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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ 1
เพื่อผลิตและเผยแพร่
งานวิจัยและผลงาน
วิชาการด้านภาษา
วัฒนธรรมและการพัฒนา
มนุษย์ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

1. หลักสูตรที่บูรณาการ
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ (WIL)
2. หลักสูตรร่วมผลิตกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาใน
ระดับนานาชาติ
3. หลักสูตร
ประกาศนียบัตร Life
Long Learning

เป้าหมาย
2562

2563

2564

0.25

0.25

0.25

30

30

30

--

--

1

4. จานวนแหล่งเรียนรุ้ด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู

2

-

-

5. จานวนสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้
ทางวิชาการและการวิจยั ด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคใต้ และคาบสมุทรมลายูที่
เผยแพร่และให้บริการ
1. จานวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับสถาน
ประกอบการ (WIL)

17

26

35

-

1

1

1. ผลงานวิชาการด้าน
1. สัดส่วนผลงานทางวิชาการด้านภาษา
ภาษา วัฒนธรรม และการ วัฒนธรรมและพัฒนามนุษย์ที่อยู่ใน
พัฒนามนุษย์ที่อยู่ในฐาน ฐานข้อมูล ISI / SCOPUS
ISI / SCOPUS
2. จานวนครั้งและจานวนบทความที่
ได้รับการอ้างอิง (Citation)
2. สถานวิจัยความเป็นเลิศ 3. จานวนสถานวิจัยความเป็นเลิศด้าน
ด้านการพัฒนามนุษย์
การพัฒนามนุษย์
3. แหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาการและการวิจัยด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
และคาบสมุทรมลายูใน
รูปแบบ Smart Learning

เป้าประสงค์ที่ 2
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
สมรรถนะทางวิชาการ
ซื่อสัตย์ มีวินยั ใฝ่ปัญญา
จิตสาธารณะ และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด

2. จานวนหลักสูตรร่วมผลิตกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับนานาชาติ
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
3. จานวนหลักสูตรประกาศนียบัตร Life
Long Learning

1
-

1
1

1
1

แผนงานเริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบหลัก

1. พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย
ที่ยกระดับผลงานสู่ความเป็น
นานาชาติ

- งานวิจัยและวารสาร
- งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

2. จัดตั้งสถานวิจัยความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนามนุษย์ที่บรู ณาการ
องค์ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม
และการพัฒนามนุษย์
3. จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ
และการวิจัยด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทร
มลายู

- งานวิจัยและวารสาร

1. พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณา
การความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ (WIL)

- งานบริการการศึกษา
- งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

2. พัฒนาหลักสูตรร่วมผลิตกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับ
นานาชาติ

- งานบริการการศึกษา
- งานบัณฑิตศึกษา
- งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร
- ศูนย์การศึกษาทั่วไป
- งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร

3. พัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร Life Long
Learning

- ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

2
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ 3
เพื่อบริการวิชาการด้าน
ภาษา วัฒนธรรมและ
การพัฒนามนุษย์ที่
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม และ/หรือ
นาไปสู่นวัตกรรมทาง
สังคม

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1. ชุมชนเข้มแข็งด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
บริหารจัดการโดยชุมชน
อย่างยั่งยืน
2. รายได้จากการ
ให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 4
1. บุคลากรมีสมรรถนะที่
เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์ ตอบสนองพันธกิจของ
รวมสาหรับสนับสนุนการ คณะ
ดาเนินงานของคณะที่
ตอบสนอง
พันธกิจ

2. บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์กร

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แผนงานเริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบหลัก

1

1. พัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บริหาร
จัดการโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

- ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ

5

5

80

80

80

2. ยกระดับศูนย์ภาษาและบริการ - ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
วิชาการให้ครอบคลุมภาษาไทย
จีน อังกฤษ และมลายู หรือภาษา
อื่นตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ด้านภาษา วัฒนธรรมและการ
พัฒนามนุษย์เพื่อรองรับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
1. ยกระดับสมรรถนะของ
- งานทรัพยากรมนุษย์
บุคลากรให้ตอบสนองพันธกิจของ
คณะ

2. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการต่อจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด

60

60

60

3. ร้อยละของบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP)

60

60

60

4. ระดับความผูกพันต่อองค์กร

3.7

3.8

3.8

2562

2563

2564

1. จานวนชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้านการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

-

-

2. ร้อยละของรายได้จากการบริการ
วิชาการของคณะที่เพิ่มขึ้น

5

1. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอกต่อจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด

1. ยกระดับสมรรถนะของ
บุคลากรให้ตอบสนองพันธกิจของ
คณะ
2. จัดแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP)
3. การสร้างความผูกพันต่อองค์กร - งานทรัพยากรมนุษย์
ของบุคลากร

3
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์ที่ 5
1. ระบบงานและ
การบริหารจัดการเชิงรุก กระบวนการทางานที่มี
ตามหลักธรรมาภิบาล
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
300 คะแนน (EdPEx 300)

2. ระบบสารสนเทศเพื่อ 2. จานวนระบบสารสนเทศที่พัฒนา
การจัดการและการตัดสินใจ เพิม่ ขึ้น

เป้าหมาย
2562

2563

2564

--

--

300

2

2

2

แผนงานเริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบหลัก

1. พัฒนาคณะตามเกณฑ์คุณภาพ - งานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศให้ได้ 300 คะแนน
(EdPEx 300)
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
- งานสารสนเทศ
การจัดการและการตัดสินใจ
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