
แผนกลยุทธ์แผนกลยุทธ์  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ระยะ ระยะ 5 5 ปี ปี ((พพ..ศศ. . 2560-2560-25642564))  
  

  

ฉบับทบทวนและปรับแกไข ประจําป พฉบับทบทวนและปรับแกไข ประจําป พ..ศศ. . 2562 2562   
โดยผานการเห็นชอบและรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร โดยผานการเห็นชอบและรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร   

ในคราวประชุมครั้งที่ ในคราวประชุมครั้งที่ 66//2562 2562 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 18 18 กรกฎาคมกรกฎาคม  25622562  

((ปรับปรุงขอมูลลาสุด เมษายน ปรับปรุงขอมูลลาสุด เมษายน 25632563))  
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แผนกลยุทธคณะรัฐศาสตร  

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 
 

ฉบับทบทวนและปรับแกไข ประจําป พ.ศ. 2562  
โดยผานการเห็นชอบและรับรองจากท่ีประชมุคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร  

ในคราวประชมุคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

**ผานการเห็นชอบใหปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน คานิยม และสมรรถนะหลัก**  

จากท่ีประชมุคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร  

ในคราวประชมุคร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 

((ปรับปรุงขอมูลลาสุด เมษายน ปรับปรุงขอมูลลาสุด เมษายน 25632563))  
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สวนที่ 1 

ขอมูลพ้ืนฐานคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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1.1 ประวัติความเปนมา 

คณะรัฐศาสตร และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอยาง

ตอเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเปนวิชาโทรัฐศาสตรในคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี และเปดรับ

นักศึกษาวิชาเอกรัฐศาสตรเปนครั้งแรกในป พ .ศ.2521 แตมีปญหาบางปร ะการจึง

ทําใหหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกรัฐศาสตร ไดรับการอนุมัติในป 

พ.ศ.2524 โดยแบงเปน 2 แผน คือแผน ก รัฐศาสตรท่ัวไป และแผน ข รัฐศาสตร

ทองถ่ินจังหวัดชายแดนภาคใตโดยเฉพาะแผน ข ซ่ึงมีจุดเนนท่ีแตกตางไปจาก

รัฐศาสตรในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ของประเทศไท ย คือมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู

เก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตโดยมีความคาดหวังวาบัณฑิตท่ีจบมาจะมี

ความสามารถ และเขาใจในบริบทของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตและทํางานใน

พ้ืนท่ีไดอยางมีความเขาใจในวัฒนธรรมท่ีแตกตางไปจากภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศ 

โดยมีบัณฑิตท่ีจบการศึ กษารุนแรก 7 คน ตอมาท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในการประชุมครั้งท่ี 279 (3/2548 ) เม่ือวันท่ี 1 

พฤษภาคม  2548 ไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งคณะรัฐศาสตรข้ันเปนหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหคณะท่ีเชื่อมโยงการปกครองกับวัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต ใน

ภาคการศึกษาท่ี 1/2549 ไดตัดโอนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขารัฐศาสตร จํานวน 94 คน มาสังกัดคณะรัฐศาสตร ซ่ึงหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิตไดรับการอนุมัติ พ.ศ.2549 และมีผลบังคับใชในปการศึกษา 2550 แบงเปน 

4 สาขาวิชา คือ การปกครอง การปกครองทองถ่ินจังหวั ดชายแดนภาคใต 

ความสัมพันธระหวางประเทศ และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรไดมีการปรับปรุง

อยางตอเนื่องและไดมีการปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงและ

ทิศทางของการพัฒนาพ้ืนท่ีประเทศและโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาโดยจะเห็น

วาการปรับปรุงหลักสูตรในป  พ.ศ. 2554 ไดเปลี่ยนชื่อสาขาการปกครองทองถ่ิน

จังหวัดชายแดนภาคใต เปน การปกครองทองถ่ิน ทําใหหลักสูตรในปจจุบันมี 4 

สาขา คือ การปกครอง การปกครองทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางประเทศ และ

นโยบายสาธารณะ ซ่ึงหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม มีวัตถุประสงคท่ีจะใหมีการเรียนการ

สอนท่ีกวางและเชื่อมโยงพ้ืนท่ีไปสูระดับชาติและสากล ซ่ึงการดําเนินงานของคณะ

รัฐศาสตรท่ีผานมาสามารถมองเห็นพัฒนาการและความสําเร็จเปนรูปธรรมในการ

เชื่อมโยงรัฐศาสตรชายแดนภาคใตสูสากล จากการท่ีมีนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร

ไปฝกสหกิจศึกษาท่ัวโลก อาทิ เชน จีน ตุรกี มาเลเซี ย เยอ รมนี ลาว เวียดนาม    

สหรัชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สิงคโปร อินเดีย โอมาน ฯลณ และในทุกภูมิภาค

ของประเทศไทย   รวมท้ังโครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษาและกิจกรรมนกัศึกษาใน

ประเทศและตางประเทศจํานวนหลายโครงการทําใหบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร

ไดรับการพัฒนาในดานวิชาการ สังคมและความเปนสากล 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งลาสุด คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไดมีการปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาประเทศซ่ึงจะทําใหบัณฑิตคณะรัฐศาสตรมี

ความพรอมและคุณสมบัติในการรับใชสังคมและประเทศชาติตอไป 
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1.2 รายช่ือผูบริหาร กรรมการประจําคณะรัฐศาสตรชุดปจจุบัน 

 

รายช่ือผูบริหาร 

1. ผศ.ชิดชนก  ราฮิมมูลา  คณบดคีณะรฐัศาสตร 

2. ดร.สุธิรัส  ชูชื่น   รองคณบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู 

และกิจการพิเศษ 

3. นายนัจมีย  หมัดหมาน  รองคณบดีฝายการศึกษาและวิจัย 

4. ผศ.ไพซอล  ดาโอะ  รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ 

                                         สหกิจศึกษา 

5. ดร.ยาสมิน  ชัตตาร  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร 

1. ผศ.ชิดชนก  ราฮิมมูลา  คณบดคีณะรฐัศาสตร/ประธาน 

2. นายนัจมีย  หมัดหมาน  รองคณบดีฝายการศึกษาและวิจัย 

3. ผศ.ไพซอล  ดาโอะ  รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ 

                                         สหกิจศึกษา 

4. ดร.ยาสมิน  ชัตตาร  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาหลักสูตร 

5. รศ.ดร.สามารถ  ทองเฝอ  กรรมการคณะประเภทตัวแทนอาจารย 

6. ดร.สุธิรัส  ชูชื่น   รองคณบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู 

และกิจการพิเศษ/เลขานุการ 

7. นางสาวซีตีอัยชะห  ยูโซะ  ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม  

 

(ปรับปรุงขอมูล ณ เมษายน 2563)  
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1.3 โครงสรางการจัดการองคกร และการบริหาร 
 

โครงสรางคณะรัฐศาสตร 

 

อธิการบดี สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คณะกรรมการประจําคณะ

สายวิชาการ สายสนับสนุน

คณะกรรมการกองทุนวิจัย

แขนงวิชาการปกครอง

แขนงวิชาการปกครองทองถิ่น

แขนงวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ

แขนงวิชานโยบายสาธารณะ

คณบดีที่ปรึกษาคณบดี

คณะกรรมการกองทุนคณะ

รองคณบดีฝายทรัพยากร

การเรียนรูและกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

และสหกิจศึกษา

ฝายบริหารทั่วไป ฝายสนับสนุนวิชาการ

รองคณบดีฝายศึกษา

และวิจัย
ผูชวยคณบดีฝาย

พัฒนาหลักสูตร

คณะกรรมการชุดตางๆ 

ตามพันธกิจ

ศูนยศึกษาตุรกี

 

 

แผนภาพ : โครงสรางการจัดองคกรและการบริหารจัดการ ขอมูล ณ เมษายน 2563 

 

1.4 หลักสูตรและแขนงวิชาที่เปดสอน 

 คณะรัฐศาสตร เปดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

จํานวน 1 หลักสูตร ประกอบดวย 4 แขนงวิชา ดังนี้ 

1. แขนงวชิาการปกครอง 

2. แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน 

3. แขนงวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 

4. แขนงวิชานโยบายสาธารณะ 

 

1.5 จํานวนนักศึกษา 

  คณะรัฐศาสตร มีนักศึกษาประจําปการศึกษา 2561 ท้ังสิ้น 1,110 คน 

รายละเอียดดังตาราง 
 

แขนงวิชา 
เพศชาย เพศหญิง 

รวม 
จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ 

การปกครอง 140 36.8 240 63.2 380 

การปกครองทองถ่ิน 69 24.4 214 75.6 283 

ความสัมพันธระหวางประเทศ 92 30.1 214 69.9 306 

นโยบายสาธารณะ 42 29.8 99 70.2 141 

รวมท้ังสิ้น 343 - 767  1,110 

  

ท่ีมา : ขอมูลจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ณ วันท่ี 24 เมษายน 2563 
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1.6 จํานวนบคุลากร 
 

 คณะรัฐศาสตร มีบุคลากร รวมท้ังสิ้น 34 คน แบงออกเปน อาจารย 20 

คน และบุคลากรสายสนับสนุน 14 คน  
 

 1.6.1 จํานวนอาจารยประจํา : จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 คณะรัฐศาสตร มีอาจารยประจํา รวมท้ังสิ้น  18 คน จําแนกตามวุฒิ

การศึกษา โดย แยกเปนวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน และวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 8 คน รายละเอียดดังตาราง 
 

แขนงวิชา 
ป.โท ป.เอก 

รวม 
จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ 

การปกครอง 3  1  4 

การปกครองทองถ่ิน 2 1 3 

ความสัมพันธระหวางประเทศ 2 4 6 

นโยบายสาธารณะ 3 2 5 

รวมท้ังสิ้น 10 5.55 8 5.55 18 

 

ท่ีมา : ขอมูลจากงานนโยบายและแผน คณะรัฐศาสตร ณ วันท่ี 24 เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.6.2 จํานวนอาจารยประจํา : จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
 

 คณะรฐัศาสตร มีอาจารยประจํา มีอาจารยประจํา รวมท้ังสิ้น 18 คน 

จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ โดยแยกเปนตําแหงอาจารย (อ.) จํานวน 9 คน 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (ผศ.) จํานวน 8 คน และ ตําแหนงรองศาสตราจารย 

(รศ.) จํานวน 1 คน รายละเอียดดังตาราง 

 

แขนงวิชา อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

การปกครอง 2 2 - - 4 

การปกครองทองถ่ิน 2 1 - - 3 

ความสัมพันธระหวางประเทศ 1 3 1 - 6 

นโยบายสาธารณะ 4 1 - - 5 

รวมท้ังสิ้น 9 8 1 - 18 
 

ท่ีมา : ขอมูลจากงานนโยบายและแผน คณะรัฐศาสตร ณ วันท่ี 24 เมษายน 2563 
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 1.6.3 จํานวนสายสนับสนุน : จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 คณะรัฐศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุน รวมท้ังสิ้น 14 คน โดยแบงเปน

วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน วุฒิปริญญาตรี จํานวน 9 คน วุฒิปริญญาโท 

จํานวน 4 คน และวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 คน รายละเอียดดังตาราง 
 

ตําแหนง 
ต่ํากวา ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นักวิชาการ

อุดมศึกษา 
- 

 

8 

 

1 

 

1 

 

10 

นักวิชาการเงินและ

บัญชี 
- - 1 - 1 

พนักงานบริหาร

ทั่วไป 
- 1 - - 1 

เจาหนาที่บริหาร

ทั่วไป 
- 2 - - 2 

พนักงานเทคนิค - 1 - - 1 

แมบาน 1 - - - 1 

รวมทั้งสิ้น 1 6.25 12 75.0 2 12.5 1 6.25 16 

 

ท่ีมา : ขอมูลจากงานนโยบายและแผน คณะรัฐศาสตร ณ  24 เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

1.7 งบประมาณ และอาคารสถานที่ 

 คณะรัฐศาสตร มีแหลงงบประมาณในการดําเนินการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2560-2564 จาก 2 แหลง คือ (1) งบประมาณแผนดิน ไดรับเงินประมาณการ

ปละ 2,100,000 บาท และ (2) งบประมาณเงินรายได ไดรับเงินประมาณการปละ 

10,000,000 บาท 

 สําหรับอาคารสถานท่ี คณะรัฐศาสตร มีอาคาร จํานวน 1 หลัง คือ อาคาร 

70 อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 25,056 ตาราง

เมตร มีการแบงพื้นที่ใชสอย ประกอบดวยหองตางๆ ดังนี้  
ประเภท จํานวน (หอง) ความจุ (ที่น่ัง) 

หองเรียน 1 50 

หองปฏิบัติการวิจัย 1 20 

หองประชุมขนาดใหญ 1 200 

หองประขนาดเล็ก 1 25 

หองประชุมผูบริหาร 1 15 

หองผูบริหาร 5 - 

หองพักอาจารย 3 - 

หองสํานักงานเลขา 2 - 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 30 

หองสมุด 1 - 

หองจุดประกาย 1 - 

หอง Study Room 1 - 

หองศูนยศึกษาตุรก ี 1 - 

หองศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน 1 - 
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แผนกลยุทธคณะรัฐศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 

คณะรฐัศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 
 

 การกําหนดแผนกลยุทธคณะรัฐศาสตร   ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564 )  

ในสวนของรอบการปรับปรุงทบทวน ในป พ .ศ. 2562  ผูบริหารและ

คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร ไดยึดกรอบในการพิจารณาจากแหลงขอมูล

ตางๆ ประกอบดวย 

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (พ.ศ.2559-2563) 

2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2560-

2579) 
3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี (พ.ศ.2559-

2563) 

4. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 

2558 ของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

5. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

6. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได

สวนเสียของคณะรัฐศาสตร” 

7. รายงานผลการตรวจประเมิน (Feedback Report) ประจําปการศึกษา 

2560 (EdPEx) 

8. อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 วิสัยทัศน  (Vision) 
 

“เปนคณะชั้นนําดานรัฐศาสตรในภูมิภาคอาเซียน เชื่อมโยงทองถ่ินสูสากล เปนท่ีพ่ึง

สังคมภาคใตบนฐานการวิจัย” 

(ปรับปรุง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 18 

กรกฎาคม 2562) 

  

 
 
2.2 พันธกิจ (Mission) 

 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถทางดานรัฐศาสตร มีคุณธรรม จิต

สาธารณะ และไดมาตรฐานสากล 

2. สรางและพัฒนาองคความรูงานวิจัยดานรัฐศาสตร เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน และเพ่ือเปนประโยชนตอสังคม 

3. ใหการบริการวิชาการเพ่ือสงเสริมการพัฒนาสังคมและประเทศและเปน

ท่ีพ่ึงของสังคมภาคใต 

4. การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

 

(ปรับปรุง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 

เมษายน 2562) 
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2.3 วัฒนธรรมองคกร (Culture) 

 “มีความพรอมในการเรียนรูและพัฒนา” 

 

2.4 คานิยม (Core values) 
 

“พัฒนาคน รับผิดชอบสังคม” 

 
(ปรับปรุง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 18 

กรกฎาคม 2562) 

 

2.5 สมรรถนะหลักขององคกร (Core competency) 

 

“เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนดานรัฐศาสตรในสังคมพหุวัฒนธรรม” 

 

 

(ปรับปรุง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 18 

กรกฎาคม 2562) 
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2.6 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จิตสาธารณะ และไดมาตรฐานสากล 

ประเดน็

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

เปาหมายการดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 ผลิตบัณฑิต

ท่ีมีคุณภาพ 

คุณธรรมและจิต

สาธารณะ ได

มาตรฐานสากล 

1.1.1 บัณฑิตมีทักษะ

ตามแนวทางศตวรรษท่ี 

21 (21st

1.1.1.1 ใชระบบการเรียนการ

สอน การดูแลและพัฒนา

นักศึกษา เพ่ือสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (การคิด

วิเคราะห การสื่อสาร การรวมมือ 

และความคิดสรางสรรค) 

 century 

skills) 

1. บัณฑิตมีทักษะในการคิด

วิเคราะห การสื่อสาร ทํางาน

รวมกับผูอ่ืน มีทักษะในการ

เสวนา ความรวมมือ และมี

ความคิดสรางสรรค (โครงการ) 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

พัฒนานกัศึกษา/งาน

วิชาการ/งานกิจการนกัศึกษา 

2 2 3 3 3 

1.1.2 พัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียน

การสอนใหมี

ประสิทธิภาพและได

มาตรฐานสากล 

1.1.2.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยน

อาจารยและนักศึกษาระหวาง

สถาบนัท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

1.1.2.2 สงเสริมการใช

ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

และการเรียนภาษาท่ีใชทํางานได

ในกลุมประเทศท่ีใชภาษามลายู 

อาหรับ และจีน 

 

1. บัณฑิตมีโลกทัศนท่ีกวางไกล มี

ทักษะทางภาษาอังกฤษ และ

ภาษาท่ีจําเปนในการเขาสู

ตลาดแรงงาน เชน ภาษามลายู 

อาหรับและจีน (โครงการ) 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

พัฒนานกัศึกษา/งานวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ/งานวิเทศสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จิตสาธารณะ และไดมาตรฐานสากล 

ประเดน็

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

เปาหมายการดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.1.2.3 สรางความรวมมือกับผูมี

สวนไดสวนเสียในการพัฒนา

หลักสูตร 

2. คุณภาพบัณฑิตเปนท่ีพึงพอใจ

ของสถานประกอบการ (ระดับ

ความพึงพอใจ) 

รองคณบดฝีายสหกิจศึกษา

และการศึกษาระหวาง

ประเทศ/งานสหกิจศึกษา 

4.0 4.0 4.3 4.3 4.5 

1.1.3 บัณฑิตมี

คุณธรรมและจิต

สาธารณะ 

1.1.3.1 จัดการเรียนการสอนและ

การพัฒนานักศึกษาท่ีสอดแทรก

คุณธรรมและจิตสาธารณะ 

 

1. บัณฑิตเปนท่ียอมรับของสังคม

และประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ี

ดีท้ังคุณธรรมและจิตสาธารณะ 

(โครงการ) 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

พัฒนานกัศึกษา/งาน

วิชาการ/งานกิจการนกัศึกษา 

2 2 3 3 3 

1.1.4 มีการรับ

นกัศึกษาตรงตามแผน  

และมีความหลากหลาย  

1.1.4.1 วิเคราะหจํานวนการเขา

เรียนของนักศึกษาอยางตอเนื่อง

ใหเปนปจจุบัน และมีวิธีการรับ

นักศึกษาหลากหลายรูปแบบ 

1. ไดจํานวนนักศึกษาตามแผน

และมีความหลากหลาย (จํานวน

นักศึกษารับเขา/คน) 

คณบดี/งานนโยบายและแผน 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

พัฒนานกัศึกษา/งานรับ

นกัศึกษา 

200 200 200 200 200 

1.1.5. มีการจัดการสห

กิจศึกษาท่ีมี

ประสทิธภิาพและมี

ความหลากหลายของ

สถานประกอบการท้ัง

ภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

1.1.5.1 พัฒนาระบบงานดานสห

กิจศึกษาใหไดมาตรฐานและสราง

เครือขายกับสถานประกอบการ

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

1. การไดรับการยอมรับจาก

สถาบันวิชาการ สกอ. และสถาน

ประกอบการในเรื่อง

ประสิทธิภาพและคุณภาพของ

งานสหกิจศึกษา (ระดับความพึง

พอใจ) 

 

รองคณบดฝีายสหกิจศึกษา

และการศึกษาระหวาง

ประเทศ/งานสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

4.0 

 

 

 

 

 

 

4.0 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

4.5 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จิตสาธารณะ และไดมาตรฐานสากล 

ประเดน็

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

เปาหมายการดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

2. การไดรับรางวัลสหกิจศึกษา

ประเภทตางๆ (รางวัล)  

 

 

3. มีเครือขายสหกิจศึกษา และ

สถานประกอบการเพ่ิมจํานวนข้ึน

ทุกป ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ (จํานวนท่ีเพ่ิม) 

 

รองคณบดฝีายสหกิจศึกษา

และการศึกษาระหวาง

ประเทศ/งานสหกิจศึกษา 

 

รองคณบดฝีายสหกิจศึกษา

และการศึกษาระหวาง

ประเทศ/งานสหกิจศึกษา 

1 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

3 

1.1.6 สรางและพัฒนา

เครือขายศิษยเกาคณะ

รัฐศาสตร 

1.1.6.1 สรางระบบทะเบียนศิษย

เกาและความรวมมือ 

1. สามารถตั้งชมรมหรือสมาคม

ศิษยเกาคณะรัฐศาสตร ม.อ.

ปตตานี 

ผูชวยคณบดีฝายศิษยเกา

สัมพันธและสาธารณะ

ประโยชน/งานศิษยเกา

สัมพันธ 

 

- -    
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2.1 พัฒนา

งานวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาการเรียน

การสอนและเปน

ประโยชนตอ

สงัคม 

2.1.1 พัฒนางานวิจัยให

เปนท่ียอมรับและ

นําไปใชในการเรียนการ

สอนและนําไปใช

ประโยชนในการพัฒนา

สงัคม 

2.1.1.1 พัฒนาโจทยวิจัยใหตรง

และสอดคลองกับการเรียนการ

สอน และตรงกับประเด็นปญหา

สงัคม 

 

 

2.2.1.2 พัฒนาโจทยวิจัยรวมกับ

ชุมชน 

1. มีโครงการวิจัยท่ีใชในการ

เรียนการสอน สอดคลองกับ

สาขาวิชา และตอบสนองความ

ตองการของสังคม (โครงการ) 

 

 

2. มีโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับ

ชุมชน (โครงการ) 

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ/งานวิจัย 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

พัฒนานกัศึกษา/งาน

วิชาการ 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ/งานวิจัย 

3 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

 

 

3 

2.1.2 มีกลไกท่ี

สนับสนุนงานวิจัยท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2.1.2.1 พัฒนาศักยภาพของ

กองทุนวิจัย 

 

2.1.2.2 ถายทอดงานวิจัยสูสังคม 

1. บริหารจัดการกองทุนวิจัย

อยางมีประสิทธิภาพ (การ

ประชุมคณะกรรมการฯ) 

2. มีบุคลากรไดรับการจัดสรร

งบประมาณกองทุนวิจัยอยาง

ตอเนื่อง (จํานวนบุคลากร) 

คณะกรรมการกองทุนวจิยั/

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ/งานวิจัย 

4 

 

 

2 

4 

 

 

2 

4 

 

 

3 

4 

 

 

3 

4 

 

 

4 

2.1.3 มีผลงานตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติ

และนานาชาติ 

2.1.3.1  สนับสนุน สงเสริมใหมี

การตีพิมพผลงานวิจัย 

- มีจํานวนผลการตีพิมพและ

เผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาติเพ่ิมข้ึน (จํานวน

งานวิจัย) 

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ/งานวิจัย 

 

 

1 1 1 2 2 
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2.1.4 มีเครือขายวิจัย

ท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ 

2.1.4.1  สรางเครือจายวิจัยท้ังใน

ประเทศและตางประเทศอยาง

ตอเนื่อง 

 

2.1.4.2  สนับสนุนทํางานวิจัย

แบบบูรณาการ 

1. ไดรับงบประมาณวิจัยจาก

แหลงทุนท้ังในและตางประเทศ

อยางตอเนื่อง(เงิน:ลานบาท) 

 

2. มีการทําวิจัยรวมกับเครือขาย

ท้ังในและตางประเทศ (จํานวน

เครือขาย) 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ/งานวิจัย 

 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ/งานวิจัย 

0.3 

 

 

 

3 

0.5 

 

 

 

3 

0.5 

 

 

 

4 

1.0 

 

 

 

4 

1.0 

 

 

 

5 
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3.1 บริการ

วิชาการท่ี

สงเสริมความ

เขมแข็ง  เปนท่ี

พ่ึงของสงัคม   

3.1.1 งานบริการ

วิชาการท่ีใหความรูและ

เพ่ิมศักยภาพแกชุมชน 

3.1.1.1 จัดทําแผนงานบริการ

วิชาการอยางเปนระบบท่ีเชื่อมโยง

การเรียนการสอน วิจัยและ

สามารถถายทอดสูชุมชนและสังคม 

1. มีการนําบริการวิชาการท่ี

เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน

และวิจัย (รายวิชา) 

 

 

 

 

2. มีการนําองคความรูทางดาน

วิจัยถายทอดสูชุมชนและสังคม 

(โครงการ/กิจกรรม) 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ/งานบริการ

วิชาการ/งานวิจัย, 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

พัฒนานกัศึกษา/งาน

วิชาการ 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ/งานบริการ

วิชาการ 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

 

 

 

3 
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3.1.2 บูรณาการงาน

บริการวิชาการกับการ

วิจัยหรือการเรียนการ

สอน 

3.1.2.1 สรางความรวมมือกับ

หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ

เอกชน ในการทํางานรวมกันแบบ

ภาคี เครือขาย เพ่ือแกปญหาสังคม 

และเปนทางออกของปญหาท่ี

สําคัญในภาคใต 

1. ทํางานบริการวิชาการ

รวมกับภาคี เครือขายตางๆ ใน

การหาแนวทาง และ

ขอเสนอแนะในการแกปญหา

สําคัญๆ ของภาคใต และ

ประเทศ (โครงการวิจัย) 

 

2. มีโครงการบริการวิชาการท่ี

จัดในสถาบันการศึกษาและ

ชุมชน เพ่ือใหชุมชนเขาถึงองค

ความรูท่ีจําเปนและตรงตาม

ความตองการ (โครงการบริการ

วิชาการ) 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ/งานบริการ

วิชาการ 

 

 

 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ/งานบริการ

วิชาการ 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

3 
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4.1 บริหาร

จัดการองคกร

อยางมี

ประสิทธิภาพและ

เปนองคกรแหง

การเรียนรู 

4.1.1 มีระบบงานและ

การบริหารจัดการงานท่ี

มีประสิทธิภาพ 

4.1.1.1 มีระบบการติดตามงาน 

และระบบประกันคุณภาพ ระบบ

บริหารความเสี่ยงท่ีไดมาตรฐาน 

1. ผานการประเมินดานการ

ประกันคุณภาพ ในระดับท่ีดี 

(คะแนนประเมิน) 

 

2. มีการออกแบบ การวาง

ระบบงานและสายการ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

คณบดี/รองคณบดีทุกฝาย/

งานประกันคุณภาพ 

 

 

คณบดี/รองคณบดีทุกฝาย 

 

3.51 

 

 

 

 

3.51 

 

 

 

 

3.7 

 

 

 

 

3.7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4.1.2 มีการสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพของ

บคุลากร 

4.1.2.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

1. บุคลากรสายสนับสนุนมี

ความรู ความสามารถในงานท่ี

ตองรับผิดชอบอยาง

ผูเชี่ยวชาญ (มีการติดตาม

แผนพัฒนาบุคลากร :ครั้ง/ป) 

2. บุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการท่ีสูงข้ึน (จํานวน

บคุลากร) 

3. มีการพัฒนาบุคลากรสู

ความเปนสากล (โครงการ) 

คณบดี/งานการเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

คณบดี/งานการเจาหนาท่ี 

 

 

 

คณบดี/งานการเจาหนาท่ี 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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4.1.3 บุคลากรมีขวัญ

และกําลงัใจ 

 

4.1.3.1 มีระบบสวัสดิการในการ

ดูแลบุคลากร 

1.  บุคลากรมีความพึงพอใจ 

ความรักและผูกพันตอองคกร 

(ระดับความพึงพอใจ) 

คณบดี/งานการเจาหนาท่ี 4 4 4.5 4.5 4.5 

4.1.3.2 จัดสรรงบประมาณในการ

พัฒนาตนเองตามความสนใจ 

 

1.  บุคลากรไดพัฒนาตนเอง

ตามความสนใจ (จํานวน

บคุลากร) 

คณบดี/งานการเจาหนาท่ี 5 5 8 8 10 

4.1.3.3 มีการยกยอง เชิดชู

บคุลากร 

1.  การยกยอง เชิดชูบุคลากร 

(จํานวนบุคลากร) 

คณบดี/งานการเจาหนาท่ี 1 2 2 3 3 

4.1.4 มีระบบ

สารสนเทศท่ีตอบสนอง

ตอการบริหารจัดการ 

และการตัดสินใจ 

4.1.4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศที่

สามารถนํามาใชประโยชนตอการ

ดําเนินงานได อยางทันสมัยและ

เปนปจจุบัน 

1. มีระบบสารสนเทศท่ี

สามารถนํามาใชประโยชนได

จริง  

รองคณบดีฝายทรัพยากร

การเรียนรูและกิจการพิเศษ/

งานสารสนเทศ 

     

4.1.5 มีการจัดการองค

ความรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.1.5.1 สนับสนุนใหมีการ

ถายทอดประสบการณความรูท่ี

สะสมและเชี่ยวชาญขององคกรตอ

คนในองคกรและหนวยงานอ่ืนๆ 

ซ่ึงรักษาไวเพ่ือเปนทรัพยสินทาง

ปญญา 

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูองค

ความรูขององคกรในหนวยงาน

ตนเองและภายนอก 

(โครงการ/กิจกรรม) 

คณบดี/งานการเจาหนาท่ี 1 2 2 3 3 
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4.1.6 จัดหาและบริหาร

จัดการงบประมาณท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

4.1.6.1 มีแผนการบริหารจัดการ

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

1. มีงบประมาณเพียงพอตอ

การบริหารจัดการ และมีความ

ม่ันคงทางการเงิน  

 

คณบดี/งานนโยบายและ

แผน/งานการเงินและบัญชี 

     

4.1.6.2 มีแผนการจัดหารายไดท่ี

หลากหลาย 

1. มีรายไดจากแหลงอ่ืนๆ 

ไดแก การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการใหเชาอาคาร

และสถานท่ี (งบประมาณ : 

แสนบาท) 

 

รองคณบดีฝายงานวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ/งานวิจัย/งาน

บริการวิชาการ, 

รองคณบดีฝายทรัพยากร

การเรียนรูและกิจการพิเศษ/

งานอาคารและสถานท่ี 

0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 

4.1.7 การบริหารจัดการ

อาคารสถานท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.1.7.1 จัดระบบการใหบริการ

อาคารและสถานท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

4.1.7.2 มีระบบการดูแล ซอม

บํารุงท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

1. ตอบสนองความตองการ

ของผูใช  

(ระดับความพึงพอใจ) 

 

2. ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ  

(ระดับความพึงพอใจ) 

 

รองคณบดีฝายทรัพยากร

การเรียนรูและกิจการพิเศษ/

งานอาคารและสถานท่ี 

 

รองคณบดีฝายทรัพยากร

การเรียนรูและกิจการพิเศษ/

งานอาคารและสถานท่ี 

4 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

4 

4.5 

 

 

 

4.5 

4.5 

 

 

 

4.5 

4.5 

 

 

 

4.5 
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5.1 การทํานุ

บํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

5.1.1 สรางจิตสํานึกการ

เคารพความแตกตางทาง

วัฒนธรรม 

5.1.1.1 เปดพ้ืนท่ีสําหรับความ

แตกตางทางวัฒนธรรม 

1. มีโครงการ/กิจกรรมที่

ตอบสนองและสอดคลองตอ

ความตองการท่ีหลากหลายของ

วัฒนธรรม (โครงการ/กิจกรรม) 
 

คณะกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม/รองคณบดี

ฝายวิชารและพัฒนา

นกัศึกษา/งานกิจการ

นกัศึกษา 

2 2 3 3 4 

5.1.2 มีการสรางระบบ

คุณคาท่ีดี ท่ีสงเสริม

แนวทางจริยศาสตร 

 

5.1.2.1 สงเสริมใหบุคลากรและ

นักศึกษาเห็นคุณคาของความจริง

(ศาสตร) ความดี(ศิลป) และความ

งาม(คุณคาสูงสุด) ของทุกสรรพสิ่ง 
 

1. จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให

บคุลากรและนกัศึกษาตระหนกั 

รูถึงคุณคาของทุกสรรพสิ่งตาม

แนวทางจริยศาสตร (โครงการ/

กิจกรรม) 

รองคณบดีฝายวิชารและ

พัฒนานกัศึกษา/งาน

กิจการนกัศึกษา 

2 2 3 3 4 

5.1.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน  การวิจัย 

การบริการวิชาการท่ีสอดแทรก

การสรางระบบคุณคาท่ีดี ตาม

แนวทางจริยศาสตร 
 

1. มีการจัดการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย หรือการบริการ

วิชาการท่ีสอดแทรกการสราง

ระบบคุณคาท่ีดี ตามแนวทาง 

จริยศาสตร (จํานวนรายวิชา) 

รองคณบดีฝายวิชารและ

พัฒนานกัศึกษา/งาน

กิจการนกัศึกษา/งาน

วิชาการ, 

รองคณบดีฝายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ/งานบริการ

วิชาการ/งานวิจัย 

1 1 2 2 3 



แผนกลยทุธ์คณะรัฐศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบบัทบทวนและปรับแก้ไข ประจําปี 2562 หนา้ 21 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเดน็

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

5.1.3 เปนองคกรท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม   

5.1.3.1  สรางพ้ืนท่ีสีเขียว ลดการ

ใชพลงังาน  

1. พ้ืนท่ีอาคารเรียนและบริหาร

คณะรัฐศาสตร สะอาด 

ปลอดภัย (ระดับความพึงพอใจ) 
 

รองคณบดีฝายทรัพยากร

การเรียนรูและกิจการ

พิเศษ/งานอาคารและ

สถานท่ี 

 

4.0 4.0 4.5 4.5 4.5 

5.1.3.2  สงเสริมการใชทรัพยากร

ใหคุมคา 

 

1. มีการคัดแยกขยะ แปลงขยะ

เปนทรัพยสิน  

รองคณบดีฝายทรัพยากร

การเรียนรูและกิจการ

พิเศษ/งานอาคารและ

สถานท่ี 

 

     

 

 

 

( ปรับปรุงกลยุทธ ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาการดําเนินการ ตามมติเวียนคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2562 ) 


