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บทที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู พ.ศ.2518 
(พ.ศ. 2560 – 2574) ต้ังอยู่ท่ี 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

ประวตัิความเปน็มา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ปรับเปล่ียนการบริหารจากเดิมท่ีแยกเป็น

หมวดวิชาต่างๆ ในสาขาภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ สาขาดนตรี นาฏศิลป์และบรรณารักษศาสตร์ รวมเข้าเป็นคณะ
เดียวกันและแยกการบริหารออกเป็นภาควิชาต่าง ๆ โดยมีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บริหาร ในปี พ.ศ. 2520 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ 11 ภาควิชา ได้แก่  

1. ภาควิชาภาษาไทย  
2. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  
3. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  
4. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
5. ภาควิชาประวัติศาสตร์  
6. ภาควิชาภูมิศาสตร์  
7. ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
8. ภาควิชาสังคมวิทยา  
9. ภาควิชาดนตรี  
10. ภาควิชานาฏศิลป์  
11. ภาควิชาศิลปศึกษา  

พ.ศ. 2527 มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. วิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 ให้วิทยาลัยครูเปิดสอนวิชาชีพอื่นนอกเหนือจาก
วิชาชีพครูได้ จึงเปิดสอนสาขาศิลปศาสตร์เพิ่มข้ึน คือวิชาเอกการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึง
รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์เพิ ่มขึ ้นอีกสาขาหนึ่ง พ.ศ.2535 กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูสงขลา เป็น “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2535 โดยให้ต่อท้ายชื่อด้วยชื่อเดิมของวิทยาลัยครูแต่ละแห่ง วิทยาลัยครูสงขลาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏ
สงขลา”  

พ.ศ.2537 รัฐบาลได้เสนอพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏฉบับใหม่ ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาและ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2538 สาระสำคัญ
ใน พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิชาการ คือ ให้สถาบันราชภัฏเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ 
และมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหาร โดยยกเลิกคาว่า “คณะวิชา” เป็น “คณะ” และเปล่ียนผู้บริหารคณะจาก 
“หัวหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี”   
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พ.ศ.2539 สถาบันราชภัฏสงขลาได้มีโครงการจัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยให้แยกภาควิชาท่ีสังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปสังกัดโครงการจัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 ภาควิชา คือ  

1. ภาควิชาดนตรี  
2. ภาควิชานาฏศิลป์  
3. ภาควิชาศิลปศึกษา  
พ.ศ.2540 สภาสถาบันราชภัฏ ได้มีมติเมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2540 ให้สถาบันราชภัฏจัดการบริหารคณะ

ต่าง ๆ เป็นแบบโปรแกรมวิชาเพื่อให้มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ และมีความ
ร่วมมือกันมากขึ้น  

พ.ศ.2542 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาต่าง ๆ จานวน 9 โปรแกรมวิชา           
แบ่งออกเป็นหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา 6 โปรแกรมวิชา ดังนี้  

1. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  
2. โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
3. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์  
4. โปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์  
5. โปรแกรมวิชาภูมิศาสตร์  
6. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  

หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มี 5 โปรแกรมวิชา ดังนี้  
1. โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  
2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  
3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
4. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
5. โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
ในปีการศึกษา 2546 นักศึกษาสายครุศาสตร์เปล่ียนไปสังกัดคณะครุศาสตร์ แต่ในด้านการบริหารคณาจารย์ใน

โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการสอนนักศึกษาในรายวิชาเฉพาะนั้นยังคงสังกัด คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2547 สถาบันราชภัฏทุกแห่ง เปล่ียนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ทาให้สถาบันราชภัฏสงขลาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย   ราชภัฏสงขลา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 6 โปรแกรมวิชา ได้แก่  

1. โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ  
2. โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
3. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์  
4. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  
5. โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 5  
6. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
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ในปีการศึกษา 2550 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ปรับ โครงสร้างการ
บริหารงานจาก “โปรแกรมวิชา” เป็น “สาขาวิชา” ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา และ 2 โครงการจัดต้ัง ได้แก่  

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
3. สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
4. สาขาวิชาภาษาไทย  
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
6. โครงการจัดต้ังสาขาวิชาภาษาตะวันออก  
7. โครงการจัดต้ังสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  
ในปีการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ปรับโครงสร้างการ

บริหารงานจาก “สาขาวิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิชา ได้แก่  
1. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
2. โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  
3. โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์  
4. โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
5. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ปัจจุบันปรับเป็น “โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ”)  

ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563) เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จำนวน 6 
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสตร์บัณฑิต(รป.บ) จำนวน 1 หลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร 
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่  

1. ศศ.บ. (ภาษาไทย)      B.A. (Thai)  
2. ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)     B.A. (Community Development)  
3. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)     B.A. (English)  
4. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ)    B.A. (English for Service Sector Program)  
5. ศศ.บ. (สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเท่ียว)      B.A. (Social Sciences for Tourist Guide 

        and Tourism) 
6. ศศ.บ. (สวัสดิการสังคม)     B.A. (Social Welfare)  
7. รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)    B.P.A. (Public Administration) 
8. วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ)      B.S. (Bachelor of Science in Geo- 

        informatics)  
9. ค.บ. (ภาษาจีน)     B.Ed. (Bachelor of Education Program 

        in Chinese 
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ปรชัญา วสิยัทัศน ์พนัธกจิ วตัถปุระสงค ์คา่นยิมรว่ม  
ปรัชญา  (Philosophy) : 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
 
วสิยัทัศน ์ (Vision) : 
 คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์ เป ็นคณะชั ้นนำในภาคใต ้ด ้านการผลิตบ ัณฑ ิต และ  

การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
  
พนัธกิจ  (Mission) : 

1. จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมสร้างบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานการมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริม สืบสาน และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ และโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงอันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดำริ 
5. สร้างความร่วมมือ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

 
วตัถุประสงค์  (Objective) : 

1. เพ ื ่อผลิตบัณฑิตในสาขาว ิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที ่ม ีความร ู ้  ความสามารถและ 
มีคุณธรรมในปริมาณและคุณภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
3. เพื่อเป็นแหล่งบริการทางวิชาการและการวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
4. เพื่อส่งเสริม  สืบสาน  และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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ค่านยิมรว่ม  (Shared Value) : 
ชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดของงานด้วยความ 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและเช่ียวชาญในอาชีพ ตามแนวคิด  “PRO HUSO”  
P  =   Professional ความเป็นมืออาชีพ 
R  =   Relationship   ความสัมพันธ์อันดี 
O  =  Ownership   ความเป็นเจ้าของ 
H  =   Happiness   ความสุข 
U  =   Unity   ความเป็นเอกภาพ 
S  =   Skills    การมีทักษะ 
O =   Optimism  การมองโลกแง่บวก 
 

https://www.professional-one.com/
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โครงสรา้งการบริหารงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ี

เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2561 

 

หลกัสตูร 
ครศุาสตรบณัฑติ 

สาขาภาษาจนี 
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อตัลกัษณม์หาวทิยาลยั และคณะ 
 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้กำหนดไว้ ดังนี้ 
 

“เปน็คนดี มทีักษะชวีิต มจีิตสาธารณะ” 
 

นิยาม “เป็นคนดี” เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทำดี หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ท่าน 

นิยาม “มีทักษะชีวิต” มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดำเนินชีวิต ผ่าน
กระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ 
ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 

นิยาม “จิตสาธารณะ” จิตท่ีคิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ของความต้ังใจดีและเจตนาดี คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางท่ีดี ไม่ทำลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรรมดี คือ การกระทำและคำพูดท่ีมาจากความคิดท่ีดี 

 
อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดไว้ ดังนี้   

1. ใฝ่รู้     : กระตือรือร้น รักการอ่าน การฟัง ติดตามความก้าวหน้าในด้านวิชาการและ
วิชาชีพศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอยู่เสมอ 

2. สู้งาน   : ขยัน อดทน มีความสุขในการทำงาน 
3. สานสังคม     : มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู ้หน้าที่ มีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตใจเพื่อส่วนรวม  

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. อารมณ์สุนทรีย์   : เห็นคุณค่าของทุกชีวิต รักส่ิงแวดล้อม ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

ของชาติ 

5. มีคุณธรรม    : ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ประหยัด เสียสละ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

ดอกไมป้ระจำคณะ  
 

 
ดอกเสลา 
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เสลา (อ่านว่า สะ-เหฺลา, ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudoni Teijsm. & Binn.) เป็นต้นไม้ขนาด
กลางโตช้า ผลัดใบ สูง 10-20เมตร เรือนยอดทรงกลมทึบ ใบดก กิ่งโน้มลงรอบทรงพุ่ม เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม
เกือบดำ มีรอยแตกเป็นทางยาวตลอดลำต้น ใบเด่ียว ออกตรงข้าม รูปขอบขนาน กว้าง 6 - 10 ซม. ยาว 16 - 
24 ซม. ปลายเรียวแหลมเป็นติ่ง โคนมน เนื้อใบหนาปานกลาง เส้นใบมีขนนุ่มท้ังสองด้าน ดอกสีม่วง ม่วงอม
ชมพู หรือม่วงกับขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5  - 8 แฉก กลีบ
ดอกส่วนใหญ่เป็น 6 กลีบ รูปกลมบางยับย่น ขอบย้วย โคนคอดเป็นก้านส้ันๆ เมื่อบาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 
4 ซม. เกสรตัวผู้จำนวนมาก ผลรูปเกือบกลม ผิวแข็ง ยาวประมาณ 2 ซม. ผลแห้งแตกตามยาว 5 - 6 พู เมล็ด
สีน้ำตาลเข้มจำนวนมาก มีปีก ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด นิเวศวิทยา ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบและป่าชายหาด 
 

สีประจำคณะ 
 

 

 
สชีมพ ู

สีชมพู  ให้ความรู้สึกอบอุ่น  อ่อนโยน  นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก 
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ขอ้มลูนกัศกึษา  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาซึ่งจำแนก
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) และนักศึกษาภาค กศ.บป. (การจัดการศึกษาสำหรับ
บุคลากรประจำการ) (เสาร์ – อาทิตย์)  
 จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2563 

หลักสตูร 
ภาคปกต ิ

 (คน) 
ภาค กศ.บป. 

 (คน) 
รวม 
 (คน) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 538 257 795 

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 320 154 474 

หลักสูตรภาษาไทย 196 - 196 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 178 - 178 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ 154 - 154 

หลักสูตรภูมิสารสนเทศ 99 - 99 

หลักสูตรสังคมศาสตร์มัคคุเทศก์และการท่องเท่ียว 39 - 39 

หลักสูตรสวัสดิการสังคม 270 - 270 

หลักสูตรภาษาจีน 26 - 26 

รวม 1,820 411 2,231 
 

หมายเหตุ  ข้อมูล เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2563   
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อตัรากำลงับคุลากร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวม 87 คน โดยแบ่ง

บุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริง  จำนวน  67 คน  และอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  จำนวน  6 คน รวมทั้งสิ้น 73  

คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 14 คน สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ประเภท 

สถานะการจา้ง คณุวฒุ ิ ตำแหนง่ทางวชิาการ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ยั 

พนั
กง

าน
สัญ

ญา
จ้า

ง 

รว
ม 

ปริ
ญญ

าเอ
ก 

ปริ
ญญ

าโท
 

ปริ
ญญ

าต
รี 

ต่ำ
กว่

าป
ริญ

ญา
ตรี

 

รว
ม 

ลา
ศึก

ษา
ต่อ

 

ศา
สต

รา
จา

รย
์ 

รอ
งศ

าส
ตร

าจ
าร

ย์ 

ผู้ช
่วย

ศา
สต

รา
จา

รย
 ์

อา
จา

รย
์ 

รว
ม 

สายวิชาการ 8 - 59 6 73 16 56 1 - 73 6 - - 7 66 73 

สายสนับสนุน

วิชาการ 
1 - 8 5 14 - 5 9 - 14 - - - - - - 

รวม 9 - 67 11 87 16 61 10 - 87 6 - - 7 66 73 
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งบประมาณ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับงบประมาณเพื่อการดำเนินการตามพันธกิจของคณะฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การจัดการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและปรับปรุงถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยีเพื ่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริม สืบสาน การจัดการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เสริมสร้างจิตสานึกความเป็นมนุษย์และความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และ การบริหารจัดการท่ีดี  
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 

แหลง่งบประมาณ 
ปงีบประมาณ 

รวมทัง้สิน้ 
2562 2563 2564 2565 

งบประมาณรายจ่าย 1,729,500 1,902,450 2,092,695 2,301,965 8,026,610 

งบประมาณรายได ้ 6,581,800 7,239,980 7,963,978 8,760,375 30,546,133 

- บ.กศ. 5,058,000 5,563,800 6,120,180 6,732,198 23,474,178 

- กศ.บป. 1,523,800 1,676,180 1,843,798 12,028,178 7,071,956 

งบประมาณจากการจดัหา
รายไดพ้เิศษของคณะ 
    -จัดฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะส้ัน 

 
 

300,000 

 
330,000 

 
363,000 

 
993,000 

รวมทัง้สิน้ 8,311,300 9,442,430 10,386,673 11,425,340 39,565,743 

หมายเหตุ คณะฯ คำนวณประมาณการเงินงบประมาณท่ีได้รับ โดยการบวกเพิ่มจากเดิม 10% ต่อป ี
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อาคารสถานที ่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพื้นท่ีซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบรวมทั้งส้ิน 3 อาคาร ประกอบด้วย 
อาคารเรียน 3 อาคารเรียน 4  และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4/2  ซึ่งมีรายละเอียดในการใช้งาน
ดังนี้ 

1. อาคารเรียน 3  ประกอบด้วย 
ช้ันท่ี 1 ประกอบด้วย ห้องสโมสรนักศึกษา 
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง , ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชา

ภาษาต่างประเทศ และห้อง Server จำนวน 1 ห้อง 
ช้ันท่ี 3 ประกอบด้วย ห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง และห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
ช้ันท่ี 4 ประกอบด้วย ห้องเรียน จำนวน 5 ห้อง เป็นห้องเรียนขนาดจำนวน 30 คน จำนวน 5 ห้อง  

2. อาคารเรียน 4 ประกอบด้วย 
ช้ันท่ี 1 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ฯ  
ชั้นที่ 2 ห้องคลินิกวิจัย, ห้องประชุม, ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาปรัชญา, ห้องพักอาจารย์หลักสูตร

สวัสดิการสังคม, ห้องพักพนักงานบริการ และห้องถ่ายเอกสาร 
ชั้นที่ 3 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน, ห้องพักอาจารย์หลักสูตรมัคคุเทศก์และการ

ท่องเที่ยว, ห้องพักอาจารย์หลักสูตรภูมิศาสตร์, ห้องพักอาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และศูนย์สิทธิ
มนุษยชน  

ช้ันท่ี 4 ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ จำนวน 2 ห้อง และห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3. อาคารคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์4/2  ประกอบดว้ย 

ช้ันท่ี 1 พื้นท่ีสำหรับให้นักศึกษาใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยจัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบ Wireless 
ไว้บริการแก่นักศึกษาด้วย 

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องเรียน จำนวน 6 ห้อง เป็นห้องเรียนขนาด จำนวน 50 คน จำนวน 5 ห้อง 
และขนาดจำนวน 100 คน จำนวน 1 ห้อง         

สำหรับการบริหารจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการ
บริหารจัดการภายในคณะฯ อาทิ ระบบ e-office, ระบบ Intranet นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ โปรแกรมบริหารจัดการด้านการเงิน ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless ระบบ
ฐานข้อมูลวิจัย ระบบบุคลากร ระบบศิษย์เก่า ระบบสถานประกอบการ ระบบประเมินฐานข้อมูลออนไลน์ และ
ระบบการไปราชการ เป็นต้น 

นอกจากนี้  สิ ่งสนับสนุนการเรียนต่าง ๆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ได้แก่ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
SWOT Matrix 

การทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2562 โดยกระบวนการว ิเคราะห์ SWOT ซ ึ ่งเป็นการหาจุดแข็ง (strength) จ ุดอ ่อน (weakness) โอกาส 
(opportunity) และอุปสรรค (threat) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท้ังภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) และปัจจัยภายในคณะ 
(จุดแข็งและจุดอ่อน) และนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ในแต่ละด้าน ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถแยก
ออกเป็น 6 ด้าน 8 กลยุทธ์หลัก และ 35 กลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

1. ด้านการเรียนการสอน 
2. ด้านการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
5. ด้านพัฒนานักศึกษา 
6. ด้านการจัดองค์การ 
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1. ดา้นการเรยีนการสอน 
 

 จุดแขง็ (Strengths) จุดออ่น (Weaknesses) 

 
 
 
 

ปัจจยั 
ภายใน 

1. คณะฯ มีหลักสูตรที่หลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น  

2. อาจารย์มีวุฒิการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่เปิด
สอน  

3. คณะฯ ส่งเสริมบุคลากรให้เพิ่มพูนความรู้  
4. คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับทักษะอาชีพ  
5. คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนที ่ส่ง เสริม

ทักษะอาชีพตามช้ันปี 
6. ทุกหลักสูตรของคณะฯ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

1. ภาระการสอนของอาจารย์มีมากทำให้ไม่มีเวลา
ทำงานวิชาการด้านอื่น ๆ และงานวิจัย  

2. สภาพห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกของ
คณะฯ ไม่เอื้อต่อการสอนและไม่ทันสมัย  

3. สัดส่วนของห้องเรียนและนักศึกษาไม่สมดุลกัน 
4. อาจารย ์ม ีวุฒ ิปร ิญญาเอกและตำแหน่งทาง

วิชาการน้อย  
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้และการบูรณาการกับ

งานวิจัยยังมีน้อย  
6. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการน้อย 
7. คณะฯ มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท่ี

บูรณาการกับการทำงานน้อย 
 โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 

 

 

 

 

ปัจจยั
ภายนอก 

1. มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางเลือกให้กับ
ท้องถิ่น  

2. มหาว ิทยาล ัยม ีท ุนการศ ึกษารองร ับให ้กับ
นักศึกษาท่ีมีความสนใจ  

3. มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ 
4. มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเก่าแก่และมี

ช่ือเสียงในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่าง 
5. กรอบมาตรฐานค ุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึ กษา

กำหนดให้คณะฯ ต้องบริหารหลักสูตรท่ีมีอยู่ให้มี
คุณภาพ 

6. หน่วยงานภายนอกเปิดโอกาสให้นักศึกษาของ
คณะฯ เข้าฝึกประสบการณ์ หรือเรียนรู ้การ
ทำงาน 

7. ทิศทางการเร ียนแบบออนไลน์ในปัจจ ุบ ัน ท่ี
เพิ่มขึ้น 

1. คุณภาพของนักศึกษาในคณะฯ ค่อนข้างต่ำ 
ไม่สามารถปฏิเสธการรับเข้าศึกษาได้  

2. ผู้ประกอบการภายนอกมีความเช่ือมั่นต่อคุณภาพ
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อย 

3. พื ้นที ่ภายในมหาวิทยาลัยไม่มีบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา  

4. คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
กับภารกิจท่ีรับผิดชอบ  
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กลยทุธห์ลกั 
1. จัดระบบการเรียนการสอนตามการประเมินคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดี (1: S5O2) 
2. จัดทำหลักสูตรท่ีส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิตและสภาพสังคมในปัจจุบัน (1: S1O1) 

  
 กลยทุธ ์

1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพื ่อ สร้างบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(1: S1O1) 

2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐาน
วิชาชีพ/สาขาวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น (1: S5O5) 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานของนักศึกษา (1: S5T2) 
4. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (1: S6O5) 
5. พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (1: S1O7) 
6. พัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความรู้ความ

เช่ียวชาญในวิชาชีพ (1: W4O3) 
7. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเป็นนักปฏิบัติที่สามารถเป็นผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 

(1:S505) 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตและนำเสนองานวิจัยและงานวิชาการ (1:W503) 
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2. ดา้นการผลติงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ 
 

 จุดแขง็ (Strengths) จุดออ่น (Weaknesses) 

 
 
 
 

ปัจจยั 
ภายใน 

1. คณะฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย
สาขา 

2. คณะฯ  สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยและ
พัฒนาศักยภาพของผู้วิจัย 

3. คณะฯ มีการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

4. คณะฯ มีการบูรณาการศาสตร์เพื ่อทำการวิจัย                      
ในลักษณะชุดโครงการ 

5. คณะฯ มีแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เช่น 
การประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ 

1. อาจารย ์ ม ี ท ั กษะ ในการจ ั ดทำข ้ อ เ สนอ
โครงการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของ
แหล่งทุนค่อนข้างน้อย 

2. อาจารย์มีแรงจูงใจในการทำงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ค่อนข้างน้อย 

3. งานวิจัยของอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่
และนำไปใช้ประโยชน์มีน้อย 

4. อาจารย์ไม่มีพี่เล้ียง/ท่ีปรึกษาในการทำงานวิจัย 
5. อาจารย์สามารถหาแหล่งสนับสนุนงานวิจัยจาก

ภายนอกได้จำนวนน้อย 
6. คณะฯ ไม่มีระบบฐานข้อมูลการวิจัย 

 โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 

 

 

ปัจจยั
ภายนอก 

1. เวทีและพื้นที่นำเสนอผลงานวิจัย, งานสร้างสรรค์ 
มีหลากหลายทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

2. โจทย์วิจัยและความต้องการจากชุมชนในพื้นที่ 3 
จังหวัดพื้นท่ีบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีมาก 

3. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมสนับสนุนในการพัฒนา
นักวิจัย 

1. ระเบียบการเบิก - จ่ายของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อ
ต่อการทำวิจัย 

2. ข้อจำกัดหรือเงื ่อนไขของแหล่งทุนที่ไม่เอื้อให้
อาจารย์สามารถขอทุนได้ 

3. เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมีไม่
เพียงพอ 
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กลยทุธห์ลกั 
1. มุ่งเน้นการวิจัยที่บูรณาการศาสตร์องค์ความรู้และเกิดผลที่ปฏิบัติได้จริงในการพัฒนาท้องถิ่น   

(2: S5O2) 
2. สร้างแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ ทั ้งในรูปแบบของการประชุมวิชาการและ

วารสารวิชาการ (2: S6O1) 
 

กลยทุธ ์
1. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกในวิจัยและบริการวิชาการ/ 

ทำแผนชุมชน/โครงการ และสรุปผลการพัฒนาหมู่บ้าน (2: S4O2) 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์นำความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัยมาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ให้กับท้องถิ่น (2: W3O1) 
3. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา (2: W2O3) 
4. สร้างระบบฐานข้อมูลวิจัย (2: W6O3) 
5. ส่งเสริมการวิจัยท่ีตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาท้องถิ่น (2: S1O2) 
6. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ระหว่างนักวิจัย (2: W2O3) 
7. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน, การให้บริการวิชาการแก่สังคม และ

ภารกิจอื่น (2: S3O3) 
8. สร้าง/ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อ

สนับสนุนให้ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ (2: S3O2) 
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3. ดา้นการบรกิารวิชาการแกส่งัคม 
 

 จุดแขง็ (Strengths) จุดออ่น (Weaknesses) 

 
ปัจจยั 
ภายใน 

1. คณะฯ มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน
และหน่วยงานภายนอก 

2. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และสามารถ
จัดบริการวิชาการได้ตรงกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 

1. คณะฯ ไม่มีการบริการวิชาการแบบหารายได้ 

 โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 

 

ปัจจยั
ภายนอก 

1. มหาวิทยาลัยมีว ิสัยทัศน์มุ ่งเน้นเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  

2. มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตาม
พระราโชบายในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

1. ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ตระหนักถึงประโยชน์
จากเข้าร่วมการบริการวิชาการของคณะฯ  

 

 
กลยทุธห์ลกั 

1. จัดบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามพระราโชบายของรัชกาลท่ี 10 (3: S1O2) 

 
กลยทุธ ์

1. สร้างระบบและวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น สังคม และศิษย์
เก่า (3: S2O1) 

2. จัดบริการวิชาการหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
(3: S1O2) 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานทั ้งภายในและภายนอก  
(3: S1O3) 

4. พัฒนากลุ่มชุมชนและเครือข่ายชุมชนในทุกภาคส่วนให้มีรายได้เพิ ่มขึ ้นและยั่งยืน สมานฉันท์                
ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม (3: S102) 
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4. ดา้นทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม 
 

 จุดแขง็ (Strengths) จุดออ่น (Weaknesses) 

 
ปัจจยั 
ภายใน 

1. นักศึกษาของคณะฯ มีความสามารถทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

2. คณะฯ มีกิจกรรมประจำปีของคณะท่ีเกี่ยวข้องกับ
ด้านศิลปวัฒนธรรม  

1. คณะฯ ไม่มีงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการส่งนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 

2. คณะฯ ไม่มีฐานข้อมูลความสามารถนักศึกษา  
 โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 

 

ปัจจยั
ภายนอก 

1. มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงในด้านศิลปวัฒนธรรม  
2. มหาวิทยาลัยจัดงานวัฒนธรรมฯ ทุกปี  
3. แหล่งเรียนรู้และพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมภายนอก

โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นมีมาก  
4. สำนักศิลปะฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

ด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 

1. การประสานงานของคณะฯ กับสำนักศิลปะฯ             
ไม่มีความต่อเนื่อง  

 

 
กลยทุธห์ลกั 

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปกรรมและบูรณาการวัฒนธรรมในท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล 
(4: S2O2) 

  
กลยทุธ ์

1. สร้างความตระหนักให้แก่บ ุคลากรและนักศึกษาถึงคุณค่าและความสำคัญวัฒนธรรมไทย  
ท้ังตามแนวแบบแผนเดิมและร่วมสมัย รวมทั้ง ส่งเสริมวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย พร้อมท้ัง ตระหนัก
ถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ (4: S2O2) 

2. ส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานด้าน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่น ได้แก่ การ
จัดการเร ียนการสอนการพัฒนา น ักศึกษา การว ิจ ัย และการบริการทางว ิชาการสู ่ส ังคม   
(4: S1O3) 
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5. ดา้นพฒันานกัศกึษา 
 

 จุดแขง็ (Strengths) จุดออ่น (Weaknesses) 

 
 
 

ปัจจยั 
ภายใน 

1. คณะฯ กำหนดอ ัตล ักษณ ์และถ ่ายทอดให้
นักศึกษาทราบ 

2. นักศึกษามีความสามารถ/ศักยภาพหลากหลาย  
3. คณะฯ มีเครือข่ายพัฒนานักศึกษาทั้งภายใน/

ภายนอก 
4. คณะฯ มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
5. นักศึกษาของคณะฯ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

เป็นอย่างดี  

1. คณะฯ ไม่มีชมรมศิษย์เก่าของคณะ  
2. คณะฯ ไม่มีพื้นท่ีหรือห้องกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ทักษะของนักศึกษา 

 โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 

 

 

ปัจจยั
ภายนอก 

1. หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา 

2. แหล่งระดมทุนภายนอกสนับสนุนการจัดกิจกรรม  
 

1. ระบบการทำงานของกองพ ัฒนาน ักศ ึกษา             
ไม ่ เอ ื ้อต ่อการดำเน ินงานด ้านการพ ัฒนา
นักศึกษาของคณะฯ  

2. การจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับ
คณะฯ มีความซ้ำซ้อน 

3. ความเหมาะสมของวัน/เวลา ในการจัดกิจกรรม              
มีน้อย  

 
กลยทุธห์ลกั 

1. จัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ และอัตลักษณ์ของสถาบันและ  
มีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน (5: S4O2)  

  
กลยทุธ ์

1. ส่งเสร ิมการจัดกิจกรรมที ่หลากหลายพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นคนดี ม ีท ักษะชีวิต   
มีจิตสาธารณะและตามอัตลักษณ์ของคณะ รวมทัง้สามารถเป็นผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
(5: S4O1) 

2. สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ (5: S2O1) 
3. เพิ่มช่องทางการส่ือสารระหว่างคณะกับศิษย์เก่า (5: W1O1) 
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6. ดา้นการจัดการองคก์าร 
 

 จุดแขง็ (Strengths) จุดออ่น (Weaknesses) 

 
 
 

ปัจจยั 
ภายใน 

1. คณะฯ มีการจัดสรรบุคคลได้ตรงตามศักยภาพ 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงาน  
3. คณะฯ สามารถจัดการงบประมาณที่มีอยู ่อย่าง

จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
4. ผู้บริหารคณะฯ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
5. คณะฯ มีระบบการจัดการความเส่ียง 
6. คณะฯ มีเครือข่ายในการบริหารงานทั้งในและ

ต่างประเทศ 

1. งบประมาณของคณะฯ มีไม่เพียงพอ   
2. คณะฯ ไม่มีระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
3. คณะฯ มีการจัดการความรู้ของคนในองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพค่อนข้างน้อย 

 โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 

 

 

ปัจจยั
ภายนอก 

 

 

1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้ผู้บริหารมีความรู้ 
ในการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ   

2. นโยบายมหาวิทยาลัยมีการสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนาสายวิชาการและสายสนับสนุน 

1. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอกับ
พันธกิจของคณะ 

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การประเม ินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน   

3. แนวทางการโยกย ้ายบ ุคลากรสายสน ับสนุน                
มีส่วนร่วมจากคณะฯ ค่อนข้างน้อย และเกิดขึ้น
จำนวนบ่อยครั้ง 
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กลยทุธห์ลกั 
1. สร้างภาคีเครือข่ายทางวิชาการภายในและต่างประเทศ โดยให้เกิดความร่วมมือในทุกรูปแบบ  

ท้ังการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (6: S6O1)  
 

กลยทุธ ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ

อาจารย์และนักศึกษาท้ังในและต่างประเทศ (6: S6O1) 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลภายในคณะ (6: S4O1) 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกด้านตามสายงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (6: 

S6O1) 
4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

(6: S4O1) 
5. พัฒนา/สร้างระบบบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อป้องกัน และ/หรือ บรรเทาความรุนแรงของปัญหาท่ี

อาจเกิดขึ้นในการบริหารงาน ให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามระบบ COSO (6: S5O1) 
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของคณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการ

ดำเนินงานทุกภารกิจ (6: W2O1) 
7. พัฒนา/สร้างระบบการเงินงบประมาณที่ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกภ ารกิจ 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (6: W1O1) 
8. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการโครงการท่ีมีการจัดหารายได้เข้าสู่คณะ (6: W1T1) 
9. สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ

สาธารณูปโภค (6: S4O1) 
10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้ม ีประสิทธ ิภาพอย่างต่อเนื ่องสร้างองค์กรแห่งความสุข  

(6: S2O2) 
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ประเดน็ยทุธศาสตรค์ณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
1. จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีทักษะ

ชีวิตพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
2. พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น และ

นำความรู้สู่สากล  
3. การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น บนฐานการมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ 
5. สร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

โปรแกรมหลกัของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
1. จัดระบบการเรียนการสอนตามการประเมินคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดี (1: S5O2) 
2. จัดทำหลักสูตรท่ีส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิตและสภาพสังคมในปัจจุบัน (1: S1O1) 
3. จัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ และอัตลักษณ์ของสถาบันและ  

มีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน (5: S4O2) 
4. มุ่งเน้นการวิจัยที่บูรณาการศาสตร์องค์ความรู้และเกิดผลที่ปฏิบัติได้จริงในการพัฒนาท้องถิ่น   

(2: S5O2) 
5. สร้างแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ ทั ้งในรูปแบบของการประชุมวิชาการและ

วารสารวิชาการ (2: S6O1) 
6. จัดบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่บริการของ

มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามพระราโชบายของรัชกาลท่ี 10 (3: S1O2) 
7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปกรรมและบูรณาการวัฒนธรรมในท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล 

(4: S2O2) 
8. สร้างภาคีเครือข่ายทางวิชาการภายในและต่างประเทศ โดยให้เกิดความร่วมมือในทุกรูปแบบ  

ท้ังการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (6: S6O1) 
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บทที ่2 บรบิททีเ่กีย่วขอ้งดา้นการศกึษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นากรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแนวทางการบริหารงานของคณบดีมากาหนดเป็นกรอบแนวทางใน การจัดทา
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 – 2565  

วสิยัทัศน ์(Vision)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัยเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
พนัธกจิ (Mission)  
1. จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เสริมสร้างบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่น  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น  

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานการมี              
ส่วนร่วม  

4. ส่งเสริม สืบสาน และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ และโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดำริ  

5. สร้างความร่วมมือ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ  
 
ประกอบดว้ย 6 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ 

1. จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม มีทักษะชีวิต
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

2. พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น และนำ
ความรู้สู่สากล  

3. การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น บนฐานการมีส่วนร่วม  

4. ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ  

5. สร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
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การบริหารงานคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2563) 
ของผูช้ว่ยศาสตราจารยน์าถนเรศ อาคาสวุรรณ คณบดคีณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

 
นโยบายดา้นการบริหาร 

1. บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
2. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามพันธกิจของคณะฯ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและเชี่ยวชาญในอาชีพ ตามค่านิยมร่วม

“PRO  HUSO”   
(P : Professional, R : Relationship,  O : Ownership,  H : Happiness,  U : Unity, S : Skills                  
และ O : Optimism การมองโลกแง่บวก) 

4. ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพภูมิทัศน์โดยรอบคณะฯ เพื่อสร้างสุนทรียภาพในการเรียนการสอน
และการทำงาน 

5. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ท้ังในและต่างประเทศโดยมีการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม 
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดหารายได้สู่คณะฯ 

 
นโยบายด้านวิชาการ 

1. ให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและการบริการวิชาการ 

แก่ชุมชนท้องถิ่น 
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และทัดเทียมในระดับชาติ 

4. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื ่อเป็น 
ทุนมนุษย์ท่ีมีคุณค่าของสังคม  

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้สอนสู่การเป็น “อาจารย์มืออาชีพ” 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 
นโยบายดา้นบรกิารวิชาการแกส่งัคม 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานด้านบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดย
บูรณาการกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 

2. ส่งเสริมการให้มีการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นให้ครอบคลุมพื้นท่ีบริการ 
3. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการวิชาการที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

https://www.professional-one.com/
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นโยบายดา้นวจิยั 
1. ขับเคลื่อนระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ ให้สามารถผลิตงานวิจัยที่นำไปสู่ง าน

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสนองโครงการตามแนวพระราชดำริและ

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
3. สร้างเครือข่ายการพัฒนาสร้างสรรค์งานวิจัย ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 

 
นโยบายดา้นทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่และทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสำนึกรักในศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 
นโยบายดา้นพฒันานกัศกึษาและกจิกรรมพเิศษ 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

2. เป็นสื่อกลางในการเชื่อมสายสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน  สร้างชื่อเสียงแก่                 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น ท้ังด้านวิชาการ  กิจกรรม
และคุณธรรมจริยธรรม 

4. จัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษา 
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บทที ่3   

แนวทางการดำเนนิงานทบทวนแผนกลยทุธค์ณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์   
 

แนวทางการดำเนินงานทบทวนแผน มีลำดับการดำเนินการ ดังนี้ 
1. การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. การทบทวนและกำหนด เป ้ าหมาย  น โยบาย  ว ิ ส ั ยท ั ศน์  พ ั น ธก ิ จ  ว ั ตถ ุ ป ระสงค ์ ของ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  ในรูปแบบ 
Objectives & Key Results (OKR) โดยกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results 
: OKR) และโปรแกรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาของคณะ 
 แผนการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564) ดังนี้ 
 

 13 มิถุนายน 2563 แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 17 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ เพ่ือจัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 19 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 24 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

 15 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564)  

 16 กรกฎาคม 2563 เผยแพร่แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เพ่ือให้บุคลากรทั้งในและนอกคณะได้ทราบ และยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทางเว็บไซต์ และสื่อต่าง ๆ ของคณะ  
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วสิยัทัศน ์ (Vision)  
คณะมน ุษยศาสตร ์และส ั งคมศาสตร ์ เป ็นคณะช ั ้นนำในภาคใต ้ ด ้ านการผล ิ ตบ ัณฑ ิต และ  

การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
  

พนัธกจิ (Mission)  
1. จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมสร้างบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น  

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานการมี          
ส่วนร่วม  

4. ส่งเสริม สืบสาน และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ และโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดาริ  

5. สร้างความร่วมมือ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ  
 

โปรแกรมหลกัของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
1. จัดระบบการเรียนการสอนตามการประเมินคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดี (1: S5O2) 
2. จัดทำหลักสูตรท่ีส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิตและสภาพสังคมในปัจจุบัน (1: S1O1) 
3. จัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ และอัตลักษณ์ของสถาบันและ  

มีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน (5: S4O2) 
4. มุ่งเน้นการวิจัยที่บูรณาการศาสตร์องค์ความรู้และเกิดผลที่ปฏิบัติได้จริงในการพัฒนาท้องถิ่น   

(2: S5O2) 
5. สร้างแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ ทั ้งในรูปแบบของการประชุมวิชาการและ

วารสารวิชาการ (2: S6O1) 
6. จัดบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่บริการของ

มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามพระราโชบายของรัชกาลท่ี 10 (3: S1O2) 
7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปกรรมและบูรณาการวัฒนธรรมในท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล 

(4: S2O2) 
8. สร้างภาคีเครือข่ายทางวิชาการภายในและต่างประเทศ โดยให้เกิดความร่วมมือในทุกรูปแบบ  

ท้ังการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (6: S6O1) 
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ประเดน็ยทุธศาสตรค์ณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
1. จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม มีทักษะชีวิต

พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

2. พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น              
และนำความรู้สู่สากล  

3. การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น บนฐานการมีส่วนร่วม  

4. ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ  

5. สร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 จดัการศกึษาดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 
เพือ่ผลิตบณัฑติทีม่คีณุภาพและคณุธรรม มทีกัษะชวีติพรอ้มเข้าสูต่ลาดแรงงาน 

 

Objective Key Result โปรแกรม 

1.1 หลักสูตรของคณะสามารถ
ตอบสนองความต ้องการของ
ท้องถิ ่นและเป ็นไปตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒ ิ ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1.1.1  หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี/ 
         ดีมาก 
1.1.2  หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ 
1.1.3  หลักสูตรระยะสั้น 

1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพื่อ สร้าง
บัณฑิตพันธุ ์ใหม่ในด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  (1: S101) 
2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ/สาขา
วิชาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของท้องถ่ิน (1: S505) 

1.2 บ ัณฑิตม ีค ุณล ักษณะตาม           
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและคณะ 
และมีศักยภาพสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 

1.2.1  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  1.  ส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษา
เพื ่อสร ้างโอกาสในการทำงานของ
นักศึกษา (1: S5T2) 
2 .  พ ัฒนาน ั กศ ึ กษ า ให ้ ม ี ท ั ก ษ ะ 
ในศตวรรษที่ 21 (1: S605) 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นคนดี         
มีทักษะชีวิตมีจ ิตสาธารณะและตาม            
อัตลักษณ์ของคณะ รวมทั้งสามารถเป็น
ผู ้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ           
(5: S401) 
4. สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
(5: S201) 
5. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างคณะ
กับศิษย์เก่า (5: W101) 

1.2.2 ร ้อยละของผ ู ้สำเร ็จการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาที ่ได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  
1.2.3  ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน  CEFR หร ือเท ียบเท่า
มาตรฐานสากลอื่น ๆ ของผู ้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
1.2.4 นักศ ึกษาที ่สอบผ ่านการทดสอบวัด
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เฉลี ่ยของ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบ
สมรรถนะพื้นฐานด้านไอที The Internet and 
computing Core (IC3) 

1.2.5  ผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีสามารถเป็น
ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ 
1.2.6  ผู้เรียนที่เรียนในระบบสหกิจศึกษา 

1.2.7 ความสำเร็จของการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
1.2.8 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
1.2.9 กิจกรรมที่เสริมสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
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Objective Key Result โปรแกรม 

1.2.10 นักศ ึกษาที ่ ได ้ร ับการเสนอช ื ่อเพ่ือ
คัดเล ือก หรือเชิดชูเกียรติทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
1.2.11  กิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การสื่อสารการร่วมมือกัน 
การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การหาและ
ประเมินข้อมูล ข่าวสาร และการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

1.3 คณะมีระบบการเรียนการ 
สอนเน้นนวัตกรรม 

1.3.1 รายวิชาออนไลน์ 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (1: S107) 

1.4 อาจารย ์ม ีความร ู ้  ความ
เชี ่ยวชาญในสาขาวิชาที ่สอน มี
จรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรม
ทางวิชาการ 

1.4.1 อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการด้านวิชาการ
หรือวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ                                              
1.4.2 ร้อยละของบุคลากรผ่านการทดสอบการ
วัดระดับเกณฑ์มาตรฐานทางด้านภาษาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด                                                          
1.4.3 อาจารย์ที ่ได้ร ับรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติ 

1.    1.4.4 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และดำเนินการอย่างต่อเน่ือง 
 1.4.5 ผลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ (area base) ที่ตอบ
โจทย์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่/
การพัฒนาท้องถ่ิน      
 1.4.6 ผลงานวิจ ัยด้านการผลิต พัฒนาครูที่
ได้ร ับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

1. พัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิม
ค ุณวุฒ ิการศ ึกษาและตำแหน่งทาง
วิชาการ รวมทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ (1: W403) 

 2. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือเป็นนัก
ปฏิบัติที ่สามารถเป็นผู ้ประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ (1:S505) 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตและ
นำเสนองานว ิจ ัยและงานว ิชาการ 
(1:W503 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 พฒันาองค์ความรู ้บรูณาการการวจิยั 
ด้านมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เพือ่แกป้ญัหาทอ้งถิน่ และนำความรูสู้ส่ากล 

 

Objective Key Result โปรแกรม 

2.1 คณะฯ สามารถสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้
จากการวิจัยและนวัตกรรม 

2.1.1  แผนชุมชนของหมู่บ้านเป้าหมายที่มีฐาน 
การเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์และปรับปรุงแผน
อย่างต่อเน่ือง 
2.1.2 ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือ
ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือผู้นำ
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
2.1.3 ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจ ัยของคณะ 
ที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง อย่างต่อเน่ือง 

1. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกในวิจัย
และบริการวิชาการ/ทำแผนชุมชน/
โครงการ และสร ุปผลการพ ัฒนา
หมู่บ้าน (2: S402) 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์นำความรู ้และ
ประสบการณ์จากงานวิจัยมาบริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ท้องถ่ิน (2: W301) 
3. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและ
นักศึกษา (2: W203) 
4 . ส ร ้ า ง ร ะ บ บ ฐ า น ข ้ อ ม ู ล ว ิ จั ย                
(2 : w603) 

 

2.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ม ีค ุณภาพและม ีนว ัตกรรม ที่
สอดคล ้ องและตอบสนองความ
ต้องการของท้องถ่ิน 

2.2.1  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
และนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบสนองความ
ต ้ อ ง ก าร และแก ้ ป ัญหาท ้ อ ง ถ่ิน                       
(2: S102) 
2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
นักวิจัย (2: W203) 

2.2.2  งานวิจ ัยหร ืองานสร้างสรรค์ที ่สอดคล้อง/
ตอบสนองความต้องการ และ/หรือ แก้ปัญหาของ
ท้องถ่ิน  

2.3 การบูรณาการงานวิจัยกับ
ภารก ิจด ้านการเร ียนการสอน 
การบริการวิชาการแก่สังคมหรือ
ภารกิจอื่น 

2.3.1 งานวิจัยที ่มีการบูรณาการกับภารกิจด้าน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ/หรือ
ภารกิจอื่น  

1. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาบูรณา
การก ั บการ เ ร ี ยนการสอน , ก า ร
ให้บริการวิชาการแก่สังคม และภารกิจ
อื่น (2: S303) 

2.4 เครือข่ายความร่วมมือในการ
ทำงานวิจัยที่มีคุณภาพสอดคล้อง
และตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ินและสังคม 

2.4.1 ชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ได้รับ
การพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพด้าน2.4เศรษฐกิจ 
การท่องเท ี ่ยวและการเกษตรสมัยใหม่ อย ่าง
ต่อเน่ือง  

1. สร ้าง/ส ่งเสร ิมเคร ือข ่ายความ
ร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาการ
ผล ิตผลงานวิจ ัยท ี ่ม ีค ุณภาพ เพ่ือ
สนับสนุนให้ผลงานวิจ ัยได ้ร ับการ
เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ (2: 
S302) 

2.4.2 เครือข่ายชุมชนและชุมชนในพ้ืนที่แหล่งธรณี
สตูลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
2.4.3 เครือข่ายความร่วมมือในการทำงานวิจัย 
อย่างต่อเน่ือง 
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Objective Key Result โปรแกรม 

2.5 คณะฯ สามารถสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้
จากการวิจัยและนวัตกรรม 
 

2.5.1 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือ
ส ิ ่งประดิษฐ ์ท ี ่จดอนุส ิทธ ิบ ัตรหร ือส ิทธ ิบัตร
ทรัพย์สินทางปัญญาท้องถ่ิน 
2.5.2 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ
องค์ความรู ้ต ่าง ๆ ที ่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์นำความรู ้และ
ประสบการณ์จากงานวิจัยมาบริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ท้องถ่ิน (2: W301) 
2. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและ
นักศึกษา (2: W203) 
3. ส่งเสริมการวิจัยที ่ตอบสนองความ
ต ้ อ ง ก าร และแก ้ ป ั ญห า ท ้ อ ง ถ่ิ น                
(2 : W603) 
4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาบูรณา
การก ั บการ เ ร ี ยนการสอน , การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม และภารกิจ
อื่น (2 : S303) 

 



34 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 การบรกิารวิชาการแกท่อ้งถิน่บนฐานการมีสว่นรว่ม 

 

Objective Key Result โปรแกรม 

3.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ให ้บร ิการว ิชาการแก ่ท ้องถ่ิน 
ส ั งคม และศ ิษย ์ เก ่ าอย ่ า งมี
คุณภาพ 

3.1.1 แผนงานการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นบน
ฐานการมีส่วนร่วมและปรับปรุงแผนอย่างต่อเน่ือง 
3.1.2 ก ิจกรรม/โครงการบร ิการว ิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม  
3.1.3 เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเน่ือง 

1. สร้างระบบและวางแผนการถ่ายทอด
องค์ความรู ้และให้บริการวิชาการแก่
ท้องถ่ิน สังคม และศิษย์เก่า (3: S201) 
2. จัดบริการวิชาการหรือถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถ่ิน (3: S102) 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ให ้บร ิการว ิชาการก ับหน่วยงานทั้ ง
ภายในและภายนอก (3: S103) 
4. พัฒนากลุ ่มช ุมชนและเครือข ่าย
ชุมชนในทุกภาคส่วนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน
และยั่งยืน สมานฉันท์ ในบริบทสังคม
พหุวัฒนธรรม (3:S102) 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 สง่เสรมิ สบืสานศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิน่และประเทศ 
 

Objective Key Result โปรแกรม 

4.1 คณะมีกิจกรรมด้านการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีการบูร
ณาการกับการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ 
 
 

4.1.1 รายวิชา/โครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ 

1 .  ส ่ ง เ ส ร ิ มก า รบ ู รณา การการ
ดำเนินงานด้าน ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับพันธกิจอื ่น ได้แก่ การ
จ ั ดการ เร ียนการสอนการพ ัฒนา 
นักศึกษา การวิจัย และการบริการทาง
วิชาการสู่สังคม (4: S103) 

4.2 คณะมีกิจกรรม.ด้านทำนุบำรุง
ศ ิ ลปว ัฒนธร รมถ ิ ่ น ใ ต ้  แล ะ
วัฒนธรรมถ่ินอื่น ๆ ในประเทศ 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม            
ถ่ินใต้ และวัฒนธรรมถ่ินอื่น ๆ ในประเทศ 
4.2.2 ร้อยละของผู ้เข้าร่วมโครงการที่มีระดับ
ความพึงพอใจหรือการมองเห็น ประโยชน์ในการ
เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 

1. สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร
และนักศึกษาถึงคุณค่าและความสำคัญ
วัฒนธรรมไทย ทั ้งตามแนวแบบแผน
เดิมและร่วมสมัย รวมทั ้ง ส ่งเสริม
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ 
(4: S202) 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5 สร้างความร่วมมอื แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
เพือ่เพิม่พนูศกัยภาพของอาจารย ์นกัศกึษา และบคุลากร 

 

Objective Key Result โปรแกรม 

5.1 ความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทาง
วิชาการของอาจารย์และนักศึกษา 

5.1.1 หล ักส ูตรโครงการความร ่วมม ือและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

1. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรม
พ ัฒนาศ ักยภาพของอาจารย ์และ
นักศึกษาทั ้งในและต่างประเทศ (6: 
S601) 

5.1.2 นักศึกษาที ่เข้าร ่วมโครงการ/กิจกรรม
ระหว่างประเทศ 
5.1.3 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งใน/ต่างประเทศ 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่6 พฒันาระบบบรหิารจดัการ 
 

Objective Key Result โปรแกรม 

6 . 1  ร ะ บ บ บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก ารมี                   
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพ่ือ
รองรับการดำเนินงานทุกพันธกิจ
ใ ห ้ บ ร ร ล ุ ว ั ต ถ ุ ป ร ะส งค ์ ต าม
เป้าหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และการมีส่วนร่วม 
 

6.1.1  บุคลากรมีความรู้และทักษะทาง Digital 
literacy ตามมาตรฐานสากลไม่ด้อยกว่า IC3 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลภายใน
คณะ (6: S401) 
2. ส ่งเสร ิมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรทุกด้านตามสายงานเพื ่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล (6: S601) 
3. พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย (6: S401) 
4. พัฒนา/สร้างระบบบริหารจัดการ
ความเส ี ่ยงเพ ื ่อป ้องก ัน และ/หรือ 
บรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในการบริหารงาน ให้ครอบคลุม
ทุกภารกิจตามระบบ COSO (6: S501) 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื ่อการบริหารจัดการของคณะอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการดำเนินงานทุก
ภารกิจ (6: W201) 
6 .  พ ั ฒ น า / ส ร ้ า ง ร ะ บ บ ก า ร เ งิ น
งบประมาณท่ีได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุน
การดำเนินงานทุกภารกิจให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้          
(6: W101) 
7. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการ
โครงการที่มีการจัดหารายได้เข้าสู่คณะ 
(6: W1T1) 
8. สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการลด
การใช้พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานและสาธารณูปโภค (6: S401) 
 
 
 

6.1.2  กิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส 
6.1.3  เ ร ื ่ อ ง ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ ก า รปร ั บปร ุ งกล ไก
กร ะบวนง านหร ื อก ิ จ ก ร รมท ี ่ ก ่ อ ให ้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละส่วนงานใน
แต่ละปีอย่างต่อเน่ือง 
6.1.4  ผลการประเมิน EdPEx ของมหาวิทยาลัย 
6.1.5 ระดับความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่อการดำเนินงาน 
6.1.6 การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและ
แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
6.1.7 การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดหรือ
กำจัดความเสี่ยงครอบคลุมทุกภารกิจ  
6.1.8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการ
บริหารและการตัดสินใจของคณะที่ได้รับการ
ปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

      6.1.9 กิจกรรมที่สนับสนุนนโยบาย Green and 
Clean University and Faculty 
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Objective Key Result โปรแกรม 

6 .2  บ ุ คลากรม ีความร ู ้ ความ
เชี ่ยวชาญตามสมรรถนะวิชาชีพ 
ตามค่านิยมร่วม “PRO HUSO” 

( P : Professional, 

  R : Relationship, 
  O : Ownership,  
  H : Happiness,  
  U : Unity,  
  S : Skills และ  
  O : Optimism) 

6.2.1 กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้บุคลากร
ได้ร ับการพัฒนาสมรรถนะทางว ิชาชีพและ
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองสร้างองค์กร
แห่งความสุข (6: S202) 
 6.2.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาชีพและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
6.2.3 ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรใน
คณะ 
6.2.4 สิ ่งอำนวยความสะดวกเพื ่อส่งเสริมการ
ทำงานให้แก่บุคลากร  
6.2.5 กิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคี ภายในองค์กร  

 
 
 

https://www.professional-one.com/
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ประเด็นยทุธศาสตร ์/ OKR หน่วยวดัป ี

2564-2565 

คา่เปา้หมาย  
ผูร้บัผดิชอบ 2562 2563 

(แผน) 
2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) (แผน) (ผล) 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 จัดการศกึษาดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพและคณุธรรม มทีักษะชวีติพรอ้มเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
Objective 1.1 หลักสูตรของคณะสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
Objective 1.2 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและคณะ และมีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
Objective 1.3 คณะมีระบบการเรียนการสอนเน้นนวัตกรรม 
Objective 1.4 อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน มีจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาการ 

 

 Objective 1.1 หลักสูตรของคณะสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

             Key Result 1.1.1 หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี/ดีมาก หลักสูตร 
 

100 
 

87 100 
 

8/1 
 

6/2 
 

คณะ/หลักสูตร 

             Key Result 1.1.2 หลักสูตรบูรณาการศาสตร ์ จำนวน
หลักสูตร 

- - 1 1 1 คณะ/หลักสูตร       
ค.บ.จีน 

             Key Result 1.1.3 หลักสูตรระยะสั้น จำนวน
หลักสูตร 

- 1 1 2 3 คณะ 

 ประกอบด้วย 2 โปรแกรม คือ  
              โปรแกรมที่ 1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือ สร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1: S101) 
              โปรแกรมที่ 2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ/สาขาวิชาชีพ                                
                               เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน (1: S505)              

 

 Objective 1.2 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและคณะ และมีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  

              Key Result 1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 80 78.71 80 82 82 คณะ/หลักสูตร 

              Key Result 1.2.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
                                    ที่ได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 83.94 82 84 86 คณะ/หลักสูตร 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์/ OKR หน่วยวดัป ี

2564-2565 

คา่เปา้หมาย  
ผูร้บัผดิชอบ 2562 2563 

(แผน) 
2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) (แผน) (ผล) 

              Key Result 1.2.3 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ 
                                    ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบตาม 
                                    มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
                                    อื่น ๆ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ระดับ 
 

A2 
 

A2 B1 
 

B1 
 

B2 
 

คณะ 

              Key Result 1.2.4 นักศึกษาท่ีสอบผ่านการทดสอบวัดความสามารถ 
                                    ทางด้านคอมพิวเตอร์เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา 
                                    ระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐาน 
                                    ด้านไอที The Internetand computing  Core  IC3) 

ร้อยละ 
 

100 
 

n/a 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

คณะ 

               Key Result 1.2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีสามารถเป็น 
                                            ประกอบการ/อาชีพอิสระ 

ร้อยละ(คน) 
 

5 
 

12.25 10 
 

56 
 

52 (205) 
 

คณะ/หลักสูตร 

              Key Result 1.2.6 ผู้เรียนที่เรียนในระบบสหกิจศึกษา ร้อยละ(คน) 4 9.23 6 25 (119) 25 (119) คณะ/หลักสูตร 

              Key Result 1.2.7 ความสำเร็จของการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป 
                                           ตามอัตลักษณ์ คณะและมหาวิทยาลัย 

ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก คณะ 

              Key Result 1.2.8  นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 
คน 

2 1 2 11 11 คณะ/หลักสูตร 

              Key Result 1.2.9  กิจกรรมที่เสริมสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
                                     และมีจิตสาธารณะและตามอัตลักษณ์ของคณะ 

จำนวน
กิจกรรม 

3 3 3 3 3 คณะ 

              Key Result 1.2.10 นักศึกษาท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือก หรือเชิดชู 
                                      เกียรติทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 

จำนวน 
คน 

1 1 1 1 1 คณะ 

               Key Result 1.2.11 กิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษ 
                                       ที่ 21 ได้แก่ การสื่อสารการ่วมมือกัน การคิดเชิง 
                                        วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การหาและประเมินข้อมูล 

จำนวน 
กิจกรรม 

8 8 10 12 14 คณะ/หลักสูตร 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์/ OKR หน่วยวดัป ี

2564-2565 

คา่เปา้หมาย  
ผูร้บัผดิชอบ 2562 2563 

(แผน) 
2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) (แผน) (ผล) 

                                        ข่าวสาร และการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 ประกอบด้วย 5 โปรแกรม คือ 
                     โปรแกรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษเพ่ือสร้างโอกาสในการทำงานของนักศึกษา (1:S5T2) 
                     โปรแกรมที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (1:S605) 
                     โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะและตามอัตลักษณ์ 
                                      ของคณะ รวมทั้งสามารถเป็นผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ (5: S401) 
                     โปรแกรมที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ (5:S201) 
                     โปรแกรมที่ 5 เพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างคณะกับศิษย์เก่า (5:W101) 

 

 Objective 1.3 คณะมรีะบบการเรยีนการสอนเน้นนวตักรรม  
             Key Result 1.3.1 รายวิชาออนไลน์ จำนวน 

รายวิชา 
8 5 10 15 20 คณะ/หลักสูตร 

 ประกอบด้วย 1 โปรแกรม คือ พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (1: S107) 
 

 

 Objective 1.4 อาจารยม์คีวามรู ้ความเชีย่วชาญในสาขาวชิาทีส่อน มจีรรยาบรรณวชิาชพีและจรยิธรรมทางวชิาการ  
              Key Result 1.4.1 อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการด้านวิชาการหรือวิจัยกับ  

                                    มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
คน 1 8 8 8 8 คณะ 

              Key Result 1.4.2 ร้อยละของบุคลากรผ่านการทดสอบการวัดระดับ 
เกณฑ์มาตรฐานทางด้านภาษาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ร้อยละ 70 n/a 75 75 80 คณะ 

              Key Result 1.4.3 อาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 
คน 

1 0 1 5 
 

4 คณะ/หลักสูตร 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์/ OKR หน่วยวดัป ี

2564-2565 

คา่เปา้หมาย  
ผูร้บัผดิชอบ 2562 2563 

(แผน) 
2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) (แผน) (ผล) 

              Key Result 1.4.4 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                    และดำเนินการอย่างต่อเน่ือง 

จำนวน 
วารสาร 

1 0 1 1 1 คณะ 

              Key Result 1.4.5 ผลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ (area base) ที่ตอบโจทย์ในการ 
                                    ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่/การพัฒนาท้องถ่ิน      
                                    เพ่ิมข้ึน 

ผลงาน    2 2 คณะ/หลักสูตร คบ.
จีน 

              Key Result 1.4.6 ผลงานวิจัยด้านการผลิต พัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์ 
                                    เผยแพร่หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ผลงาน    2 2 คณะ/หลักสูตร คบ.
จีน 

 ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 
                 1.  พัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  (1: W403) 

     2.  พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือเป็นนักปฏิบัติที่สามารถเป็นผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ (1:S505) 
                 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตและนำเสนองานวิจัยและงานวิชาการ (1:W503) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น และนำความรู้สู่สากล  
Objective 2.1 คณะฯ สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 
Objective 2.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มคีุณภาพและมีนวัตกรรมที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน 
Objective 2.3 การบูรณาการงานวิจัยกับภารกิจด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สงัคมหรือภารกจิอืน่ 
Objective 2.4 เครือข่ายความร่วมมือในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพสอดคล้องและตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคม 
Objective 2.5 คณะฯ สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 

 

 Objective 2.1 คณะฯ สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม   

               Key Result 2.1.1 แผนชุมชนของหมู่บ้านเป้าหมายที่มีฐานการ 
                                     เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์และปรับปรุงแผน 
                                     อย่างต่อเน่ือง 
 

จำนวน 
แผน 

1 2 2 2 2 คณะ 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์/ OKR หน่วยวดัป ี

2564-2565 

คา่เปา้หมาย  
ผูร้บัผดิชอบ 2562 2563 

(แผน) 
2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) (แผน) (ผล) 

                Key Result 2.1.2 ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือได้รับ 
                                      การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือ 
                                      กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้นำชุมชน 
                                      อย่างต่อเน่ือง 

จำนวน 
ชุมชน 

1 2 2 2 2 คณะ 

                Key Result 2.1.3 ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของคณะที่ได้รับ 
                                      การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

จำนวน 
ฐานข้อมูล 

1 1 1 1 1 คณะ 

 ประกอบด้วย 4 โปรแกรม คือ  
                โปรแกรมที่ 1  สนับสนุนให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกในวิจัยและบริการวิชาการ/ทำแผนชุมชน/ โครงการ และ 
                                  สรุปผลการพัฒนาหมู่บ้าน (2: S402) 
                โปรแกรมที่ 2  ส่งเสริมให้อาจารย์นำความรูแ้ละประสบการณ์จากงานวิจัยมาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับท้องถ่ิน (2: W301) 
                โปรแกรมที่ 3  พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา (2: W203) 
                โปรแกรมที่ 4  สร้างระบบฐานข้อมูลวิจัย (2: W603) 

 

 Objective 2.2 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีม่คีณุภาพและมนีวตักรรมทีส่อดคลอ้งและตอบสนองความต้องการของทอ้งถิ่น  
               Key Result 2.2.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยหรือ 

                                     นวัตกรรมสู่การปฏิบัติ 
จำนวน 
โครงการ 

2 9 10 10 10 คณะ/หลักสูตร 

               Key Result 2.2.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้อง/ตอบสนอง 
                                             ความต้องการ และ/หรือ แก้ปัญหาของท้องถ่ิน 

จำนวน 
งานวิจัยหรือ

ผลงาน
สร้างสรรค ์

8 9 10 10 10 คณะ/หลักสูตร 

 ประกอบด้วย 2 โปรแกรม คือ  
                   โปรแกรมที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาท้องถ่ิน (2: S102) 
                   โปรแกรมที่ 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ระหว่างนักวิจัย (2: W203) 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์/ OKR หน่วยวดัป ี

2564-2565 

คา่เปา้หมาย  
ผูร้บัผดิชอบ 2562 2563 

(แผน) 
2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) (แผน) (ผล) 

 Objective 2.3  การบรูณาการงานวจิยักบัภารกจิดา้นการเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการแกส่งัคมหรอืภารกจิอื่น  
                Key Result 2.3.1 งานวิจัยที่มีการบูรณาการกับภารกิจด้านการ 

                                      เรียนการสอนการบริการวิชาการ และ/หรือ  
                                      ภารกิจอื่น 

จำนวน 
งานวิจัยหรือ 

ผลงาน
สร้างสรรค ์

8 8 10 10 10 คณะ/หลักสูตร 

 ประกอบด้วย 1 โปรแกรม คือ ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน, การให้บริการวิชาการแก่สังคม และภารกจิอื่น (2: S303)  
 Objective 2.4 เครอืขา่ยความรว่มมอืในการทำงานวจิยัทีม่คีณุภาพสอดคลอ้งและตอบสนองความต้องการของทอ้งถิ่นและสงัคม  
                Key Result 2.4.1 ชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ได้รับการ 

                                              พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
                                              และการเกษตรสมัยใหม่อย่างต่อเน่ือง 

จำนวน 
ชุมชน 

1 1 1 1 1 คณะ 

                 Key Result 2.4.2 เครือข่ายชุมชนและชุมชนในพ้ืนที่แหล่งอุทยาน 
                                             ธรณีสตูล ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

จำนวน 
ชุมชน 

1 1 1 1 1 คณะ 

                 Key Result 2.4.3 เครือข่ายความร่วมมือในการทำงานวิจัยอย่าง 
                                       ต่อเน่ือง 

จำนวน 
เครือข่าย 

2 2 2 2 2 คณะ 

 ประกอบด้วย 1 โปรแกรม คือ  สร้าง/สง่เสริมเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้ผลงานวิจัย    
                                      ได้รับการเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ (2: S302) 

 

 Objective 2.5 คณะฯ สามารถสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูบ้นฐานองคค์วามรูจ้ากการวจิยัและนวตักรรม  
                Key Result 2.5.1 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

                                              ที่จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา 
                                              เพ่ิมข้ึน 
 
 

ผลงาน    1  คณะ 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์/ OKR หน่วยวดัป ี

2564-2565 

คา่เปา้หมาย  
ผูร้บัผดิชอบ 2562 2563 

(แผน) 
2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) (แผน) (ผล) 

                 Key Result 2.5.2 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองคค์วามรู ้
                                             ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานำไปใช้ประโยชน์ 
                                             อย่างเป็นรูปธรรม 

ผลงาน    1  คณะ 

 ประกอบด้วย 4 โปรแกรม คือ  
           โปรแกรมที่ 1 ส่งเสริมให้อาจารย์นำความรู้และประสบการณจ์ากงานวิจัยมาบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับท้องถ่ิน (2: W301) 
           โปรแกรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา (2: W203) 
           โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาท้องถ่ิน (2: S102) 
           โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน, การให้บริการวิชาการแก่สงัคม และภารกิจอื่น (2: S303) 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 การบรกิารวชิาการแกท่อ้งถิ่นบนฐานการมสีว่นรว่ม 
Objective 3.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน สังคม และศิษย์เก่าอย่างมีคุณภาพ 

 

 Objective 3.1 การถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละใหบ้รกิารวชิาการแกท่อ้งถิ่น สงัคม และศษิยเ์กา่อยา่งมคีณุภาพ  

                Key Result 3.1.1 แผนงานการบริการวิชาการแก่ท้องถ่ินบนฐานการมี 
                                      ส่วนร่วมและปรับปรุงแผนอย่างต่อเน่ือง 

จำนวน
แผนงาน 

1 1 1 1 1 คณะ 

                Key Result 3.1.2 กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ 
                                      ความต้องการของท้องถ่ินและสังคม 
 

จำนวน 
กิจกรรม/ 
โครงการ 

3 3 4 5 5 คณะ 

                Key Result 3.1.3 เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับ 
                                      หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเน่ือง 

จำนวน
สถาบัน 

2 2 3 3 3 คณะ 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์/ OKR หน่วยวดัป ี

2564-2565 

คา่เปา้หมาย  
ผูร้บัผดิชอบ 2562 2563 

(แผน) 
2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) (แผน) (ผล) 

 ประกอบด้วย 4 โปรแกรม คือ  
           โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบและวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน สังคม และศิษย์เก่า (3: S201) 
           โปรแกรมที่ 2 จัดบริการวิชาการหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน (3: S102) 
           โปรแกรมที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก (3: S103) 
           โปรแกรมที่ 4 พัฒนากลุ่มชุมชนและเครือข่ายชุมชนในทุกภาคส่วนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนและย่ังยืน สมานฉันท์ ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม (3:S102)       

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่4 สง่เสรมิ สบืสานศลิปวฒันธรรมของทอ้งถิน่และประเทศ 
Objective 4.1  คณะมีกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
Objective 4.2. คณะมีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถ่ินใต้และวัฒนธรรมถ่ินอื่น ๆ ในประเทศ  

 

 Objective 4.1 คณะมีกจิกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  
              Key Result 4.1.1 รายวิชา/โครงการบรูณาการด้านทำนุบำรุง 

                                     ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  
                                     และการบริการวิชาการ 

จำนวน 
รายวิชา/
โครงการ 

2 2 8 8 8 คณะ/หลักสูตร 

 ประกอบด้วย 1 โปรแกรม คือ ส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานด้าน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนการ 
                                    พัฒนา นักศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการสู่สงัคม (4: S103) 

 

 Objective 4.2 คณะมีกจิกรรมด้านทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมถ่ินใต้และวัฒนธรรมถ่ินอื่น ๆ ในประเทศ   
               Key Result 4.2.1 กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศลิป วัฒนธรรมถ่ินใต้ และ 

                                     วัฒนธรรมถ่ินอื่น ๆ ในประเทศ 
จำนวน 
กิจกรรม 

2 2 2 1 1 คณะ 

               Key Result 4.2.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีระดับความพึงพอใจ 
                                     หรือการมองเห็น ประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 คณะ 

 ประกอบด้วย 1 โปรแกรม คือ สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและนักศึกษาถึงคุณค่าและความสำคัญวัฒนธรรมไทย ท้ังตามแนวแบบแผนเดิมและร่วมสมัย 
                                     รวมทั้ง ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย พร้อมทั้ง ตระหนักถึงคุณค่าทางสุนทรยีศาสตร์ (4: S202) 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์/ OKR หน่วยวดัป ี

2564-2565 

คา่เปา้หมาย  
ผูร้บัผดิชอบ 2562 2563 

(แผน) 
2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) (แผน) (ผล) 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่5 สรา้งความรว่มมอื แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่เพิ่มพนูศกัยภาพของอาจารย ์นกัศกึษา และบคุลากร 
Objective 5.1 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา 

 

 Objective 5.1 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา  
             Key Result 5.1.1 หลักสูตรโครงการความร่วมมือและปรับปรุงอย่าง 

                                   ต่อเน่ือง 
จำนวน 
หลักสูตร 

1 0 1 1 1 คณะ 

             Key Result 5.1.2 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมระหว่างประเทศ จำนวน 
คน 

5 34 10 10 15 คณะ/หลักสูตร 

             Key Result 5.1.3 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองทั้งใน/ 
                                   ต่างประเทศ 

จำนวน 
สถาบัน 

7 4 5 5 6 คณะ/หลักสูตร 

 ประกอบด้วย 1 โปรแกรม คือ  ส่งเสริมสนับสนุนและสรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาทั้งใน 
                                     และต่างประเทศ (6: S601) 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่6 พฒันาระบบบรหิารจดัการ 
Objective 6.1 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการดำเนินงานทุกพันธกิจให้บรรลวัุตถุประสงค์ตามเป้าหมาย                               
โดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม 
Objective 6.2 บุคลากรมีความรู ้ความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะวิชาชีพ ค่านิยมร่วม “PRO HUSO” (P: Professional, R: Relationship, O: Ownership,                 
H: Happiness, U: Unity, S: Skills และ O: Optimism) 

 

 Objective 6.1 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการดำเนินงานทุกพันธกิจให้บรรลวัุตถุประสงค์ตามเป้าหมายโดยยึดหลักหลัก
ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม 

 

             Key Result 6.1.1   บุคลากรมีความรู้และทักษะทางDigital literacy  
                                     ตามมาตรฐานสากลไม่ด้อยกว่า IC3 

จำนวน 
คน 

10 n/a 10 10 10 คณะ 

             Key Result 6.1.2   กิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏบิัติงานด้วยคุณธรรมและ 
                                     ความโปร่งใส 

จำนวน 
กิจกรรม 

1 1 1 1 1 คณะ 

https://www.professional-one.com/
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ประเด็นยทุธศาสตร ์/ OKR หน่วยวดัป ี

2564-2565 

คา่เปา้หมาย  
ผูร้บัผดิชอบ 2562 2563 

(แผน) 
2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) (แผน) (ผล) 

             Key Result 6.1.3  เรื่องที่ได้รับการปรับปรุงกลไกกระบวนงานหรือ 
                                    กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของ 
                                    แต่ละส่วนงานในแต่ละปีอย่างต่อเน่ือง 

จำนวน 
เรื่อง 

1 1 1 2 2 คณะ 

             Key Result 6.1.4  ผลการประเมิน EdPEx ของมหาวิทยาลัย ระดับ - - - - ดี คณะ 
             Key Result 6.1.5  ระดับความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการ 

                                    ดำเนินงาน 
ระดับ 3.50 3.62 3.55 3.60 3.65 คณะ 

             Key Result 6.1.6  การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง 
                                    กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและแผนอื่น ๆ  
                                    ที่เกี่ยวข้อง 

มี/ไม่มี มี ม ี มี มี มี คณะ 

             Key Result 6.1.7  การบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดหรือกำจัดความ 
                                    เสี่ยงครอบคลุมทุกภารกิจ  

ร้อยละของ
ความสำเร็จ 

80 80 80 85 90 คณะ 

             Key Result 6.1.8  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ 
                                    ตัดสินใจของคณะที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาอย่าง 
                                    ต่อเน่ือง 

จำนวน 
ระบบ 

2 1 2 3 3 คณะ 

             Key Result 6.1.9  กิจกรรมที่สนับสนุนนโยบาย Green and Clean  
                                     University   and Faculty 

จำนวน 
กิจกรรม 

2 2 2 2 2 คณะ/หลักสูตร 

 ประกอบด้วย 8 โปรแกรม คือ  
              โปรแกรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลภายในคณะ (6: S401) 
              โปรแกรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกด้านตามสายงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (6: S601) 
              โปรแกรมที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (6: S401) 
              โปรแกรมที่ 4 พัฒนา/สร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน และ/หรือ บรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการบริหารงาน  
                               ให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามระบบ COSO (6: S501) 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์/ OKR หน่วยวดัป ี

2564-2565 

คา่เปา้หมาย  
ผูร้บัผดิชอบ 2562 2563 

(แผน) 
2564 
(แผน) 

2565 
(แผน) (แผน) (ผล) 

              โปรแกรมที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของคณะอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการดำเนินงานทุกภารกิจ  (6: W201) 
              โปรแกรมที่ 6 พัฒนา/สร้างระบบการเงินงบประมาณท่ีได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานทุกภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส 
                               ตรวจสอบได้  (6: W101) 
              โปรแกรมที่ 7 สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการโครงการที่มีการจัดหารายได้เข้าสู่คณะ (6: W1T1) 
              โปรแกรมที่ 8 สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการลดการใช้พลงังานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธารณูปโภค (6: S401) 

 Objective 6.2 บุคลากรมีความรูค้วามเชี่ยวชาญตามสมรรถนะวิชาชีพ ค่านิยมร่วม “PRO HUSO” (P: Professional, R: Relationship, O: Ownership, 
H: Happiness, U: Unity, S: Skills และ O: Optimism) 

 

               Key Result 6.2.1   กิจกรรม/โครงการที่สง่เสริมให้บุคลากรได้รับการ 
                                       พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

จำนวน  
 กิจกรรม/ 
โครงการ 

1 2 2 2 2 คณะ 

              Key Result 6.2.2   บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและ 
                                      ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 คณะ 

              Key Result 6.2.3   ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในคณะ มี/ไม่มี มี ม ี มี มี มี คณะ 
              Key Result 6.2.4   สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการทำงานให้แก่ 

                                      บุคลากร 
 

มี/ไม่มี มี ม ี มี มี มี คณะ 

              Key Result 6.2.5   กิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี 
                                      ภายในองค์กร 

จำนวน 
 กิจกรรม/ 
โครงการ 

2 2 2 2 2 คณะ 

 ประกอบด้วย 1 โปรแกรม คือ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มปีระสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองสร้างองค์กรแห่งความสุข (6: S202)  

https://www.professional-one.com/
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ความเชือ่งโยงของยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั และยทุธศาสตรค์ณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

 
 


