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บทสรุปผูบริหาร 

“สานตอ กอผสานสรางงานใหม ประกอบสรางสานฝนสูอนาคต” 

 

สวนที่ 1 บทวิเคราะหองคกร (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

1.1 บทนํา 

สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ป  (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เพื่อใหการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตอบสนองตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติและความตองการของผูมีสวนไดสวน

เสีย ทั้ งในระดับพ้ืนที่และประเทศ คณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร ซึ่งเปนสวนงานวิชาการหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีภารกิจสําคัญในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม จึงไดปรับเปลี่ยนแผนเชิงกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพื่อใหสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและการขับเคลื่อนประเทศ  ที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ และการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากรที่มีแนวโนมผูสูงอายุเพิ่มข้ึน อัตราการเกิดที่ลดลง ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารอยางกาวกระโดดเกิดการปฏิวัติทางดานเทคโนโลยี สังคมกาวเขาสูสังคมยุคดิจิทัล ความ

ตองการกําลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากข้ึน ภาวการณแขงขัน เกิด

สถานการณระบาดของชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสรางสังคมวิถีใหม/วิถีใหมแหงอนาคต  ความ

ทาทายจากปจจัยภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเปนความทาทายใหมที่ทําใหคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรตองมีการพัฒนาระบบและกลไกเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง การบูรณาการ

จัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองการเรียนรูเพ่ือสรางความเปนเลิศทางวิชาการ การเขาสูสังคมผูประกอบการ 

การสรางความเขมแข็งทางวิชาการผานการสรางผลงานวิจัยตามบริบทของศาสตร การปรับกระบวนทัศนดาน

การจัดการศึกษา รูปแบบการเรียนรูและระบบการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

ความทาทายเก่ียวกับบทบาทมหาวิทยาลัยกับการรับใชสังคม การเปลี่ยนแปลงระดับองคกรมหาวิทยาลัย

ทักษิณ อันเนื่องมาจากระบบบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการสราง

คานิยมสรางจิตสํานึกการทํางานรวมกันในมิติการยอมรับความแตกตางหลากหลายเปนประเด็นที่คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองนํามาพิจารณาเพ่ือวางแผนกลยุทธในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ใหสอดรับการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 กําหนด

วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” การขับเคลื่อนประเทศไทยสู Thailand 4.0 เปนนโยบายการขับเคลื่อนประเทศใหหลุดพน

จากกับดักประเทศรายไดปานกลางไปสูประเทศรายไดสูงรวมทั้งหลุดพนกับดักความไมเทาเทียมกันของคนใน

ชาติไปสูการพัฒนาอยางสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนไดอยางแทจริง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดประเด็นหลักที่เปนจุดเนน
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สําคัญในการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมของคนและระบบใหมีภูมิคุมกันพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและรับ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบ

บูรณาการ ซึ่งเปนองครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดมุงเนนในการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความ

ตองการของประเทศ การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน แผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2560 – 2579 

และแผนอุดมศึกษาศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561-2580 วางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษา

ของประเทศ โดยมุงเนนจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี

คุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ี

สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ กรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่ดําเนินการผาน 4 มิติ ไดแก 

สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษที่ 21 สรางและพัฒนาองคความรู สรางและพัฒนานวัตกรรม และปฏิรูปการ

อุดมศึกษา ลวนสงผลตอการดํารงอยู การวิเคราะหสภาพแวดลอม สภาวการณการแขงขัน การกําหนด

วิสัยทัศน แนวทางการพัฒนาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และเปนโจทยสําคัญในการขับเคลื่อน

เพื่อพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการและเพิ่มขีดสามารถในการ

แขงขันขององคการ 

 

1.2 โครงรางองคการ  

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิมมีชื่อวา คณะวิชามนุษยธรรมศึกษา และสังคมศาสตร สังกัด

วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ในป พ.ศ. 2517 ไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต 

มีการแยกคณะออกเปน 2 คณะคือ คณะมนุษยศาสตร กับ คณะสังคมศาสตร ในป พ.ศ. 2539 ไดรับการยก

ฐานะเปนมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงไดมีการรวมกันของ 2 คณะเปน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และใน

ป พ.ศ.2548 มีการแยกสาขาวิชาออกเปนคณะตาง ๆ ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและ

บรหิารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร ในป พ.ศ. 2551  

ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี 7 สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาวิชาสังคมศาสตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและการจัดการทรัพยากรม นุษย  สาขาวิชาภูมิ ศาสตร สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร สารสนเทศศาสตรและนิเทศศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาตะวันตก 

สาขาวิชาภาษาตะวันออก และมีสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทําหนาที่สนับสนุนตามพันธกิจ

ที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม

ทั้งสิ้น 15 หลักสูตร แบงเปนปริญญาตรี 12 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร 

รวมนิสิตท้ังสิ้น 2,624 คน แบงเปนปริญญาตรี 2,578 คน ปริญญาโท 18 คน และปริญญาเอก 28 คน (ขอมูล 
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ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ยังมีหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต

รวมกับคณะศึกษาศาสตร จํานวน 4 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา และหลักสูตรภาษาไทย ในระดับปริญญาโท  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 โครงสรางการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบุคลากร จํานวน 114 คน ประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการ

ที่เปนอาจารยประจํา จํานวน 90 คน บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 25 คน สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอ

สายสนับสนุน 3.96 : 1 มีอาจารยชาวตางประเทศ จํานวน 7 คน มีอาจารยผูมีความรูความสามารถ จํานวน 1 

คน ในจํานวนนี้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 58.89 และมีตําแหนงทาง

วิชาการ 30 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ของบุคลากรสายวิชาการ  (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 
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ตาราง 1 ขอมูลคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร  

ขอมูล 

ปการศึกษา 

2562 2563 2564 

เปา (%) จํานวน ผล (%) เปา (%) จํานวน ผล (%) เปา (%) จํานวน ผล (%) 

คุณวุฒิ 

ปริญญาเอก 44 51 51.52 53 54 55.10  53 58.89 

ปริญญาโท  44 44.44  42 42.86  33 36.67 

ปริญญาตรี  4 4.04  2 2.04  4 4.44 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ศาสตราจารย - 0 - - - -    

รองศาสตราจารย  3 3.03  5 5.10  4 4.44 

ผูชวยศาสตราจารย  29 29.29  27 27.55  26 28.89 

อาจารย  67 67.68  66 67.35  60 66.67 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

รายจายทั้งเงินรายไดและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในทุกหมวดรายจาย เปนจํานวน ทั้งสิ้น 14,256,500 บาท โดย

จําแนกเปนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 396,000 บาท งบประมาณเงินรายได 13,860,500 บาท  
 

1.3 สภาวการณขององคกร 

 1.3.1 ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

หากจะพิจารณาความสามารถในการปรับตัวผานผลการดําเนินงานตามการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564  ซึ่งเปนการประเมินแบบ Desktop  

Assessment ผานระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ (e-SAR TSU) เพ่ือติดตามผล
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การดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ตามคาเปาหมายการดําเนินงานในคํารับรองการปฏิบัติงานของ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยองคประกอบการประเมินและคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีดังนี้ สวนที่ 

1 การนําระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร (EdPEx) ประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในท่ีผานการอบรมผูประเมิน EdPEx สวนที่  2 ผลลัพธ (หมวด 7) ประเมินโดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนผูบริหารมหาวิทยาลัย เปนคณะที่มีคะแนนผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  4.48  มีการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด จํานวน 22 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ  

84.13  ของคาถวงนํ้าหนัก อันเนื่องมาจากระบบและกลไกที่ไดกําหนดและออกแบบไว รวมถึงการเชื่อมโยงเขา

กับการลงนามขอตกลงกอนการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป สรปุผลการประเมินได ดังน้ี 
 

ตาราง 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2564 

องคประกอบการประเมิน น้ําหนัก(รอยละ) ผลประเมิน รอยละถวงนํ้าหนัก 

สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

40 3.80 30.40 

- คะแนนหมวด 1-6 กระบวนการ  89  

           -   คะแนนหมวด 7 ผลลัพธ  63  

- รวมคะแนนผลการประเมิน EdPEx  152  

สวนที่ 2 การประเมินตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 60 4.48 53.73 

- ระดับความทาทายการกําหนดคาเปาหมาย  4.82  

- ระดับการบรรลุเปาหมาย  4.14  

รวม 100 - 84.13 

 

  ความสําเร็จขางตนเปนผลมาจากการวางระบบและกลไกการขับเคลื่อนเชิงระบบ การสรางการมีสวน

รวม บรรยากาศและวัฒนธรรมการทํางานที่ยอมรับความแตกตาง ผสานความหลากหลายเปนหนึ่งเดียว ภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่นําการเปลี่ยนแปลงผานแรงตานสรางการเรียนรูรวมกัน ทําใหบุคลากรทั้ง

รุนเกาและรุนใหมกาวผานความกลัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลง พรอมรวมมือขับเคลื่อนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ตามพันธกิจตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการขับเคลื่อนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ผานกลไกการจัดทําคําของบประมาณประจําป การจัดทําขอตกลงกอนการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมใน

การกํากับติดตามของคณะกรรมการประจําคณะ เชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะตามคานิยมและสมมรรถนะตามยุทธศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

มหาวิทยาลัยที่เปนรูปธรรม สามารถวัดผลลัพธไดอยางชัดเจน ทําใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี

ผลงานการดาํเนินดานตาง ๆ ดังนี้ 

2) การผลิตบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตร ีปริญญาโท และปริญญาเอก รวม

ทั้งสิ้น  15 หลักสูตร  แบงเปนปริญญาตรี 12 หลักสูตร และปริญญาโท 3 หลักสูตร และปริญญาเอก 1  

หลักสูตร รวมนิสิตทั้งสิ้น 2,624 คน คน แบงเปนปริญญาตรี 2,578 คน ปริญญาโท 18 คน และปริญญาเอก  

28 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) ในการรับนิสิตใหมประจําปการศึกษา 2565 ปรากฏวามีผูยืนยัน 

สิทธิเพื่อเขาเรียนในระดับปริญญาตรี จํานวน 695 คน จากแผนรับ 615 คน คิดเปนรอยละ 113.01 ของแผน 

รับ ซึ่งเกินกวาแผนการรับซึ่งระบุไว แตอยางไรก็ตามหากพิจารณาในรายหลักสูตร พบวาบางหลักสูตรยังมี

จํานวนผูยืนยันสิทธินอยกวาจํานวนรบั  
 

ตาราง 3 รอยละการรับนิสิตใหมตามแผนรับนิสิต 

ปการศึกษา แผนรับ จํานวนนิสิตที่รายงานตัว รอยละการรับนิสิตใหมตามแผนรับนิสิต 

2561 585 660 112.82 

2562 605 667 110.25 

2563 605 660 109.09 

2564 615 700 113.82 

2565 615 695 113.01 

 

เมื่อพิจารณาอัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี พบวาในปการศึกษา 2563 มี

ผูสําเร็จการศึกษาตามแผนคิดเปนรอยละ 82.42 (จากนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 จํานวน 

660 คน สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 571 คน) สําหรับภาวการณมีงานทําของบัณฑิต 

พบวา นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป อยูท่ีรอยละ 48.95 ซึ่งต่ํากวาในปการศกึษา 2562 ซึ่งอยูที่รอยละ 50.91 
 

ตาราง 4 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 ปที่สําเร็จการศึกษา 
จํานวนที่สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนท่ีตอบ

แบบสอบถาม 
รอยละ 

จํานวน 

ผูมีงานทํา 
รอยละ รอยละเปาหมาย 

2559 463 413 89.20 375 61.06 70 

2560 585 225 38.46 124 62.31 67 

2561 560 271 48.39 176 62.95 68 

2562 549 349 63.57 167 50.91 67 

2563 571 364 63.75 163 48.95 67 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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เมื่อพิจารณาคุณภาพบัณฑิตจากระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ซึ่งคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จัดการศึกษาและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ดวยการเนนคุณภาพบัณฑิตที่มี

ความรับผิดชอบ รอบรู สูงาน มีประสบการณเชิงปฏิบัติ และมุงผลิตผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให

เปนนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีจริยธรรม ใฝรู และคาดหวังในดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดาน

ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะ

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ใน

ปการศึกษา 256 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรีอยูที่ระดับ 4.39 แมวา

ผูใชบัณฑิตจะมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตในระดับมาก แตยังมีขอที่ควรพิจารณาในการปรับปรุงและ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นอกจากน้ันควรเนนการพัฒนาทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห 

การคิดริเร่ิมสรางสรรค การแกปญหาและการตัดสินใจ 
  

ตาราง 5 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ปการศึกษา ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ระดับปริญญาตรี 

2560 3.87 

2561 4.22 

2562 4.19 

2563 4.39 

2564 4.39 
 

จากผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิต จะเห็นไดวาความสามารถในการผลิตบัณฑิตของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในภาพรวมไดรับการยอมรับและเปนท่ีรูจักของสังคมภาคใต อยางไรก็ตาม ยังมี

ขอที่ควรพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นอกจากนั้นควรเนนการพัฒนา

ทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห การคิดริเร่ิมสรางสรรค การแกปญหาและการตัดสินใจ สําหรับทิศทางการ

พัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในอนาคต โจทยสําคัญคือการสรางช่ือเสียงและการยอมรับใน

ระดับชาติ โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมีคุณภาพ มีคุณลักษณะโดดเดน มี

ทักษะพรอมตอการทํางานในศตวรรษท่ี 21 และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งความทาทาย

ใหมดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนําไปสูการปรับกระบวนทัศนดานการจัดการศึกษา รูปแบบการเรียนรู

และระบบการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสังคมยุคปจจุบัน เชื่อมโยงกับการปรับปรุงหลักสูตร การกําหนด

รายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ การจัดการเรียนการสอนเนนการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน การเรียนรูแบบ 

Active Learning เพ่ือการผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะภาษาตางประเทศ และ
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ทักษะการเปนผูประกอบการ เพ่ือพรอมตอการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต และการเปนพลเมืองที่ดีของ

สังคม  

3) การพัฒนาหลักสูตรใหมและความเปนนานาชาติ 

ภายใตสภาวการณแขงขันที่ทวีความรุนแรงในปจจุบัน การสรางหลักสูตรใหมตามความตองการของ

สังคมและตลาดแรงงานเปนเรื่องจําเปนท่ีตองดําเนินการ ประกอบกับศักยภาพของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรซึ่งมีความพรอมในการพัฒนาความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศในการจัดการ

หลักสูตร การแลกเปลี่ยนนิสิต/อาจารยกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ รวมทั้ งมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ อาทิ ประเทศจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซียมีความสนใจในการเปดหลักสูตรภาษาไทย และการสง

นักศึกษามาแลกเปลี่ยน ทําใหในปการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทําหลักสูตรสอง

ปริญญาหลักสูตรสองปริญญา (สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน) โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ไดแก โครงการความรวมมือ 3+1 การสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ โครงการสหกิจศึกษาใน

ตางประเทศ การถายโอนหนวยกิตกับ มหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียนและจีน อยางไรก็ตาม แมวาจะเกิด

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พยายาม

ปรับตัวผานการพัฒนาหลักสูตรและการสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ แตยังมีความทาทาย

ใหมๆ ที่สงผลตอความตองการของตลาดแรงงานซึ่งตองการบัณฑิตที่มีทักษะการทํางานท่ีสอดคลองกับบริบท

สังคมยุคปจจุบัน ทําใหในอนาคตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมุงสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบัน

ในตางประเทศ ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยทั้งแบบ Inbound และ Outbound 

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนนานาชาติ เพ่ือสรางโอกาสให

คณาจารย และนิสิตมีประสบการณการทํางานกับชาวตางชาติ  

4) การพัฒนาผลงานดานการวิจัย  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร โดยมีคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะ ทําหนาที่กําหนดประเด็นการวิจัย แผนพัฒนา

งานวิจัย และแนวทางการวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองขอเสนอ

โครงการวิจัยเงินรายไดของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ยังไดดําเนินการสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและเผยแพรผลงานทางวิชาการของบุคลากร

และนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยการกําหนดใหทุกหลักสูตรจัดโครงการสนับสนุนการเผยแพร

และการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู และสรางแรงจูงใจทางบวก เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรมี

แรงผลักดันในการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพรผลงานสูแวดวงวิชาการในวงการ โดยออก

ประกาศที่เก่ียวของกับการสงเสริมดานวิจัย จํานวน 7 ฉบับ ไดแก หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายในการ

เผยแพรผลงานวิจัยในประเทศไทย หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายในการเผยแพรผลงานวิจัยใน

ตางประเทศ  หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนของ
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บุคลากร  หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายในการเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

หลักเกณฑกําหนดอัตราการจายเงินเพ่ือเปนคาธรรมเนียมการตีพิมพผลงานทางวิชาการ หลักเกณฑการ

สนับสนุนคาใชจายในการเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศกึษา ทําใหมีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลงานวิชาการเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  
 

ตาราง 6 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ปการศึกษา จํานวนอาจารยประจํา จํานวนผลงานวิจัย รอยละของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

2560 108 คน 84 16 92.59 

2561 104 คน 69 18 82.86 

2562 99 คน 71 13 84.85 

2563 98 คน 72 17 90.82 

2564 99 คน 87 23 111.11 

 

ตาราง 7 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

ปการศึกษา จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอคณาจารยและนักวิจัย 

2559  8,710,195.00  บาท 

2560 10,881,103.00 บาท 

2561 1,701,317.58  บาท 

2562   5,560,040.00 บาท 

2563 6,935,892.00 บาท 

2564 7,893,660.00 บาท 

  

 ผลจากระบบและกลไกสนับสนุนและแรงจูงใจในระดับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทําใหการ

เผยแพรผลงานวิจัยมีจํานวนเพิ่มขึ้น แตการเผยแพรผลงานวิจัยสวนใหญเปนผลงานระดับชาติ การเผยแพร

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติยังมีนอย การไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมีนอยและจํากัด

เฉพาะในบางสาขาวิชา นอกจากนั้น อาจารยสวนใหญมีคุณวุฒิปริญญาโท มีประสบการณทําวิจัยนอยหรือ

แทบไมมีเลย ขาดความมั่นใจในการทําวิจัย สงผลตอคุณภาพการวิจัย ดังนั้น การพัฒนานักวิจัยอยางเปนระบบ

ตั้งแตนักวิจัยรุนใหม รุนกลาง และนักวิจัยเชี่ยวชาญ ยังตองดําเนินการควบคูกับการพัฒนาระบบกลไก

สนับสนุน เพื่อผลิตผลงานวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีคุณภาพ สรางองคความรูและนวัตกรรมที่
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สงผลกระทบตอสังคมและการนําไปใชประโยชน โดยผลักดันใหเกิดการรวมกลุมทํางานวิจัยเปนทีม/แผนงาน 

(Research program) เพ่ือยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยใหงานวิจัยมีผลกระทบตอสังคมตอบโจทยการวิจัยของ

ประเทศ รวมทั้งเพ่ิมความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมากขึ้น 
 

 5) ผลงานดานการบริการวิชาการ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีพันธกิจดําเนินการบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรใหเปนสวนหนึ่งของสังคม การสรางสังคมแหงการเรียนรู และการอยูรวมกันอยางมีความสุข เพ่ือ

บรรลุพันธกิจดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดตั้งศูนยพัฒนามนุษยและสังคม (บันลือ ถิ่น

พังงา) เพ่ือทําหนาที่ในการใหบริการวิชาการและจัดหารายไดของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศูนย

ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดสอบ  TOEIC ใหกับนิสิต  บุคลากร และ

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ยังไดสงเสริมการบริการวิชาการ

และการเผยแพรความรูสูสังคม เพ่ือการพัฒนา และเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาสังคม โดยกําหนดใหทุก

สาขาวิชาจัดทําโครงการเสวนาทางวิชาการเพ่ือสรางองคความรู และโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได ทํา

ใหรายไดจากการบริการวิชาการที่ไดรับจากแหลงภายนอกเพ่ิมขึ้น ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2564 

พบวา จํานวนเงินจากการบริการวิชาการท่ีไดรับจากแหลงทุนภายนอก  1,615,236.72 บาท  

 

ตาราง 8 จํานวนเงินจากการบริการวิชาการที่ไดรับจากแหลงภายนอก 

ปการศึกษา จํานวนเงินจากการบริการวิชาการที่ไดรับจากภายนอก 

2559 1,292,050.00 บาท 

2560  991,400.00 บาท 

2561 1,474,806.65 บาท 

2562 911,100  บาท 

2563 23,144,700.00 บาท 

2564 1,615,236.72 บาท 

 

อยางไรก็ตาม การจัดโครงการบริการวิชาการยังตองมีการปรับแผนกลยุทธเพ่ือใหการบริการวิชาการ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางแทจริง การจัดบริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญของ

บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาทิ การอบรมภาษาอังกฤษ ศูนยภาษาอาเซียน ท่ีจะเกิดขึ้น

อนาคต โดยมีการจัดการรายไดจากการบริการวิชาการที่เปนระบบและสรางระบบจูงใจในการทํางานดาน

บรกิารวิชาการแกบุคลากรที่ชัดเจนจะสามารถสรางช่ือเสียงและรายไดของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สะทอนความเขมแข็งและภาพลักษณที่ดีขององคการ  
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6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสรางวัฒนธรรมองคการ 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานสํานักงานคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และปรับเปลี่ยนภาระงานสายสนับสนุนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายรวม

บรกิารประสานภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบงเปน 6 กลุมงาน ไดแก  

- กลุมงานบริหารงานทั่วไป  

- กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน  

- กลุมงานวิชาการและบรกิารศกึษา  

- กลุมงานวิจัย พัฒนานิสิต ทํานุบํารงุศลิปและวัฒนธรรม และบริการวิชาการ   

- กลุมการเงินและพัสดุ  

- กลุมงานเทคโนโลยีและสถานที่  

พรอมทั้งปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการบริหารจัดการมีความ

สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยการจัดใหมีการประชุม

ชี้แจงในทุกข้ันตอนเพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงโครงสรางการบริหารตาม

นโยบายรวมบริการประสานภารกิจของมหาวิทยาลัย ทําใหการบริหารจัดการมีมาตรฐานเดียวกัน เกิดความ

คุมคา และเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารงาน  ในขณะเดียวกันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มุงสราง

วัฒนธรรมองคการ เนนการทํางานเปนทีม เปดใจกวาง ผสานความแตกตางหลากหลายใหกลายเปนหน่ึงเดียว 

สรางความสามัคคี ความผูกพัน ของบุคลากรภายในคณะผานกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําป เพ่ือพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและมีบรรยากาศทาง

วิชาการ  

แมวาการปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารงานสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ

ปรับเปลี่ยนภาระงานสายสนับสนุนจะชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การทํางานมีมาตรฐานเดียวกัน และมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม แรงตานจากความเคยชินที่ไดรับบริการจากเจาหนาที่สาขาวิชายังคงมีอยู 

ดังน้ัน การปรับทัศนคติและวัฒนธรรมการทํางานใหมเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางใหมจําเปนตองดําเนินการ

ควบคูกันไป นอกจากนั้น การปรับกระบวนการทํางาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งการจัดสรร

ทรัพยากรภายในองคการใหสอดคลองกับโครงสรางองคการ การปรับเปลี่ยนการบริหารการเงินและ

งบประมาณแบบลงหลักสูตรทั้งหมดเปนการจัดทําแผนงบประมาณสวนกลางบางสวนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ดานตาง ๆ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทั้งดานการวิจัย การพัฒนาอาจารย การผลิตผลงานทาง

วิชาการ การพัฒนานิสิตยังคงเปนประเด็นท่ีตองดําเนินการตอไป เพื่อพัฒนาองคการสูความเปนเลิศหรือ

องคการสมรรถนะสูงในอนาคต 
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1.3.2 ปจจัยภายในท่ีมีผลตอการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) เปนแผนที่ไดจัดทําขึ้น

ในลักษณะแผนกลยุทธที่ มีเปาหมายเพ่ือขับเคลื่อนคณะตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทักษิณโดยรวม 

ตอบสนองตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งในระดับพ้ืนที่และประเทศ 

อาทิ นิสิต ผูเรียน ผูใชบัณฑิต ชุมชน/สังคม องคกรของรัฐและเอกชน ที่เปนผูใชผลงานทางวิชาการและวิจัย 

คํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แนวนโยบายแหงรัฐ โดยไดมีการทบทวนและวิเคราะหบริบทการ

พัฒนาดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาให

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาตาม      

กลยุทธและรวมกันกําหนดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนแผนฯ ใหบรรลุตามยุทธศาสตรที่กําหนดและการ

เปนมหาวิทยาลัย “กลุมท่ี 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology and 

Innovation) สามารถสรางอนาคตดวยการจัดการเรียนรู สรางองคความรู วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม การ

บริการวิชาการและการบริหารที่เปนเลิศผสานการดําเนินงานและการขับเคลื่อนดวยพันธกิจแบบบูรณาการ

จากจุดแข็งที่มีทางสังคมศาสตร รวมถึงการสรางความรวมมือกับภาคีพันธมิตร ซึ่งมีปจจัยในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 

1) คุณภาพอาจารย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 114 คน ประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการที่เปน

อาจารยประจํา จํานวน 90 คน บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 25 คน สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอสาย

สนับสนุน 3.96 : 1 มีอาจารยชาวตางประเทศ จํานวน 7 คน มีอาจารยผูมีความรูความสามารถ จํานวน 1 คน 

ในจํานวนนี้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 58.89 และมีตําแหนงทาง

วิชาการ 30 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ของบุคลากรสายวิชาการ  (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 

หลักสูตรสวนใหญในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหลักสูตรทางดานภาษาตางประเทศ ทําใหการรับ

อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนไปไดยาก อาจารยสวนใหญมีคุณวุฒิปริญญาโท สัดสวนอาจารยที่มีตําแหนง

ทางวิชาการมีจํานวนนอย ยอมสงผลตอความเขมแข็งทางวิชาการและการบริหารจัดการหลักสูตร นอกจากน้ี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรยังมีความจําเปนในการจางอาจารยชาวตางประเทศเพื่อเพ่ิมศักยภาพของ

หลักสูตร ในปการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาจารยชาวตางประเทศ จํานวน 7 คน 

แตมีขอจํากัดอาจารยชาวตางประเทศมีสถานะเปนลูกจางชั่วคราว สวนใหญจบปริญญาตรีและปริญญาโท ไม

สามารถขอตําแหนงทางวิชาการ คาตอบแทนและสวัสดิการไมจูงใจอาจารยชาวตางชาติ ทําใหขาดโอกาสใน

การจางชาวตางชาติที่มีความสามารถสูงเขามาทํางาน  
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2) การบริหารจัดการหลักสูตร 

จากการประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่กําหนดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 5 คน ตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร  และมี

ผลงานทางวิชาการยอนหลังในรอบ 5 ปยอนหลัง อยางนอย 1 ผลงาน และหามเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรซ้ํากันเกินกวา 1 หลักสูตร หลักสูตรสวนใหญมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน เทากับ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 สงผลตอความเขมแข็งทางวิชาการและการบริหารจัดการหลักสูตร  

 

3) การบริหารจัดการงบประมาณ  

ในปงบประมาณ 2566 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายทั้ง

เงินรายไดและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในทุกหมวดรายจาย เปนจํานวน ทั้งสิ้น 14,256,500 บาท โดยจําแนกเปน

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 396,000 บาท งบประมาณเงินรายได 13,860,500 บาท รายไดของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีแนวโนมจะลดลง สวนหนึ่งเนื่องจากไมไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล รายไดสวนใหญของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงเปนรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา ซึ่ง

อนาคตมีแนวโนมจะลดลงเนื่องจากนิสิตระดับปริญญาตรีมีจํานวนลดลง และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น

จํานวนนอยมาก จนบางหลักสูตรจําเปนตองปดหลักสูตรเนื่องมีนิสิตนอยกวา 5 คน ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรตองวางแผนเชิงรุกในการเพ่ิมรายไดจากการจัดการศึกษา การจัดหารายไดจากบริการวิชาการ 

และจากหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) 

 

1.4 บริบทเชิงกลยุทธ  

1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนกรอบแนวทางการพัฒนา

ในระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความมั่นคง  

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม            

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

สําหรับยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับสถาบันอุดมศึกษา มีปรากฏในยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซึ่งกําหนดรายละเอียดการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการ
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พัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ วัยเรียน วัยรุน/นักศึกษา วัยแรงงาน และวัย

ผูสูงอายุ เพ่ือสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมี

คุณคา การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 ที่มุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรู

ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  

 

2. การขับเคลื่อนประเทศดวยแนวคิด Thailand 4.0  

นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางไปสูประเทศ

รายไดสูงรวมทั้งหลุดพนกับดักความไมเทาเทียมกันของคนในชาติไปสูการพัฒนาอยางสมดุลทางเศรษฐกิจและ

สังคมใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนไดอยางแทจริง การปรับเปลี่ยนประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 เปน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู Value Base Economy หรือการขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรม 

โดยสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจผานนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค และสรางสังคมท่ีอยูดีมี

สุข เปนสังคมที่ไมทอดทิ้งใครไวขางหลัง รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถของคนในสังคมใหเขมแข็งโดยลด

ความเหลื่อมล้ําในสังคม ยกระดับคุณภาพคนใหสูงขึ้น โดยพัฒนาใหคนไทยมีสมรรถนะเทียบเคียงกับการ

พัฒนาในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนปกปองสิ่งแวดลอม เปนสังคมที่พัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป  (พ.ศ.2566 – 2570) ซึ่งแปลง

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงมุงการปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคนสูโลกยุค

ใหม สูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม การเปลี่ยนผานการผลิตและการบริโภคไปสูความยั่งยืน รวมทั้งการ

เสริมสรางความสามารถของไทยในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใตโรคอุบัติ  ใหเปน

ประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่

ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 และยึดหลักการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต

บนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม 

 

4. แผนการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เปนแผนระยะยาว 20 ป เพ่ือวางกรอบเปาหมายและทิศ

ทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงเนนจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความ
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เสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมี

สมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงาน  และการพัฒนาประเทศ ซ่ึงไดกําหนด

เปาหมายไว 2 ดาน คือ ดานผูเรียน (Learner Aspiration โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ดานการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ไดแก  (1) ให

ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access) (2) ผูเรียนทุกคน ทุก

กลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อยางเทาเทียม (Equity) (3) ระบบการศึกษาท่ี

มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเตม็ตามศักยภาพ (Quality) (4) ระบบการบริหารจัด

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุเปาหมาย (Efficiency) และ (5) 

ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

(Relevancy) 

 

5. คําแถลงนโยบายของนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตร ีแถลงตอรัฐสภา เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

ภายใตวิสัยทัศนในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุงมั่นใหประเทศไทยเปนประเทศที่

พัฒนาแลวในศตวรรษที่ 21" ประกอบดวยนโยบายหลัก 12 ดาน ไดแก  

1. การปกปองและเชดิชูสถาบันพระมหากษัตริยสถาบันพระมหากษัตริย 

2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

3. การทํานุบํารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 

6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 

7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 

8. การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรกัษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยาง ย่ังยืน 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง  

1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน  

2. การปรับปรงุระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
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4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  

5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต  

7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21  

8. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจํา 

9. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต  

10. การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชน  

11. การจัดเตรยีมมาตรการรองรบัภัยแลงและอุทกภัย  

12 การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชนและการดําเนินการเพ่ือ แกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดกําหนดกรอบนโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่สอดรับการนโยบายรัฐบาลสะทอนผาน 4 มิติ ดังน้ี 

มิติที่1 : สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

- สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกอายุ ทุกชวงวัย สามารถพัฒนาตัวเอง

ไดตลอดเวลา ไมตกเทรนด 

- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม ใหเขากับอาชีพแหงอนาคต รองรับอาชีพหลากหลายใน

โลกยุคใหมอยางเทาทัน 

- สรางบัณฑติคณุภาพพรอมสูโลกใบใหมแหงศตวรรษที่ 21 

- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแหงอนาคต (Skill for the future) อยางเปนรูปธรรม ทั้ง Upskill 

และ Reskill คนทํางาน 

- สนับสนุนการเรียนรูสําหรับคนสูงวัย 

มิติที่ 2 : สรางและพัฒนาองคความรู 

- ปรบัโจทย ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยใหตอบโจทยประเทศไทย 

- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

- ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทยประเทศ ท้ัง Smart Farming, Active Citizen, Zero-

Waste และ AI for All 

 

มิติที่ 3 : สรางและพัฒนานวัตกรรม 

- สรางกองทุนพัฒนาสตารทอัพรุนใหม (Young Startup) และการใหคําปรึกษาจากผูรูจริง 

(Mentor in Residence) อยางครบวงจร 

- สงเสรมิการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม 

- สรางมูลคาเพิ่ม เปล่ียน Made in Thailand เปน Innovated in Thailand 
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มิติที่4 : ปฏิรปูการอุดมศึกษา 

- ปลดลอค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอตําแหนง

วิชาการใหเหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก 

- ปรบัเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุมภารกิจ ตอบโจทยประเทศ 

- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม สรางระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) ที่

สามารถเลือกเรยีนในสิ่งท่ีตนสนใจ (Modular System) สะสมเปนปริญญาจ๋ิว ไรขอจํากัดเรื่อง

เวลา มหาวิทยาลัย อายุ และสามารถนําเอาประสบการณที่มีมาเทียบหนวยกิตได 
 

6. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรมีแนวโนมผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น อัตราการเกิดที่ลดลงสงผลใหจํานวน

นักเรียนที่อยูในวัยเรียนมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลกระทบตอการจัดการศึกษา การบริหาร

สถานศึกษา การวางแผนอัตรากําลัง การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดโครงสรางพ้ืนฐาน 

ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษาที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 7. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางกาวกระโดดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีอยางฉับพลัน (Disruptive technology) ทําใหสังคมกาวเขาสูสังคมยุคดิจิทัล ผูคนสามารถเขาถึง

ขอมูลขาวสารและแหลงเรียนรูอยางไรขีดจํากัด เปนยุคท่ีอินเทอรเน็ตเปนทุกสิ่งซึ่งมนุษยสามารถพกพาติดตัว

ไปดวยตลอดเวลาในรูปของโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบการคาและการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน รูปแบบ

การคามีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสูการคาผานระบบออนไลน ทําใหพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการของ

ผูคนเปลี่ยนแปลงไป  เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเปนสิ่งที่เก่ียวของกับทุกเรื่องในชีวิตประจําวัน สงผลตอทั้ง

การดําเนินธุรกิจและสมรรถนะของบัณฑิตที่ภาคธุรกิจตองการ การเรียนรูและเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อใหรูเทาทันและนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศจึงเปนเรื่องสําคัญ เพ่ือวางแผนพัฒนา

และเตรียมกําลังคนที่จะเขาสูตลาดงาน ปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน หลากหลาย

เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะ

ที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางเสรแีบบไรพรมแดน 
 

8. ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 

 การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสงผลใหมีความตองการกําลังคนที่มีทักษะและ

สมรรถนะระดับสู ง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น โดยทักษะสําคัญ จําเปนในโลกศตวรรษที่  21 

ประกอบดวย ทักษะท่ีเรียกตามคํายอวา 3Rs + 8Cs ไดแก 3Rs ประกอบดวย การอานออก (Reading) การ

เขียนได (Writing) และคิดเลขเปน (Arithmetics) 8Cs ประกอบดวย ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรค และ
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นวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross – 

Cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration 

Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรู เทาทันส่ือ (Communications, 

Information and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) ความมี

เมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จรยิธรรม (Compassion)  

 บริบทเชิงกลยุทธจากการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ภาวการณแขงขัน ความทาทายจากปจจัยภายนอกที่มี

การเปลี่ยนแปลงเปนความทาทายท่ีทําใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตองมีการพัฒนาระบบและกลไก

เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง การบูรณาการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองการเรียนรู

เพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ การเขาสูสังคมผูประกอบการ การสรางความเขมแข็งทางวิชาการผานการ

สรางผลงานวิจัยตามบริบทของศาสตร การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการสรางคานิยมสรางจิตสํานึกการ

ทํางานรวมกันในมิติการยอมรับความแตกตางหลากหลาย การสรางการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให

บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความพรอมในการพัฒนาเพ่ือสรางความไดเปรียบดานการ

แขงขันและประสิทธิภาพในการบริหารงานสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและนโยบายมหาวิทยาลัยที่มุงมั่น

พัฒนาคุณภาพการศึกษา วิชาการที่มีคณุภาพ ไดรบัการรบัการยอมรับจากสังคม 
 

 สวนท่ี 2 วิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (พ.ศ. 2566 - 2570) 

2.1 วิสัยทัศนและความทาทาย 

การเสนอวิสัยทัศนเพ่ือพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (พ.ศ. 2566 -2570) ยังคงรักษา

ปรัชญาปณิธาน และพันธกิจ ที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 ป (พ.ศ. 

2563 - 2570) เนื่องจากรายละเอียดดังกลาวไดผานการระดมสมองของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร และ ผูมีสวนไดสวนเสียมาแลว นอกจากนี้ยังเปนขอมูลที่สะทอนตัวตนของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ที่เปนมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และสรางการการขับเคลื่อนสูอนาคต ภายใตแนวคิดที่วา 

“สานตอ กอผสานสรางงานใหม ประกอบสรางสานฝนสูอนาคต” ซึ่งหมายถึงการสานตอพันธกิจดวย

ระบบงานและกลไกท่ีมีอยู พัฒนาสรางสรรคงานใหมเพื่อตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง รวมกันสรางเปน

อนาคตใหมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยยึดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. 2561-

2580) เปนแนวทาง ดังนี้  
 

ปรัชญา 

 ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนามนุษยและสังคม  
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ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ปณิธาน 

รูส่ือสาร มองการณไกล ใฝศึกษา นําวิชาการ ประสานการพัฒนา เพื่อสรางคุณคาใหมนุษยและสังคม  
 

วิสัยทัศน 

 คณะชั้นนําดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอบสนองความตองการของสังคมดวยนวัตกรรมสังคม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม และมีทักษะการ

เปนผูประกอบการ 

2. ดําเนินงานวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีคุณภาพ มุงสรางองคความรูและนวัตกรรม 

เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม 

3. ดําเนินการบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสรางสรรคการพัฒนาสังคมอยาง

ยั่งยืนและสรางรายไดใหแกองคกร 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาภาคใต เพ่ือสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมตอสังคม  

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสูการเปนองคการสมรรถนะสูง มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล 

สรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันเพ่ือสรางองคการสรางสุข 

 

2.2 แนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (พ.ศ. 2566-2570) 

เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจขางตน จึงไดกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธและ

แนวทาง และโครงการ-กิจกรรมที่สําคัญไว เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 22 กลยุทธ ดังนี้ 

 

เปาหมายภายใตวิสัยทัศน 

เปาหมายภายใตวิสัยทศัน ภายในป 2567 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตองบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

 มีหลักสูตร 1 หลักสูตรเขารับการประเมนิตามเกณฑ AUN QA 

 จํานวนผลงานวิชาการอยูในอันดับ 1 ใน 10 ของคณะที่จัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรในประเทศไทย  

 มีสาขาวิชาอยูในอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับ (Ranking) ผูสนใจเขาศึกษา 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคม และมีทักษะการเปน 

              ผูประกอบการ 

เปาประสงค :  พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม มีอัตลักษณตามสมรรถนะของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมีทักษะการเปนผูประกอบการ 

กลยุทธท่ี 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เนนสรางจุดเดนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

และมีศักยภาพในการแขงขันตามเกณฑคุณภาพการศึกษาระดับอาเซียน (AUN QA) 

กลยุทธท่ี 1.2   พัฒนานิสิตใหมีสมรรถนะตอบสนองความตองการของสังคม มีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

ทักษะภาษาตางประเทศ และทักษะการเปนผูประกอบการ 

กลยุทธท่ี 1.3   สงเสริมการเรียนรูเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน 

(Community-based Learning) 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

กลยุทธท่ี 1.4 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนในการผลิตบัณฑิต 

กลยุทธที่ 1.5 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารยใหสูงข้ึน ทั้งดานการสอน คุณวุฒิ ตําแหนงทาง

วิชาการ และศักยภาพการปฏิบัติงานดานตาง ๆ 

กลยุทธที่ 1.6 พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศกึษาในตางประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :  การวิจัยที่มีคุณภาพ เนนสรางองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม  

เปาประสงค :  มีผลงานวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมีคุณภาพ สรางองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือ

การพัฒนาสังคม 

กลยุทธท่ี 2.1 สรางและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของบุคลากรอยางเปนระบบ เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักวิจัย

รุนใหม นักวิจัยรุนกลาง และนักวิจัยเชี่ยวชาญของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กลยุทธท่ี 2.2 สงเสรมิใหนักวิจัยทํางานวิจัยเปนทีม/แผนงาน (Research program) เพื่อยกระดับ

คุณภาพผลงานวิจัยใหงานวิจัยมีผลกระทบตอสังคมตอบโจทยการวิจัยของประเทศ 

กลยุทธท่ี 2.3 สงเสริมการนําองคความรูและนวัตกรรมจากการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน

และสังคม   

กลยุทธท่ี 2.4 สงเสริมและพัฒนาการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค ในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

กลยุทธท่ี 2.5 พัฒนาระบบสนับสนุนและสรางแรงจูงใจในการทําวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การบริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อการ

พัฒนาสังคมอยางยั่งยืนและสรางรายไดใหแกองคกร 

เปาประสงค : มีผลงานดานการบริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อ

การพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนและสรางรายไดใหแกองคกร 

กลยุทธท่ี 3.1 สงเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคมโดยบูรณาการองคความรูและ

ความเชี่ยวชาญดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและ

พัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาการบริการวิชาการโดยบูรณาการองคความรูและความเชี่ยวชาญดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรเพ่ือสรางรายไดใหแกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

กลยุทธท่ี 3.3 ปรับปรุงระบบสนับสนุนงานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 3.4 พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือ

สรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีในการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาภาคใต เพ่ือสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มตอสังคม 

เปาประสงค : มีผลการดําเนินงานดานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาภาคใตที่สรางคุณคาและ

มูลคาเพ่ิมตอสงัคม 

กลยุทธท่ี 4.1 สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาภาคใตเพ่ือสรางจิตสํานึกในการรักษาและ

สรางคุณคารวมอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของสังคม 

กลยุทธท่ี 4.2 สงเสรมิการวิจัยและบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาภาคใต นําไปสูการสราง

องคความรูและนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมตอสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการสูการเปนองคการสมรรถนะสูง 

เปาประสงค : เปนองคการท่ีมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีผลสัมฤทธ์ิสูง ยึดหลกัธรรมาภิบาล  

สรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันเพื่อสรางองคการสรางสุข 

กลยุทธท่ี 5.1 ปรับโครงสราง ระบบการบริหารงาน การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานให

บรรลุเปาหมายสอดคลองกับการทํางานมุงผลสัมฤทธ์ิ 

กลยุทธท่ี 5.2 ปรับปรุงระบบสนับสนุนการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลดข้ันตอนและคาใชจาย 

นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยึดหลักธรร

มาภิบาล 

กลยุทธท่ี 5.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเสริมสรางสมรรถนะใน

การทํางานเพื่อยกระดับความสามารถสรางความกาวหนาทางวิชาชีพ และสรางความยุติธรรม

ในองคการ (Organizational Justice) ผ านระบบการประเมินผลการปฏิบัติ งานมุ งเน น

ผลสัมฤทธ์ิ 

กลยุทธท่ี 5.4 สรางระบบและสภาพแวดลอมในการทํางานที่เอื้อใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมีความสุข 

กลยุทธที่ 5.5 พัฒนาการบริหารจัดการระดับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามเกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : 

EdPEx) 
 



24 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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คานยิมองคกร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะสรางวัฒนธรรมองคกรและการสรางองคกรแหงการเรียนรู 

เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม กระตือรือรน ทุมเทในการทํางาน เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงอยาง

สรางสรรค มีรับผิดชอบตอตนเอง องคกร และสังคมดวยสามัญสํานึกความเปนพลเมือง และการมีจิต

สาธารณะ ใหบุคลากรทุกระดับยึดถือเปน “วิถีรวม” สะทอนอัตลักษณการเปน “คน” มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ท่ีสรางข้ึนจากความหลากหลาย แตยึดโยงดวยความรัก ความผูกพัน โยงใยเปนครอบครัว

เดียวกัน และพรอมขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โดยกําหนดคานิยมหลัก (Core Value) เรียกวา “We Are HUSO Family” 
 

Harmony มีความสามัคคี มุงเนนการทํางานเปนทีม เปดใจกวาง ผสมผสานความแตกตาง

หลากหลายไดอยางลงตวั  

Unity  มีความเปนเอกภาพจากการสรางความสมานฉันท ความรัก ความภักดี กลมกลืนเปน

หนึ่งเดียวกับผูคนรอบขาง ดั่งวลีในภาษาถ่ินใตที่วา “หนึ่งเดียว หลายเกลียวขว้ัน” 

Social Responsibility  มีความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะปญญาชน ที่มีจิตอาสาและสํานึก พลเมือง 

พรอมเขารวมขับเคลื่อนการแกไขปญหาสังคมไดเหมาะสมกับโครงสราง หนาท่ี 

บทบาทและตําแหนงแหงที่ของตน 

Opportunity of Change

  

พรอมพัฒนาตนเอง และการเรียน รูรวมกันตอเนื่อง มีความเชื่อมั่นในการ

เปล่ียนแปลงอยางสรางสรรค  

 

นอกจากนี้กําหนดใหผูบริหารตั้งแตประธานหลักสูตรข้ึนไป มีคานิยมเพ่ิมเติม  คือ “We Are HUSO 

Family© ” คือการสรางความตอเนื่อง (Continuous) ทางการบริหาร การสรางเปาหลอมเพื่อหลอหลอม

นักวิชาการรุนใหมใหเรียนรูอัตลักษณการบริหารคณะ สามารถสรางความกาวหนาทางการบริหารจากการ

ปฏิบัติอยางเปนระบบ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร 

(Strategies) 

เปาประสงค 

(Objectives) 

ผลลัพธ 

(Key Results) 

ผลการดําเนินงาน

ปที่ผานมา 

S1 การผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตอบสนองความ

ตองการของสังคม และมี

O1 พัฒนาบัณฑิตใหมี

คุณภาพเปนที่ยอมรับของ

สังคม มีอัตลักษณตาม

KR 1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงาน และสามารถ

แขงขันไดโดยมีผลการประเมินหลักสูตรโดย

คาเฉลี่ย 2.86 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร 

(Strategies) 

เปาประสงค 

(Objectives) 

ผลลัพธ 

(Key Results) 

ผลการดําเนินงาน

ปที่ผานมา 

ทักษะการเปน

ผูประกอบการ 

สมรรถนะของคณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร และมีทักษะการ

เปนผูประกอบการ 

กรรมการภายในตามเกณฑ AUN QA คาเฉลี่ย 

3.00 ในป 2566 

KR 2 พัฒนานิสิตใหมีสมรรถนะตอบสนองความ

ต องการของสั งคม มีทั กษะการเรียนรู และ

นวัตกรรม ทักษะภาษา ตางประเทศ และทักษะ

การเปนผูประกอบการ เพ่ือเพ่ิมอัตราการไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปของบัณฑิต

ปริญญาตรีจาก รอยละ 62.31 เปนรอยละ 70 

ในป 2566 

รอยละ 62.31 

KR 3 สงเสริมการเรียนรูเนนการเรียนรูจากการ

ปฏิ บั ติ จริง การเรียนรู โดยใช ชุมชนเป นฐาน 

(Community-based Learning) มีหลักสูตรท่ี มี

รายวิชาเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐานไมนอยกวา

รอยละ 15 ในป 2566  

รอยละ 8.33 

KR 4 เพิ่มจํานวนเครือขายความรวมมือกับภาค

ธุรกิจหรือภาคเอกชนในการผลิตบัณฑิตปละไม

นอยกวา 1 เครือขาย 

N/A 

KR 5 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย

ใหสูงข้ึน ทําใหอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 43.26 เปนรอยละ 47 และ

อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้นจากรอย

ละ 28.57 เปนรอยละ 35 ในป 2566 

รอยละ 43.26 

รอยละ 28.57 

KR 6 เพ่ิมเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับ

ตางประเทศอยางนอยปละ 1 เครือขายที่มีการ

ดําเนินการ 

N/A 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร 

(Strategies) 

เปาประสงค 

(Objectives) 

ผลลัพธ 

(Key Results) 

ผลการดําเนินงาน

ปที่ผานมา 

S2 การวิจัยที่มีคุณภาพ 

เน นสรางองค ความรู

และนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาสังคม 

O2 มี ผ ล ง า น วิ จั ย ด า น

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ที่มีคุณภาพ สรางองคความรู

และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สังคม 

KR 1 สรางและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของ

บุคลากรอยางเปนระบบ ทําใหมีจํานวนนักวิจัย

เพิ่มขึ้นจากเดิมปละไมนอยกวารอยละ 5  

N/A 

KR 2 สงเสริมให นักวิจัยทํางานวิจัยเปนทีม/

แผนงาน (Research program) มีจํานวนแผน

งานวิจัยเพ่ิมขึ้นอยางนอย 1 แผนตอป 

N/A 

KR 3 เพิ่มจํานวนนวัตกรรมจากการวิจัยไปใช

ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นและสังคมจาก

รอยละ 26.32 ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

เปนรอยละ 35 ในป  2566 

รอยละ 26.32 

KR 4 เพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ของอาจารยประจําที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

ระดับ ชาติและนานาชาติ จากรอยละ 82.86 

ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด เปนรอยละ 

90 ในป 2566 

รอยละ 82.86 

KR 5 เพ่ิ มจํานวนเงินทุ น วิ จัยจากแหล งทุน

ภายนอกดวยการพัฒนาระบบสนับสนุนและ

สรางแรงจูงใจในการทําวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

จาก 7,600,000 บาท เปน 10,000,000 ในป 

2566   

7,600,000 บาท 

S3 การบริการวิชาการ

บนฐานความเชี่ ยวชาญ

ด านมนุษยศาสตรและ

สั งคมศาสตร เพ่ื อการ

พัฒนาสังคมอยางย่ังยืน

O3 มีผลงานดานการบริการ

วิ ช า ก า ร บ น ฐ า น ค ว า ม

เช่ียวชาญดานมนุษยศาสตร

และสั งคมศาสตร เพ่ื อการ

พัฒนาสังคมอยางย่ังยืนและ

KR 1 เพ่ิม จํานวนผลงานบ ริการวิชาการที่

ตอบสนองความตองการของสังคมโดยบูรณาการ

องคความรูและความเช่ียวชาญดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของ

ชุมชนและพัฒนาสังคม ไมนอยกวารอยละ 25 

N/A 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร 

(Strategies) 

เปาประสงค 

(Objectives) 

ผลลัพธ 

(Key Results) 

ผลการดําเนินงาน

ปที่ผานมา 

และสรางรายได ให แก

องคกร 

สรางรายไดใหแกองคกร ของจํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด  

KR 2 เพ่ิมรายไดจากการบริการวิชาการโดย

บูรณาการองคความรูและความเชี่ยวชาญดาน

มนุษ ยศาสตรและสั งคมศาสตร  ด วยการ

พัฒนาการบริการวิชาการโดยบูรณาการองค

ความรูและความเช่ียวชาญดานมนุษยศาสตร

และมนุ ษ ยศาสตร ใน ลั กษ ณ ะต า งๆ  จาก 

1,500,000 บาท เปน 2,000,000 บาท ภายใน

ป 2566 

1,500,000 บาท 

KR 3 เพ่ิ ม จํานวนบุ คลากรที่ ได รับ เงินทุ น

สนับสนุนการบริการวิชาการจากแหลงภายนอก

ดวยการพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการ

วิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ให มีประสิท ธิภาพและสรางแรงจูงใจในการ

ทํางานดานการบริการวิชาการของบุคลการ ไม

นอยกวารอยละ 2 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด 

ในป 2566 

N/A 

KR 4 พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ

บุคลากรจนสามารถขึ้นทะเบียนเปนที่ปรึกษากับ

ศูนยขอมูลท่ีปรึกษากระทรวงการคลัง ไมนอย

กวารอยละ 2 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด ในป 

2566 

N/A 

S4 การทํานุบํารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปญญา

ภาคใต เพ่ือสรางคุณคา

และมูลคาเพิ่มตอสังคม 

O4 มีผลการดําเนินงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาภาคใตที่สรางคุณคา

และมูลคาเพ่ิม                     

KR 1 เพิ่มจํานวนผลงานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาภาคใตที่สรางคุณคา

รวมอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมเปน 4 

ผลงาน ในป 2566 

2 ผลงาน 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร 

(Strategies) 

เปาประสงค 

(Objectives) 

ผลลัพธ 

(Key Results) 

ผลการดําเนินงาน

ปที่ผานมา 

ตอสงัคม KR 2 เพิ่มจํานวนผลงานการวิจัย งานสรางสรรค 

หรือผลงานบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาภาคใตทีส่รางมูลคาเพิ่มตอสังคมเปน 4 

ผลงาน ในป 2566 

2 ผลงาน 

S5 การบริหารจัดการสู

ก า ร เป น อ ง ค ก า ร

สมรรถนะสูง 

O5 เป นอ งค กา รที่ มี ก า ร

บ ริหาร จัดการอย า งเป น

ระบบ มีผลสัมฤทธิ์ สูง ยึด

ห ลักธรรมาภิ บ าล  สร า ง

วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ทํ า ง า น

รวม กันเพื่ อสรางองคการ

สรางสุข 

KR 1 เพิ่มระดับความพึงพอใจของบุคลากรดาน

บรรยากาศการทํางานดวยการปรับโครงสราง 

ระบบการบริหารงาน การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ

รองรับการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย จาก

ระดับ 3.20 เปนระดับ 3.50 ในป 2566 

คาเฉล่ีย 3.20 

KR 2 เพิ่มจํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตาม

กลยุทธและแผนปฏิบัติการดวยการปรับปรุง

ระบบสนับสนุนการบริหารคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร จากรอยละ 80 เปนรอยละ 

90 ในป 2566 

รอยละ 80 

KR 3 เพิ่มระดับความผูกพันของบุคลากรดวย

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย สราง

ความกาวหนาทางวิชาชีพ และสรางความ

ยุติธรรมในองคการ จากคาเฉล่ีย 3.61 เปนรอย

ละ 4.0 ในป 2566 

คาเฉล่ีย 3.61 

KR 4 เพิ่มคาเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากร

ดวยการ สรางระบบและสภาพแวดลอมในการ

ทํางานที่เอ้ือใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมี

ความสุข จากรอยละ 64.00 เปนรอยละ 70.00 

ในป 2566 

รอยละ 64.00 

KR 5 พัฒนาการนําระบบคุณภาพสากลมาใช

บ ริห า รจัดการทั่ วทั้ งอ งค ก าร (Education 

ระดับ 3 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร 

(Strategies) 

เปาประสงค 

(Objectives) 

ผลลัพธ 

(Key Results) 

ผลการดําเนินงาน

ปที่ผานมา 

Criteria for Performance Excellence : 

EdPEx) โดยเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสูความเปนเลิศ EdPEx 200 คะแนน 

จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา นวัตกรรมและวิจัย 

ในป 2566 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

แผนท่ีกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Strategic Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คณะช้ันนําดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับประเทศ 

ตอบสนองความตองการของสังคมดวยนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

 มีหลักสูตร 1 หลกัสูตรเขารับการประเมินตามเกณฑ AUN QA 

 จํานวนผลงานวิชาการอยูในระดับ 1 ใน 10 ของคณะที่จัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรในประเทศไทย 

 มีสาขาวิชาอยูในอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับ (Ranking)  

มิติดาน

ประสิทธิผล 

อาจารย มีคุณภาพ มี

คุณวุฒิและตําแหน ง

ท า ง วิ ช า ก า ร  มี

ศักยภาพ ทั้งดานการ

สอน การผลิตผลงาน

ทางวิชาการ 

ผ ล ง าน วิ จั ย ด า น

มนุ ษ ยศาสตร และ

สั งค ม ศ าส ต ร ที่ มี

คุ ณ ภ าพ  ตี พิ ม พ

เผยแพรในระดับชาติ

และนานาชาติ 

ผลการบริการวิชาการ

บนฐานความเชี่ยวชาญ

ดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เพื่ อการ

พั ฒ น าสั งคมอย าง

ย่ังยืนและสรางรายได

ผลการดํ าเนิ นงาน

ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาภาคใตที่สราง

คุณคาและมูลคาเพิ่ม

ตอสังคม 

มิติดานลูกคา บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

ของสังคมตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

การวิ จั ย เพื่ อสร างองค

ความรูและนวัตกรรมเพื่ อ

การพัฒนาสังคม 

 

การบริการวิชาการที่ตอบสนอง

ความต องการของสังคมเพื่ อ

เพ่ิมขีดความสามารถของสังคม

อยางย่ังยืน 

มิติดาน

กระบวนการ

ภายใน 

การพั ฒ นาห ลั กสู ตร ให

สอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงาน 

 

การเรียนรูเนนการเรียนรูจาก

การปฏิบัติจริง การเรียนรูโดยใช

ชุมชนเปนฐาน (Community-

bsed Learning) 

การบริหารงานวิจัยที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

การบริหารบริการวิชาการ

ของคณะฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

 

การพั ฒนาหลั กสู ตร ตาม

เกณฑคุณภาพการศึกษาระดับ

อาเซียน (AUN QA) 

 

มิติดานพัฒนา

องคการและ

การเรียนรู 

การพัฒนาระบบ

บริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาระบบและ

สภาพแวดลอมในการ

ทํางานที่เอ้ือใหเกิดการ

ทํางานรวมกันอยางมี

ความสุข 

 

การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการสูการเปน

องคการสมรรถนะสูง 

การบริหารจัดการระดับ

ค ณ ะ ฯ  ต า ม เ ก ณ ฑ

คุณภาพการศึกษาเพื่ อ

การดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

(EdPEx) 

 

บัณฑิตมีคุณภาพมี  อัต

ลักษณ ตามสมรรถนะ

ของคณะฯ และมีทักษะ

การเปนผูประกอบการ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We Are HUSO Family” 

จากความหลากหลายสูความเปนหนึ่ง : From diversity to unity 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

 



33 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคมในการขบัเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

เปาประสงคที่  1.1  พัฒนากําลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

                  1.2 พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการสรางวัตกรรมสังคม การเปนผูประกอบการและการเปนพลเมือง   

TSU01 รอยละของ

หลักสูตรบูรณาการขาม

ศาสตรเพ่ือสราง

นวัตกรรมสังคมและ

ผูประกอบการ 

รอยละ 

10 

รอยละ 

15 

รอยละ 

20 

รอยละ 

25 

รอยละ 

30 

1.1 สรางทางเลือกที่หลากหลาย

และการพัฒนากลไกการจัดทํา

หลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือสราง

นวัตกรรมสังคมหรือ

ผูประกอบการ ดานการพัฒนา

หลักสูตรและการพัฒนาผูเรียน 

โครงการเตรียมความพรอมกอนฝกสหกิจ

ศึกษาและฝกงาน 

     คณะฯ 

TSU02 จํานวน

นวัตกรรมการจัด

การศึกษา 

5 10 15 20 25  กิจกรรมสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษ 

HUSO TOEIC Mock Test  

     คณะฯ 

TSU03  จํ า น ว น ค อ ร

สออนไลนท่ีเปนสวนหนึ่ง

ของรายวิชาในหลักสูตร

ประกาศนียบัตร 

10 

คอรส 

20 

คอรส 

30 

คอรส 

40 

คอรส 

50 

คอรส 

 โครงการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน       ทุกหลักสูตร 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคมในการขบัเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

TSU04 รอยละของ

จํานวนผูเรียนท่ีมีการ

เทียบโอนรายวิชาใน

ระบบคลังหนวยกิต 

รอยละ 

10 

รอยละ 

15 

รอยละ 

20 

รอยละ 

25 

รอยละ 

30 

 โครงการสหกิจศึกษา      หลักสูตร       

- ภาษาไทย    

- ภาษาอังกฤษ    

- นิเทศศาสตร      

- บรรณารักษฯ      

- ภาษาญี่ปุน           

-  ภาษาจีน 

- มลาย ู                  

- รัฐประศาสน

ศาสตร 

- การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย     

 

TSU05 รอยละของ

อาจารยที่ไดรับการ

พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ดานการเรียนการสอน

ตามเกณฑ Thailand 

PSF 

รอยละ 

5 

รอยละ 

10 

รอยละ 

20 

รอยละ 

30 

รอยละ 

40 

 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ      - การบริหาร

และพัฒนา

ชุมชน            

- ภูมิศาสตร 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคมในการขบัเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

TSU06 จํานวนผูเรียนที่

ผานการประเมิน

สมรรถนะใหเปน 

Global Citizenship 

นิสิตและบัณฑิตที่เปนผู

ประกอบหรือมีผลงาน

ดานนวัตกรรมสังคม 

(ตัวช้ีวัดกลุม 2) 

รอยละ 

65 

รอยละ 

70 

รอยละ 

75 

รอยละ 

80 

รอยละ 

85 

1.2 พัฒนากลไกการจัดทํา

หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบไม

มุงปริญญา (Non-Degree 

Program) เพ่ือ Reskills, 

Upskills, Newskills, Cross-

Skills และการเรียนรูตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) 

 

 

โครงการพัฒนาหลักสูตร       คณะฯ 

TSU07 จํานวนผูเรียนท่ี

ไดรับรางวลั 

รอยละ 

6 

รอยละ 

7 

รอยละ 

8 

รอยละ 

9 

รอยละ 

10 

 โครงการเพ่ือสรางเครือขายความสัมพันธดาน

การเรยีนการสอนกับสถานประกอบการ 

องคกรภาครัฐ หรือชุมชน 

     หลักสูตร       

- ภาษาไทย    

- ภาษาอังกฤษ    

- นิเทศศาสตร      

- บรรณารักษฯ      

- ภาษาญี่ปุน           

-  ภาษาจีน 

- มลาย ู                  

- รัฐประศาสน

ศาสตร 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคมในการขบัเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

- การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย     

TSU08 ความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต 

คาเฉลี่ย 

4.43 

คาเฉล่ีย 

4.45 

คาเฉล่ีย 

4.48 

คาเฉลี่ย 

4.51 

คาเฉลี่ย 

4.53 

1.3 การจัดการศึกษาที่แตกตาง

จากมาตรฐานอุดมศึกษา (Higher 

Education Sandbox) และ

ระบบธนาคารหนวยกิต (Higher 

Education Credit Bank) 

โครงการพัฒนาหลักสูตร       

TSU09 นิสิตและบัณฑิต

ที่เปนผูประกอบการหรือ

มีผลงานดานนวตักรรม

สังคม (ตัวช้ีวัดกลุม 2) 

 รอยละ 

20 

 รอยละ 

25 

 รอยละ 

30 

 รอยละ 

35 

 รอยละ 

40 

1.4 พัฒนาระบบและกลไกการ

พัฒนาอาจารยเพื่อสนับสนุนการ

จัดการเรียนรูตลอดชีวิต 

โครงการพัฒนาสมรรถนะการเปนอาจารยที่

ปรึกษา 

     คณะฯ 

       โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร      คณะฯ 

       โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูแบบ 

Active Learning สําหรับผูสอน 

     นิเทศศาสตร 

      1.5 พัฒนานิสิตใหเปน Glocal 

Citizenship และการรวมสราง

โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู

และสมรรถนะสากลของนิสิต/คณาจารย

     ประวัติศาสตร 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคมในการขบัเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

สังคมประกอบการ หลักสูตรประวัติศาสตร (ประวติัศาสตร) 

       โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตวชิาเอก

ภาษาอังกฤษ 

     ตะวันตก 

       โครงการเสริมสรางคุณลักษณะนิสิตและ

บัณฑิตพึงประสงคสาขาวิชาภาษาไทย 

     ภาษาไทย 

       โครงการเพชรภาษาไทย  (ศศ.บ. ภาษาไทย 

และ กศ.บ.ภาษาไทย) 

     ภาษาไทย 

       โครงการพัฒนานิสิตสาขาการบริหารและ

พัฒนาชุมชน (พัฒนาชุมชน) 

     การบริหาร

และพัฒนา

ชุมชน 

       โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของ

นิสิตวชิาเอกสังคมศึกษา (สังคมศึกษา) 

     สังคมศึกษา 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคมในการขบัเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

       โครงการสงเสริมคุณลักษณะบันฑิตที่พึง

ประสงคตาม ELO ของหลักสูตร (Expected 

Learning Outcomes) (ญ่ีปุน) 

     ญ่ีปุน 

       โครงการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคตาม ELO ของหลักสูตรภาษาจีน(จีน) 

     จีน 

       โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย (การจัดการทรัพยากร

มนุษย) 

     การจัดการ

ทรัพยากร

มนุษย 

       โครงการ HRM Family (การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย) 

     การจัดการ

ทรัพยากร

มนุษย 

       โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณบัณฑิตของ

คุณและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

     สํานักงาน

คณะฯ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคมในการขบัเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยเนนการสรางสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเปนผูประกอบการ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

      1.6 การสนับสนุนการเรียนรูใน

สถานการณวิกฤตสุขภาพและอ่ืน ๆ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียง 

     คณะฯ 

       โครงการอบรมการฝกซอมแผนฉุกเฉินและ

การความปลอดภัย 

     คณะฯ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  สรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นท่ี และการเพิ่มขดี

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 2  สรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชงิพื้นท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/

หลักสูตร 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

เปาประสงคท่ี  2.1  องคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

                  2.2  เพ่ิมผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร/อางอิงในระดับชาติและนานาชาตเิพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

TSU10  นักวิจัยที่ ได รับ

การยกระดับสมรรถนะ

ดานการวิจัย (ดานการ

สรางนวัตกรรมสังคม) 

รอยละ 

30 

รอยละ 

40 

รอยละ 

50 

รอยละ 

60 

รอยละ 

70 

2.1 ขับเคล่ือนงานวิจัยและ

นวัตกรรม ภายใตแผนงาน

วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม มหาวิทยาลัย

ทักษิณ (TSU SIM) และ

การพัฒนา กลุมวิจัย 

(Research Cluster) ตาม

กลุมยุทธศาสตร จุดเนน 

และวาระวิจัยของ

มหาวิทยาลัย (TSU 

Research Agenda) 

สนับสนุนงานวิจัยเงินรายได ครอบคลุมทั้ง

งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยสถาบัน งานวิจัย

นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

     คณะฯ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 2  สรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชงิพื้นท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/

หลักสูตร 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

TSU11 รอยละจํานวน

ผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่เผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ตอจํานวนอาจารยประจํา

หรอืนักวิจัยทั้งหมด   

  (1) ระดับชาติ 

  (2) ระดับนานาชาติ 

รอยละ 

 

 

 

 

 

 

100 

41 

รอยละ 

 

 

 

 

 

 

100 

44 

รอยละ 

 

 

 

 

 

 

100 

47 

รอยละ 

 

 

 

 

 

 

100 

51 

รอยละ 

 

 

 

 

 

 

100 

55 

2.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

และทักษะความสามารถ

นักวิจัยเพื่อ นวตักรรมและ

นวัตกรรมสังคม 

โครงการ Think Tank เสริมสราง นักวิจัย 

: คลินิกวิจัย 

     คณะฯ 

TSU12 รอยละของ

จํานวนผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค  ที่

กอใหเกิดนวัตกรรมสังคม

ตอจํานวนอาจารยประจํา

หรอืนักวิจัยทั้งหมด 

รอยละ 

52 

รอยละ 

55 

รอยละ 

58 

 รอยละ 

61 

รอยละ 

65 

2.3 สรางระบบนิเวศ 

และโครงสรางพ้ืนฐานการ

วิจัยท่ีมีศักยภาพรองรับ 

การนวัตกรรมสังคม ขีด

ความสามารถดานการ

แขงขันและการ พัฒนาที่

ยั่งยืน  

สนับสนุนงานวิจัยมุงเปา: สงเสริมการวิจัย

ทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

     คณะฯ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 2  สรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชงิพื้นท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/

หลักสูตร 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

TSU13 รอยละของ

ผลงานวิจัยที่เผยแพรและ

ไดรับการอางอิงใน

ฐานขอมูลสากลตอ

จํานวนอาจารยประจํา

หรอืนักวิจัยทั้งหมดหรือ

ตอจํานวนผลงานวิจัยที่

เผยแพรท้ังหมด 

   (1) ระดับชาต ิ

   (2) ระดับนานาชาติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 15 

รอยละ 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 17 

รอยละ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 20 

รอยละ 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 22 

รอยละ 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 25 

รอยละ 85 

2.4 ผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่เผยแพร/

อางอิงในระดับชาติและ 

นานาชาต ิ

โครงการพัฒนาวารสารอินทนิลทักษิณ

สารเขาสู ASEAN Citation Index (ACI) 

     คณะฯ 

TSU14 จํานวนเงินทุน

วิจัยจากแหลงทุน

ภายนอก 

105  

ลานบาท 

114  

ลานบาท 

126  

ลานบาท 

138  

ลานบาท 

152  

ลานบาท 
 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

เครอืขายวิจัยดานรัฐศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตร 

     รัฐประศาสน

ศาสตร 

TSU15 จํานวนสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ที่

ไดรับการยื่นจดตอป 

66 

 ผลงาน 

73 

ผลงาน 

80 

ผลงาน 

88  

ผลงาน 

97  

ผลงาน 

 โครงการสนับสนุนการเผยแพรและการ

ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูสู

นานาชาติ 

     การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 2  สรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชงิพื้นท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/

หลักสูตร 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

       โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงาน

วชิาการระดับชาติหรือนานาชาติ (มลายู) 

     ภาษามลาย ู

       โครงการเผยแพรผลงานทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติของอาจารยและ

นิสิต (ญี่ปุน) 

     ภาษาญ่ีปุน 

       โครงการเผยแพรผลงานทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติของอาจารยและ

นิสิต (จีน) 

     ภาษาจีน 

       โครงการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติของอาจารยและนิสิต 

     ภาษาตะวันตก 

       โครงการเผยแพรผลงานทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติของอาจารย และ

นิสิต 

     ภาษาไทย 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 2  สรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาเชงิพื้นท่ี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/

หลักสูตร 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

       โครงการสนับสนุนผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีเผยแพรและอางอิงใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

     ภาษาญ่ีปุน 

 

       โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

ในเครือขายมหาวิทยาลัยในภาคใต 

     ภูมิศาสตร 

      2.5 พัฒนาระบบทรัพยสิน

ทางปญญาของ

มหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพ และได

มาตรฐานสากล 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและสรางขีด 

ความสามารถดานการแขงขนั 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นทีแ่ละสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

เปาประสงคท่ี 3 มีผลงานดานการบริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืนและสรางรายไดใหแกองคกร 

TSU16 จํานวนเงินจาก

การนําทรัพยสินทาง

ปญญาไปตอยอดและ/

หรอืสรางมูลคาเพ่ิม 

100  
ลานบาท 

120 
ลาน

บาท 

130 ลาน

บาท 
140 ลาน

บาท 
150 ลาน

บาท 
3.1 การตอยอดทรัพยสิน

ทางปญญาเพ่ือขับเคลื่อน

การนําผลงานวิจัย ไปใช

ประโยชน 

       

TSU17 จํานวนเงินจาก 

การบริการวิชาการท่ีไดรับ

จากแหลงภายนอก (ลาน

บาท)  

80 
ลานบาท 

100 
ลานบาท 

120 

ลานบาท 
140 

ลานบาท 
160 ลาน

บาท 
3.2 ระบบสงเสริมและ

สนับสนุนธุรกิจและการ

ประกอบการ (Business 

Entrepreneur Shift 

Support and Training: 

TSU-BEST) 

โครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายไดภายใต

ศูนยบันลือ ถิ่นพังงา 

     คณะฯ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นทีแ่ละสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

TSU18 จํานวนสินคาและ

บริการในพ้ืนท่ีที่ไดรับการ

สรางมูลคาเพ่ิมจากการ

บริการวิชาการ  

120 
รายการ 

150 
รายกา

ร 

180 
รายการ 

200 
รายการ 

220 
รายการ 

 โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได : การ

พัฒนานักสังคมศาสตรรุนเยาวภาคใต 

     สาขาวิชา

สังคมศาสตร 

TSU19 งบประมาณจาก

แหลงทุนภายนอก

สนับสนุนการสราง

ผูประกอบการ/ธุรกิจใหม 

รอยละ 25 

(ระดับ 3) 

รอยละ

30 

(ระดับ 

4) 

รอยละ35 

(ระดับ 4) 

รอยละ 40 

(ระดบั 5) 

รอยละ45 

(ระดับ 5) 
 โครงการบริการวิชาการเพ่ือกอใหเกิดนวัตกรรม

สังคม "ภายใตช่ือการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ

ออนไลน" 

     ภาษาตะวันตก 

TSU20 งบประมาณการ 

พัฒนาเทคโนโลยี/ 

นวัตกรรมเพื่อพัฒนา 

ความเปนผูประกอบการ 

ของมหาวิทยาลัย

(Technological/Innova

tive Development 

Funding) (ตัวช้ีวัดกลุม 2) 

รอยละ   

  25

(ระดับ3) 

รอยละ 

30 

(ระดับ

4) 

รอยละ

35 

(ระดับ4) 

รอยละ40 

(ระดับ5) 

รอยละ45 

(ระดับ5) 

 โครงการพัฒนาผูประกอบการเพ่ือการสงออก

สินคาไปตางประเทศ (สาขาวิชา) 

     สาขาวิชารัฐ

ประศาสน

ศาสตรฯ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นทีแ่ละสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

TSU21 บุคลากรของ

มหาวทิยาลัยแลกเปล่ียน

ความรูสูภาคธุรกิจ/

อุตสาหกรรม 

(Talent/Academic 

Mobility Consultation)  

(ตัวช้ีวัดกลุม 2) 

รอยละ 25 

(ระดับ3) 

รอยละ

30 

(ระดับ 

4) 

รอยละ35 

(ระดับ 4) 

รอยละ40 

(ระดับ5) 

รอยละ45 

(ระดับ 5) 
 โครงการบริการวิขาการเพื่อหารายได      ภาษาไทย 

TSU22 ความรวมมือเพือ่

พัฒนาผูประกอบการและ

สงเสริมการสราง

นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/

อุตสาหกรรมของ

สถาบันอุดมศึกษา 

(University - Industry 

Linkage) (ตัวช้ีวัดกลุม 2) 

รอยละ 48 รอยละ 50 รอยละ 52 รอยละ 55 รอยละ 58  โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาสังคมศาสตร

เพ่ือนวัตกรรมสังคม หรือการเปนผูประกอบการ 

(สาขาวิชา) 

     สาขาวิชา

สังคมศาสตร 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นทีแ่ละสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

       โครงการบริการวิชาการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมให

สินคาและบริการ 

     ทุกหลักสูตร 

       โครงการบริการวิชาการหรือการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่กอใหเกิดนวัตกรรมสังคม หรือ

การเปนผูประกอบการ (สาขา) 

     ภาษา

ตะวันออก 

       โครงการฝกอบรม HR for Non-HR (สาขาวิชา)      สาขาวิชารัฐ

ประศาสน

ศาสตรฯ 

      3.3 พัฒนาอาจารย/

นักวิจัยท่ีมีทักษะสูงตอบ

โจทยอุตสาหกรรม และ 

Upskills, Reskills, New 

skills, Cross-Skills 

โครงการสรางเครือขายความสัมพันธดานบริการ

วิชาการกับองคกรภาครฐั เอกชน ฯ 

     สาขาวิชา

บรรณารักษฯ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นทีแ่ละสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

แรงงาน ในภาคอุตสาหกรรม 

       โครงการเพ่ือสรางเครือขายความสัมพันธดาน

บริการวิชาการกับองคกรภายนอก 

     ภาษาตะวันตก 

       โครงการเพ่ือสรางเครือขายความสัมพันธดาน

บริการวิชาการกับองคกรภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ 

หรอือุตสาหกรรม 

     ภาษาไทย 

       โครงการสรางเครือขายความสัมพันธดานการ

บริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก  

(สาขาวิชา) 

     ภาษาตะวันออก 

       โครงการสรางเครือขายความสัมพันธดานบริการ

วิชาการกับองคกรภาครฐั เอกชนธุรกิจ หรือ

อุตสาหกรรม 

     รัฐประศาสน

ศาสตร 



52 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการและถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นทีแ่ละสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

      3.4 พัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือ

ตอการสรางเทคโนโลยี/

นวัตกรรมและ การเปน

ผูประกอบการ 

สนับสนุนเพื่อบริการวิชาการแกสังคม      คณะ 

      3.5 พัฒนาระบบและกลไก

ความรวมมือเพื่อพัฒนา

ผูประกอบการและสงเสรมิ

การสรางนวัตกรรมกับภาค

ธรุกิจ/อุตสาหกรรม (TSU 

Industry Linkage) 

โครงการเพ่ือสรางเครือขายความสัมพันธดาน

บริการวิชาการกับองคกรเอกชน 

     สาขาวิชา

บรรณารักษฯ 

       โครงการความรวมมือเพ่ือพัฒนาผูประกอบการและ

สรางนวัตกรรมกับองคกรภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ หรือ

อุตสาหกรรม หลักสูตร ศศ..บ.(ภาษาไทย) 

     ภาษาไทย 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น   

เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

เปาประสงคท่ี 4.1 พัฒนานวัตกรรมฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิน่  เพ่ือสืบสาน การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชน 

4.2 สรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมจากศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือยกระดบัสุนทรียศาสตรแกสังคมและการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากศิลปะฯ  

TSU23 จํานวน

ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค

ดานศิลปวฒันธรรมที่

กอใหเกิดนวัตกรรม 

5 

ช้ินงาน 

10 

ชิ้นงาน 

15 

ชิ้นงาน 

20 

ช้ินงาน 

25 

ช้ินงาน 

4.1 พัฒนางานวิจัย งาน

สรางสรรค และงานบริการ

วิชาการดานศิลปะ วัฒนธรรม 

และภูมิปญญา 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      คณะฯ 

TSU24 จํานวนนวัตกรรม

ดานศิลปวัฒนธรรมที่

นําไปใชประโยชน 

5 

ช้ินงาน 

10 

ชิ้นงาน 

15 

ชิ้นงาน 

20 

ช้ินงาน 

25 

ชิ้นงาน 

 สนับสนุนงานวิจัยเงินรายไดใหครอบคลุม

งานวิจัยรับใชสังคมผลงานวิจัย งานสรางสรรค

การบริการวชิาการดานศิลปะ วัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาที่มีคุณคาหรือมูลคา 

     คณะฯ 

TSU25 จํานวนองค

ความรู ศิลปวตัถุท่ีนําไปใช

ประโยชน 

25 

เร่ือง 

28 

เร่ือง 

30 

เรื่อง 

33 

เรื่อง 

35 

เร่ือง 

 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสรางนวัตกรรมสังคม และ

การเปนผูประกอบการ 

     ภาษาไทย 



55 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น  เพ่ือสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

TSU26 รายไดท่ีเกิดจาก

การบริหารจัดการ

ทรัพยสินทาง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา 

1 ลาน

บาท 

2 ลาน

บาท 

3 ลาน

บาท 

4 ลาน

บาท 

5 ลาน

บาท 
 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสรางนวัตกรรมสังคม และ

การเปนผูประกอบการ 

     สาขา

บรรณารักษ 

      4.2 การพัฒนาแหลงเรียนรู

ทางดานศิลปะ วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา ที่ครอบคลุมมิติดาน

พหุวัฒนธรรมของทองถิ่นภาคใต 

โครงการนําเสนอขอมูลแหลงทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมและผลิตภัณฑชุมชนผานส่ือออนไลน 

     ภูมิศาสตร 

 

       โครงการเรียนรูประวัติศาสตรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เพ่ือนวัตกรรมทางสังคม

(ประวัติศาสตร) 

     ประวัติศาสตร 

       โครงการภาคสนามเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตร

ทองถิ่น เพ่ือใชชุมชนเปนฐาน(ประวัติศาสตร) 

     ประวัติศาสตร 



56 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น  เพ่ือสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

       โครงการผลิตสื่อเพ่ือสงเสริมองคความรู

พิพิธภัณฑตาง ๆ ในจังหวัดสงขลา (สังคมศึกษา) 

     สังคมศึกษา 

      4.3 การบริหารจัดการทรัพยสิน

ทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง

ภูมิปญญาที่สรางรายไดและเพ่ิม

มูลคาเชิงพาณิชย 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสูมาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานทองถ่ิน (University of Glocalization) 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสูมาตรฐานระดบันานาชาติบนฐานทองถิ่น (University of Glocalization) 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

เปาประสงคท่ี 5.1  เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ  

                 5.2  เติบโตอยางยั่งยืนในทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติบนฐานความเปนทองถิ่น   

TSU27 จํานวนนิสิต

แลกเปลี่ยน/นิสิตสหกิจ

ศึกษาและฝกงานกับ

มหาวทิยาลัยและ

หนวยงานในตางประเทศ 

 

70  

คน 

100 

คน 

130 

คน 

170 

คน 

180 

คน 

5.1 จัดระบบ กลไก และส่ิง 

แวดลอม สนับสนุนทุกพันธกิจให

เปนสากล เพ่ือรองรับการกาวสู

นานาชาติความเปนสากลบนฐาน

ทองถ่ิน 

โครงการความรวมมือระหวางองคกร หนวยงาน

วิชาชีพภายในประเทศและตางประเทศ 

     คณะฯ 

TSU28  จํ า น ว น ก า ร

จัดการประชุม/สัมมนา

วิชาการระดับนานาชาต ิ

7 

 ครั้ง 

9  

ครั้ง 

11 

 คร้ัง 

13  

ครั้ง 

15 

ครั้ง 

 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

สาขาวิชา กับมหาวิทยาลัยในประเทศ/ 

ตางประเทศ (สาขาวิชา) 

     สาขาวิชารัฐ

ประศาสน

ศาสตร 

TSU29 การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย 

      โครงการความรวมมือทางวิชาการ ไทย-ลาว 

ระหวางมหาวิทยาลัยทักษิณ กับ Soutsaka 

     นิเทศศาสตร 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสูมาตรฐานระดบันานาชาติบนฐานทองถิ่น (University of Glocalization) 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

College of Management and Technology 

- U-Multirank ระดับ 

A  

1 ดาน 

ระดับ 

A  

2 ดาน 

ระดับ 

A  

2 ดาน 

ระดับ 

A  

3 ดาน 

ระดับ 

A  

3 ดาน 

 โครงการความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ      ภาษาตะวันตก 

- Scimago - - 1,000 1,000 900  โครงการศึกษาภาคสนามตางประเทศ : การ

พัฒนาสมรรถนะสากลและการจัดการเรยีนรูทาง

สังคมศาสตรในศตวรรษที่21 (สังคมศึกษา) 

     สังคมศึกษา 

 - Webometrics 32 31 30 29 28 

- THE - - 1,000 1,000 900 5.2 ขับเคล่ือนมหาวทิยาลัยให

เปนที่รูจักและยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

     คณะฯ 

- UI green Metric 

World Universities 

Ranking 

คะแนน 

7,000 

คะแนน 

7,500 

คะแนน 

8,000 

คะแนน 

8,500 

คะแนน 

9,000 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสูมาตรฐานระดบันานาชาติบนฐานทองถิ่น (University of Glocalization) 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

       โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ      ภาษาตะวันตก 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศและย่ังยืน 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

เปาประสงคที่ 5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศและย่ังยืน 

                 5.2 พัฒนาระบบนิเวศและโครงสรางพื้นฐานทางการบริหาร 

TSU30 ระดับความผูกพัน

ของบุคลากร 

คาเฉลี่ย 

3.80 

คาเฉลี่ย 

3.85 

คาเฉล่ีย 

3.90 

คาเฉลี่ย 

3.95 

คาเฉลี่ย 

4.00 
6.1 บคุลากรมีทัศนคติที่ดีและ

ภูมิใจในการเปนสมาชิกของ

มหาวิทยาลัย 

โครงการเสริมสรางมหาวิทยาลัยแหงความสุข 

(Happy University) 

     คณะฯ 

TSU31 ดัชนีความสุขของ

บุคลากรทุกระดับของ

มหาวทิยาลัย (ปรับ

แบบสอบถาม) 

รอยละ 

72.50 

รอยละ 

73.00 

รอยละ 

73.50 

รอยละ 

74.00 

รอยละ 

74.50 
6.2 ปรับ/ปฏิรูปโครงสรางและ

การบริหารองคกรใหมีสมรรถนะ

รองรับ การขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักและ

ยอมรับในระดับนานาชาติ 

กิจกรรมทบทวนการปฏิบัติงานภาระงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนและโครงสรางการ

บริหารงานของสํานักงานคณะฯ 

     คณะฯ 

TSU32 รอยละของอาจารยท่ี

ไดรับรางวัล (7.3ก-3) 

(1) ระดับชาติ 

(2) ระดับนานาชาต ิ

 

 

รอยละ 12 

รอยละ 2.5 

 

 

 รอยละ 15 

รอยละ 3 

 

 

รอยละ 18 

รอยละ 4 

 

 

รอยละ 21 

รอยละ 5 

 

 

รอยละ 25 

รอยละ 6 

6.3 การสรางความม่ันคงทางการ

เงินและการบริหารสินทรัพยท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

TSU33 ประสิทธิภาพใน

การบริหารการเงนิ  

(1) อัตราการ 

เพ่ิมขึ้นของรายได 

(2) อัตราผลตอบแทน 

จากสินทรัพยรวม (ROA) 

 

 

6% 

 

6.00 

 

 

8% 

 

6.20 

 

 

10% 

 

6.40 

 

 

13% 

 

6.60 

 

 

15% 

 

6.80 

6.4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

แ ล ะ ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ ระ ดั บ

มหาวิทยาลัยและ ระดับสวนงาน 

ตามเกณฑคุณภาพ 

 

โครงการบริหารจัดการและประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑคุณภาพสากล 

     คณะฯ 

      6.5 การพัฒนาไปสูการเปน

มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital 

University) 

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ปฏิบัติงานในสํานักงานคณะมนุษยศาสตร

สังคมศาสตร 

     คณะฯ 

      6.6 พัฒนาการสื่อสารองคกรให

ทั่วถึงและสามารถสราง

ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย 

โครงการการสื่อสารเพื่อเสริมสรางภาพลักษณ

ของคณะแบบบูรณาการ 

     คณะฯ 

       โครงการ School bus      ภาษาตะวันตก 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

      6.7 พัฒนาสูการเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว และเปน 

The University of 

Glocalization 

กิจกรรมรณรงคลดการใชวัสดุสิ้นเปลือง      สาขาวิชารัฐ

ประศาสน

ศาสตร 

       กิจกรรมการประหยดัทรัพยากร      ภาษา

ตะวันออก 

       กิจกรรมลดการใชวัสดุ      ภูมิศาสตร 

       โครงการรณรงคการใชวัสดุสํานักงาน      สารสนเทศ 

      6.8 การสรางธรรมาภิบาลและ

ความโปรงใส 

 

โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะและจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  256 

     คณะฯ 

       โครงการระดมความคิดกลยุทธแผนพัฒนา

คณะฯสูความเปนเลิศ 

     คณะฯ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปญญา  จริยธรรม  นําการพัฒนามนุษยและสังคม 

 สวนที่ 4  กระบวนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 

เพ่ือใหการนําแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ถายทอดไปสูการ

ปฏิบัติ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย จะตองมีการดําเนินการตามหลักการ

บรหิารเชิงทาทาย ดังตอไปนี้ 
 

4.1 คณะกรรมการบริหารคณะ 
  

 คณะกรรมการบรหิารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ มีบทบาทในการกํากับ

ดูแล การบริหารงานในภาพรวมของคณะ เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการบริหารคณะมีการตั้งเปาหมายท่ีทาทาย 

ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงภายในคณะหลาย ๆ ดาน ชี้แนะแนวทางในการบริหารจัดการในการพัฒนาคณะ

ใหเปนไปทิศทางอันเดียวกัน 
 

4.2 การสื่อสารและถายทอดพัฒนาคณะฯ ตามเปาหมายและตัวช้ีวัด 
  

 ความรูความเขาใจในแผนพัฒนาคณะฯ เปนสวนสําคัญที่คณะฯ จะตองดําเนินการใหคณาจารย 

บุคลากร และนิสิต มีความเขาใจในแผนพัฒนาคณะฯ กอนการนําแผนไปปฏิบัติ ดังนั้นการสื่อสารและถายทอด

ความทาทายภายในองคกรอยางท่ัวถึง ดวยวิธีการหลายรูปแบบและหลายชองทางจึงมีความสําคัญและจําเปน

อยางยิ่ง นอกจากนี้ การเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นเพ่ือสรางบรรยากาศการมีสวนรวม เพ่ือหา

แนวทางปรับปรุงแกไขมาตรการหรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกันเปนสิ่งที่คณะฯ ให

ความสําคัญ 
 

4.3 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการดําเนินโครงการตามความเปาหมายตามตัวชี้วัด 
 

ทุก ๆ โครงการตามแผนพัฒนาคณะฯ ตามความทาทายและคาเปาหมายตามตัวชี้วัด จะตองไดรบัการ

จัดสรรทรัพยากรในการดําเนินการอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางย่ิงงบประมาณและกําลังคนในการ

ดําเนินการ นอกจากนี้การจัดหาทรัพยากรดานอ่ืน ๆ  เชน สถานที่ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี เพื่อใหการ

ดําเนินงานสําเร็จและบรรลุผลตามเปาหมาย 
 

4.4 การกําหนดทีมงานหรือผูรับผิดชอบ 
 

การนําแผนพัฒนาคณะฯ ตามความทาทายและคาเปาหมายตามตัวชี้วัดสูการปฏิบัติ จําเปนตอง

กําหนดความรบัผิดชอบลงสูระดับหนวยงานและบุคคลอยางชัดเจน มอบหมายกลยุทธที่สอดคลองกับภารกิจ

ของหนวยงานและบุคคล และมีการจัดทีมงานเพ่ือมอบหมายใหรับผิดชอบเปนการเฉพาะ โดยมีคณบดี รอง

คณบดี และผูชวยคณบดีกํากับดูและในแตละความทาทาย 
 

4.5 การกํากับและติดตามการดําเนินงาน  
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คณะจัดใหมีการกํากับและติดตามผลงานอยางสม่ําเสมอเปนระยะ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการ 

การกํากับและติดตามงานโดยใชวิธีการประชุมอยางเปนทางการและไมเปนทางการ การตรวจสอบการทํางาน 

หรอืการใหทํารายงานเปนเอกสารราย 3 เดือนหรือ 6 เดือนแลวแตกรณี 

 

4.6 การประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและตัวช้ีวัด  

 คณะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป โดยเทียบเคยีงกับตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่

กําหนดไวแลว เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับการพิจารณาความดีความชอบ และการใหรางวัลหรอื

ผลตอบแทน อยางโปรงใสและเปนธรรม 
 

4.7 การทบทวนและปรับปรุงพัฒนางานตามเปาหมายและตัวช้ีวัด  

  คณะจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาคณะตามความทาทายและตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

ตามตัวชี้วัดประจําป โดยนําผลการประเมินงานตามแผนประจําปมาทบทวนหาจุดออนจุดแข็งในการ

ดํ า เนิ น งาน  แ ล ะ วา งแ น วท าง ใน ก ารนํ า ไป ใช ป รับ ป รุงแ ล ะ พั ฒ น างาน ต อ ไป อ ย า งต อ เนื่ อ ง
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