางด้านภาษาต่างประเทศ 

N1) จ านวนอาจารย์ที่มีสมรรถนะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ 

อาจารย์มีสมรรถนะด้าน
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
สื่อสารและถ่ายทอดการเรียนรู้ได้ 

1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 2) สร้างแรงจูงใจในการจัดเรียน
การสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 

N2) จ านวนกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ 
N3) จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นปีละ
ไม่นอ้ยกว่า 2 รายวิชา 

1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4.2 การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน
การวิจัย 

1) พัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัย 

O3) จ านวนงานวิจัยที่ท าร่วมกับ
ต่างประเทศ 

คณะมีงานวิจัยที่ท าร่วมกับ
ต่างประเทศ 

1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

 2) ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

O4) จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
รางวัล 

คณะมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

4.3 ความร่วมมือระดับนานาชาติ 1) สร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ (MOU) 

P1) จ านวนความร่วมมือ (MOU) คณะมีความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในด้านในการเรียน
การสอนและการวิจัย 

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

4.4 การพัฒนาเครือข่ายและ
ศักยภาพในการสร้างเครือข่าย 

1) พัฒนากิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

Q1) จ านวนกิจกรรม เครือข่ายมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน/
อบรม/พัฒนาความสัมพันธ์
เครือข่าย ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

1.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 

1) การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษา 

Q2) จ านวนบุคลากรและนักศึกษา
แลกเปลี่ยน  

เครือข่ายมีการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและนักศึกษา ปีละไม่
น้อยกว่า 2 คน 

1.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2.รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 
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เป้าประสงค์ ที่ 4.1 เพ่ิมจ านวนวิชาที่จัดเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) ส่งเสริมสมรรถนะของ
อาจารย์ทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

N1) จ านวนอาจารย์ที่มี
สมรรถนะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการเรียนการ
สอน 

45 50 55 60 65 1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2) สร้างแรงจูงใจในการจัดเรียน
การสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 

N2) จ านวนกิจกรรมสร้าง
แรงจูงใจ 
N3) จ านวนอาจารย์ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 

2 
 
2 

2 
 
2 

 

2 
 
2 

2 
 
2 

2 
 
2 

1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
เป้าประสงค์ ที่ 4.2 การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานการวิจัย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) พัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัย 

O3) จ านวนงานวิจัยที่ท า
ร่วมกับต่างประเทศ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
งานวิจัย 

2 2 2 2 2 1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

2) ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ 

O4) จ านวนผลงานวิจัยที่
ได้รับรางวัล 

สร้างแรงจูงใจและมีกระบวนการ
ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

5 5 5 5 5 1.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 
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เป้าประสงค์ ที่ 4.3 ความร่วมมือระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) สร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ (MOU) 

P1) จ านวนความร่วมมือ 
(MOU) 

สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศใน
ด้านในการเรียนการสอนและการวิจัย 

2 2 2 2 2 1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

 
เป้าประสงค์ ที่ 4.4 การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพในการสร้างเครือข่าย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) พัฒนากิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

Q1) จ านวนกิจกรรม เครือข่ายมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน/
อบรม/พัฒนาความสัมพันธ์เครือข่าย 
ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

2 2 2 2 2 1.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

1) การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษา 

Q2) จ านวนบุคลากรและ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน  

เครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนักศึกษา ปีละไม่น้อยกว่า 2 คน 

2 2 2 2 2 1.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2.รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการเพื่อความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

5.1 จัดสรรและใช้งบประมาณเหมาะสม
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1) มีระบบการบริหารและติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 

S1) มีระบบการรายงาน
ค่าใช้จ่าย 

คณะมีระบบการบริหารและ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 

 
2) มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ภายในองค์กร 

S2) มีระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงภายใน
องค์กร 

คณะมีระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงภายใน
องค์กร 

1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ 

5.2 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กรที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

1) พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก T1) จ านวนช่องทาง/
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ 

คณะมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่
น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ 

1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ 
2.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาระบบ 

  2) พัฒนาระบบการสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

T2) จ านวนรูปแบบ/วิธีการ
การสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กร 

คณะมีระบบการสื่อสาร
องค์กรที่หลากหลายและ
รวดเร็ว 

1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ 
2.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาระบบ 
3.หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

5.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานภายในองค์กร 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือการบริหารงานองค์กร 

U1) จ านวนโครงการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี 

บุคลากรมีทักษะและ
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารงานภายในองค์กรได้ 

1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ 
2.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาระบบ 
3.หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 
2) มีการจัดโครงสร้างการบริหารภายใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

U2) มีโครงสร้างการ
บริหารงานที่สอดคล้องตาม
พันธกิจ 

คณะมีโครงสร้างการ
บริหารงานที่สอดคล้องตาม
พันธกิจ 

1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 

 
เป้าประสงค์ ที่ 5.1 จัดสรรและใช้งบประมาณเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) มีระบบการบริหารและ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

S1) มีระบบการรายงาน
ค่าใช้จ่าย 

การติดตามรายงานผลการใช้จ่ายราย
เดือน และรายไตรมาส 

2 2 2 2 2 1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 

2) มีระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายในองค์กร 

S2) มีระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงภายใน
องค์กร 

1.จัดตั้งคณะท างาน  
2.จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ภายในองค์กร 
3.จัดท าระบบติดตามผลการประเมิน
ความเสี่ยงฯ 

2 2 2 2 2 1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ 

 
เป้าประสงค์ ที่ 5.2 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิง
รุก 

T1) จ านวนช่องทาง/
รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ 

1.ออกแบบสื่อการประชาสัมพันธ์ให้มี
ความหลากหลาย 
2.ขยายช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและโครงการของคณะ 

5 5 7 7 7 1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ 
2.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาระบบ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

2) พัฒนาระบบการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

T2) จ านวนรูปแบบ/
วิธีการการสื่อสารภายใน
และภายนอกองค์กร 

ศึกษาและพัฒนาแนวทาง รูปแบบ 
และวิธีการสื่อสารที่ประสิทธิภาพ 

5 5 5 5 5 1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ 
2.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาระบบ 
3.หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

 
เป้าประสงค์ ที่ 5.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
แผนการด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือการ
บริหารงานองค์กร 

U1) จ านวนโครงการ
พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยี 

1.จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วม
อบรม 

5 5 5 5 5 1.รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ 
2.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาระบบ 
3.หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

2) มีการจัดโครงสร้างการ
บริหารภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

U2) มีโครงสร้างการ
บริหารงานที่สอดคล้อง
ตามพันธกิจ 

1.จัดท าโครงสร้างองค์กร 
2.จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน 

มี มี มี มี มี 1.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
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