
แผนปฏบิัติการสี่ป ี(พ.ศ. 2555-2558) สู่อาเซียน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
หลักการและเหตุผล 
 

 ตามมติที่ประชุมคณบดีนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ที่ให้คณะ/หน่วยงาน
พิจารณาข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบัน และจุดเน้นทั้ง 5 ประเด็นที่ต้องการพัฒนาในอนาคตของตนเอง 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กล่าวคือ การเตรียมตัวด้านการเรียนการสอน การเตรียมตัวด้าน
การวิจัย การเตรียมตัวด้านการพัฒนาบุคลากร การเตรียมตัวด้านการพัฒนานักศึกษา และการเตรียมตัว
ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
 
ประเด็นที่เสนอพิจารณา 
 

พิจารณาแผนปฏิบัติการสี่ปี (พ.ศ. 2555-2558) สู่อาเซียน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
  

 กองแผนงานได้พิจารณาข้อมูลจากทุกคณะ/หน่วยงาน ที่ส่งมา ประกอบกับมิติการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่อาเซียน 5 กลยุทธ์หลัก แล้วประมวลเป็นแผนปฏิบัติการสี่ปี (พ.ศ. 2555-2558) สู่
อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีข้อมูลประกอบในส่วนต่างๆ ดังน้ี 
 

เอกสารหมายเลข  1 แผนปฏิบั ติการ ส่ี ปี  (พ .ศ .  2555-2558) สู่อาเซียน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เอกสารหมายเลข 2 ข้อมูลการดําเนินงานเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของคณะ/หน่วยงานต่างๆ 

เ อ ก ส า ร ห ม า ย เ ล ข  3  ส รุ ป ส า ร ะ สํ า คั ญ จ า ก ก า ร บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข้ อ 
“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับการเป็น Education Hub ของอาเซียน” และการประชุมคณบดีนัด
พิเศษ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 เพ่ือหารือแผนอาเซียน 
 
 

 
งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน 

กองแผนงาน 
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แผนปฏิบัติการสู่อาเซียน 
(Action Plan : To ASEAN) 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Education – hub ภายใต้ภาวการณ์    เปิดเสรีของ
อาเซียน และเตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป็นสากล 
 
  วิสัยทัศน์ (Vision) ในแผนปฏิบัติการสู่อาเซียน (Action Plan : To ASEAN) น้ี เป็น
ทิศทางหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2555-2558 
ตามกรอบของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 4 (ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ) 
 
มิติการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อาเซียน 5 กลยุทธ์หลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการสี่ปี (พ.ศ. 2555-2558) สู่อาเซียน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ตามกรอบมิติการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อาเซียนข้างต้นน้ี จําแนกเป็นกลยุทธ์หลักต่างๆ 
สําหรับวางแผนงานโครงการทั้ง 5 ด้าน (ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการพัฒนานักศึกษา และด้านวิเทศสัมพันธ์) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
 
 
กลยุทธ์หลักที ่1 การเตรียมตัวด้านการเรียนการสอน  
 
1.1 ด้านหลักสูตร  
โครงการของมหาวิทยาลัย 

 การเพ่ิมหลักสตูรนานาชาติ  

 การเพ่ิมหลักสตูรร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในเอเซีย  

 จัดให้มีหลักสูตรร่วมระหว่างคณะตามเป้าหมายการพัฒนากําลังคนสู่ AEC  

 การเปิดสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษา (คณะวิเทศศึกษาที่ภูเก็ต)  

 การจัดทําหลักสูตร Summer school โดยจับมือเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซียและ
สิงคโปร์  

 การควบคุมมาตรฐานและคณุภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับสากล  
 
โครงการท่ีประมวลจากทุกคณะ/หน่วยงาน 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาในอาเซยีน 

 จัดให้รายวิชามีการสอดแทรกการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาน้ันๆ อย่างน้อยร้อย
ละ 20 ของหลักสูตร 

 สํารวจความต้องการหลักสูตรเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่จะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ 

 
1.2 ด้านพัฒนาการเรียนการสอนสาํหรับศตวรรษที ่21  
โครงการของมหาวิทยาลัย 

 เสริมสร้างสมรรถนะด้านต่างๆ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา IT การส่ือสาร 
(ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนอ่ืนๆ) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

 พัฒนาสมรรถนะในการทํางานข้ามวัฒนธรรม  
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 รอบรู้เก่ียวกับอาเซียน เช่น เปิดวิชาอาเซียนศึกษาเป็นวิชา Gen-ed บังคับสําหรับนักศึกษา    
ทุกคน  

 
โครงการท่ีประมวลจากทุกคณะ/หน่วยงาน 

 จัดทําชุดความรู้ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ 

 สร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งในช้ันเรียนและหลักสูตรเสริม หรือ     
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นเป็นระยะๆ ตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ เช่น การสมัครงาน, การ
สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ การเตรียมตัวสอบ TOEIC TOEFL เป็นต้น 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 

1.3 การจัดการเรียนการสอน  
โครงการของมหาวิทยาลัย 

 ปรับภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศอ่ืนๆ (เทอม 1 เป็นปลายสิงหาคมหรือต้นกันยายน)  

 ส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่าย  

 จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยให้มีการโอนหน่วยกิตกันได้  
 

โครงการท่ีประมวลจากทุกคณะ/หน่วยงาน 

 การรับนักศึกษาในประเทศแถบ AEC เข้าศึกษา 

 การแลกเปลี่ยนหรือฝึกงานของนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 

 การผลักดัน ClassStart.org สู่การเป็นเคร่ืองมือในด้านการเรียนการสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

กลยุทธ์หลักที ่2 การเตรียมตัวด้านการวิจัย  
 
โครงการของมหาวิทยาลัย 

 จัดทําระบบและกลไกในการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์และพัฒนา 
SMEs เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานความรู้ และความสามารถในการแข่งขันได้ของธุรกิจ  

 สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศในภูมิภาคเอเซีย  

 จัดต้ังสถาบันวิจัยเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมหลักของภาคใต้  

 จัดกลุ่มวิจัยเพ่ือศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับอาเซียน  
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 บูรณาการร่วมกับงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน  

 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลที่เก่ียวกับอาเซียน  
 

โครงการท่ีประมวลจากทุกคณะ/หน่วยงาน 

 จัดทําฐานข้อมูลของอาเซียน เช่น ประชากร อาชีพ ภูมิประเทศ เป็นต้น 

 เชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับเทคนิคใหม่ๆ ในการทําวิจัย 

 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาปริญญาตรีได้เรียนรู้และปฏิบัติผ่านกระบวนการวิจัยต้ังแต่ต้นจนถึง
ตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือมีการรับรองการนําไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 

 ส่งเสริมให้นํางานวิจัยไปปฏิบัติหรือเป็นเคร่ืองมือในการให้คําปรึกษาและการเรียนการสอน เช่น 
คลินิกการจัดการ เป็นต้น 

 
กลยุทธ์หลักที ่3 การเตรียมตัวด้านการพัฒนาบุคลากร  
 
โครงการของมหาวิทยาลัย 

 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสากลเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  

 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานในประเทศอาเซียน  

 การให้ความรู้กับคณาจารย์และบุคลากรรวมทั้งประชาชนทั่วไปและบุคลากรด้านการศึกษาใน
เรื่องที่เก่ียวข้องกับประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ  

 
โครงการท่ีประมวลจากทุกคณะ/หน่วยงาน 

 การให้บุคลากรร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมกับนักศึกษา 

 การจัดทํา International Center 

 การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

 การจัดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือวัดระดับสําหรับบุคลากร 

 การกําหนด TOR และการประเมินผลงานเชิงพัฒนาที่มุ่งเน้นการวิจัยและการตีพิมพ์ 

 การส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทํางานเชิงพัฒนาเพ่ือการพัฒนาตนเองและองค์กร ผ่านการ
กําหนดใน TOR เพ่ือนําไปสู่การขอตําแหน่งชํานาญงาน/การ ต่อไป 

 การเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 
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 การสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดให้มีการอบรม/
ศึกษาดูงานต่างประเทศ  

 การกําหนดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ จํานวน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาในการประสานงาน
ต่างๆ กรณีที่คณะฯ ต้องติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อตัว
บุคลากรเองในชีวิตประจําวัน 

 การจัดทําโครงการเรียนรู้ร่วมกัน (Attachment Program) 

 การพัฒนาตนเองเพ่ือปรับวัฒนธรรมองค์กรให้ก้าวสู่ความสากล (การตรงต่อเวลา, หาความรู้จาก
ภายนอก, ความผูกพันในองค์กร, สร้างจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในองค์กร, ให้บุคลากรใหม่ได้
ทํางานในทุกแผนกเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในงานของผู้อ่ืน) 

 การพัฒนาระบบวิเทศสัมพันธ์ให้ได้มาตรฐาน เช่ือมต่อเข้ากับระบบมหาวิทยาลัย โดยมอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบดูแลและแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 

 
กลยุทธ์หลักที ่4 การเตรียมตัวด้านการพัฒนานักศึกษา 
 
โครงการของมหาวิทยาลัย 

 การพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสากลเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ 
ภาษา ทักษะทาง IT  

 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับหน่วยงานในประเทศอาเซียน  

 การให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่องที่ เ ก่ียวข้องกับประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  

โครงการท่ีประมวลจากทุกคณะ/หน่วยงาน 

 ทุกหลักสูตรจัดให้มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 

 โครงการ English Diary 

 โครงการ Brush Up Your English 

 โครงการ Idiom 4 you 

 โครงการเรียนรู้ภาษาผ่านสื่อภาพยนตร์ 

 โครงการเรารักการอ่าน ผ่านสื่อภาษาอังกฤษ 

 โครงการงานศิลปะไทย-จีน 

 โครงการนํานักศึกษาไปฝึกงานในประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ASEAN (โครงการเรียนรู้ภาษา
มาเลเซีย/ภาษาอินโดเนเซีย ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร เพ่ือการสื่อสาร และกิจกรรม
ทัศนศึกษาเพ่ือเรียนรู้วิถีชุมชนของแต่ละประเทศ) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (การฝึกทําข้อสอบ TOEFL และ PSU-TEP, การฝึกฟัง
สารคดีภาษาอังกฤษ, การฝึกการนําเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ) 

 สนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นชาวต่างประเทศเพ่ือให้
นักศึกษามีประสบการณ์ทําวิจัยในต่างประเทศ 

 สนับสนุนให้มีอาจารย์ชาวมาเลเซียร่วมพิจารณาและการเสนอสัมมนาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานความรู้ของนักศึกษาให้สูงขึ้น และเป็นจุดเร่ิมต้นในการทํา
วิจัยร่วมกันต่อไปในอนาคต 

 สนับสนุนให้อาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีประสบการณ์มาสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับชนชาติและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนโดยผ่านทางการจัด
นิทรรศการตามบอร์ดวิชาการและงานวิชาการ 

 กําหนดให้ร้อยละ 10 ของข้อสอบ Comprehensive เป็นภาษาอังกฤษ 

 จัดให้นักศึกษาสืบค้นและศึกษาหาความรู้ของข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือให้ทราบถึง
จุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละประเทศ 

 โครงการ Active learning 

 อาคารปฏิบัติการเพ่ือรองรับการทําวิจัยและห้องพัก ห้องทํางานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือให้มีความพร้อมรับนักศึกษาในประเทศแถบ AEC 

 ผลักดัน Learners.in.th ให้เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาในกลุ่มอาเซียน 

 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (International Cultural) 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   และสังคมสู่มาตรฐานสากล โดย
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งอาศัยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
(ไทยและต่างชาติ) อาจารย์ บุคลากรและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

 
กลยุทธ์หลักที ่5 การเตรียมตัวด้านวิเทศสัมพันธ์  
 
โครงการของมหาวิทยาลัย 
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 สร้างแรงจูงใจในการดึงนักศึกษาต่างชาติจากประเทศในสมาคมอาเซียนเข้ามาศึกษามากขึ้น
โดยเฉพาะ อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว เขมร พม่า  

 จัดต้ังหน่วย International Student Office เพ่ือเป็น One stop service และดูแลนักศึกษา
ต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  

 สร้างบรรยากาศความเป็นสากลในวิทยาเขต  
 

โครงการท่ีประมวลจากทุกคณะ/หน่วยงาน 

 ปรับแต่งภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็นสากลโดยการจัดทําป้ายสถาบัน/
หน่วยงาน ป้ายช่ือ ป้ายแผนผังห้อง ป้ายห้อง ป้ายช่ือบุคลากร เครื่องมือ และ อุปกรณ์การเรียน 
ป้ายบอกตําแหน่งอาคารภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้ข้อมูลสําคัญอ่ืนๆ เป็นระบบสองภาษา 
โดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 นําเอาเอกลักษณ์ของดอกไม้ประจําชาติของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนตกแต่งภายใน
หน่วยงาน 

 เพ่ิมเว็บไซต์สถาบันเป็นภาษาอังกฤษ 

 เพ่ิมแบบฟอร์มต่างๆ เป็นระบบสองภาษา เช่น จัดทํา template รับ-ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เป็นภาษาอังกฤษ โดยในช่วงแรกสามารถจัดทําเป็นแบบ 2 ภาษาได้ แต่จะบังคับให้ขึ้นต้นด้วย
ภาษาอังกฤษก่อนภาษาไทย 

 ส่งเสริมการรับโทรศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษอย่างง่าย 

 การตกแต่งสถานที่เพ่ือการสื่อสารองค์กร (สติกเกอร์โลโก้ตัวอักษรย่อใหม่ของคณะ, คุณค่าร่วม
ขององค์กร “Modern”, ป้าย Vision and Mission, สื่อแนะนําภาษาต่างประเทศในกลุ่ม
อาเซียน) 

 จัดให้มีวันฝึกภาษาอังกฤษภายในหน่วยงาน เช่น ทุกวันศุกร์บ่าย เป็นช่ัวโมงการทํางานเป็น
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

 มอบรางวัลสําหรับบุคลากรที่มีระดับภาษาดีขึ้น 

 พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้มีความร่มรื่น  รวมทั้งจัดสถานที่ ให้นักศึกษาสามารถใช้
สารสนเทศได้ตลอดเวลา มี WiFi ตามจุดต่าง ๆ ในคณะ 

 จัดนิทรรศการเก่ียวกับ AEC โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแต่ละประเทศ 

 สนับสนุนการแต่งกายชุดวัฒนธรรมอาเซียนสัปดาห์ละ 1 วัน 

 สื่อสารผ่านสื่ออิเลคตรอนิคส์ (e-mail) เป็นภาษาอังกฤษ การสนับสนุนให้ใช้ Tool bar ใน
คอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ 
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 จัดกิจกรรม ASEAN Day (แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (International Cultural)/นานา
วัฒนธรรม) 
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ข้อมูลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
เพื่อรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของคณะ/หน่วยงานตา่งๆ ตาม 5 กลยุทธ์หลัก  

 
กลยุทธ์หลักที ่1 ด้านการเรียนการสอน 
กลยุทธ์หลักที ่2 ด้านการวิจัย 
กลยุทธ์หลักที ่3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
กลยุทธ์หลักที ่4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
กลยุทธ์หลักที ่5 ด้านวิเทศสมัพันธ์ 
 

กลยุทธ์หลักท่ี 1 ด้านการเรียนการสอน 
 

คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 1 ด้านการเรียนการสอน 
1. สถาบันทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง 

1. หลักสูตร ป.โท-เอก 
1.1 ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (Double Degree) 

โดยเริ่มต้นจากประเทศมาเลเซีย 
1.2 แทรกเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนไว้ในวิชาเรียนของหลักสูตร 

2. วิทยาเขตตรัง 
 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยท่ี
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนท่ีประเทศมาเลเซียหรือประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาในอาเซียน 
3. คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. ให้หลักสูตรจัดรายวิชาท่ีมีการสอดแทรกการเรียนการสอนท่ีเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชานั้นๆ อย่างน้อย
ร้อยละ 20 

2. มีการสํารวจความต้องการหลักสูตรเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตท่ีจะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ 

3. จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ท่ีติดกับทะเล ทําให้คณะฯ เน้นการพัฒนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
แปรรูปอาหารทะเล เพ่ือตอบสนองต่อสนองต่อความต้องการของประชากรในพ้ืนท่ี 

4. คณะการแพทย์แผน
ไทย 

- 

5. คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้อมูลการดําเนินการในปัจจุบัน 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ มีความพร้อม 
ในการรับนักศึกษา  มีนักศึกษาจากประเทศอินโนนีเซียมาศึกษา 
และจบการศึกษาแล้วในปีการศึกษา 2554 
2. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ ปี 2555 ให้ทันสมัย และ 
พร้อมรับนักศึกษาต่างชาติ 
ข้อมูลท่ีต้องการดําเนินการในอนาคต 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 1 ด้านการเรียนการสอน 
1. จัดหลักสูตรระยะสั้น 1-6 เดือนแก่ชาวต่างชาติ ด้านการ 
ผลิตยางพารา  ไม้ผล (เช่นเงาะ ลองกอง ทุเรียน มังคุด) 
และวิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก 
2. ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 
ให้สามารถรองรับการศึกษาของนักศึกษา AEC 
3. รับนักศึกษาในประเทศแถบ AEC เข้าศึกษา 

6.คณะเศรษฐศาสตร์ 1. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังในชั้นเรียนและ
หลักสูตรเสริม จัดให้มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นอยู่เป็นระยะๆ ให้กับนักศึกษาตามหัวข้อท่ี
นักศึกษาสนใจและคณะฯ ท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสําหรับนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน, สมัคร
งาน หรือเพ่ือการศึกษาต่อ เช่น การสมัครงาน, สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ การเตรียมตัวสอบ 
TOEIC TOEFL เป็นต้น 

2. หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร (MAB) มีความพร้อมในการเป็น Double 
degree program ซ่ึงปัจจุบันมีนักศึกษาอินโดนีเซีย จํานวน 3 คน จาก BRAWIJAYA UNIVERSITY 
กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรฯ (อยู่ในระหว่างทําวิทยานิพนธ์) 

7. สํานักทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทร 

- 

8. คณะวิทยาการจัดการ 1. เพ่ิมหลักสูตรการเรียนการสอน 
1.1. จัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษในสาขาบัญชี สาขาการตลาด และสาขาการท่องเที่ยว เพ่ือสร้าง

บุคลากรทางด้านวิชาชีพเข้าสู่ตลาดอาเซียน 
1.2. สร้างหลักสูตร 5 ปี เช่น (BBA+IMBA)  
1.3. หลักสูตร Double Degree 
2. ปรับปรุงหลักสูตร MPA (ภาคปกติ) ให้รองรับนักศึกษาต่างชาติ 
3. ปรับปรุงหลักสูตรภาษาไทยเพ่ือรองรับอาเซียน 
3.1. ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
3.2. ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีลักษณะสองภาษา 
3.3. สง่เสริมให้นักศึกษาให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน 
4. การส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษา 
4.1. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านการจัดหลักสูตรอบรมหรือพัฒนาเพ่ิมเติม 
4.2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาท่ี 3 
5. ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ 
6. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนหรือฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
8. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร) 
8.1. จัดทําชุดความรู้ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 1 ด้านการเรียนการสอน 
8.2. จัดอบรมพัฒนาทักษะการสอน เช่น ส่งเสริมให้อาจารย์ได้อบรมคอร์สระยะสั้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาการสอน 
9. การปรับปรุงหลักสูตร-รายวิชา 
9.1. สอดแทรกแนวทางการพัฒนาวิชาชีพในอาเซียนในแต่ละรายวิชา  
9.2. เพ่ิมวิชา ASEAN Study/Independent Study ในระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก ทุกสาขาวิชา 
9.3. แนวทางในการทําวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของอาเซียน 
10. ในส่วนของ Education Hub 
10.1. จัดต้ัง ASEAN Center  
10.1.1. จัดทําฐานข้อมูลของอาเซียน เช่น ประชากร อาชีพ ภูมิประเทศ เป็นต้น 
10.1.2. ทําการวิจัยร่วมกับกลุ่มอาเซียน 
10.1.3. เป็นผู้รวบรวมเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับอาเซียนจากภายนอก 
10.1.4. การร่วมมือในการสร้างหลักสูตรและการร่วมกันสอนระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 
10.2. สร้างกระบวนการดําเนินงานในการรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

9. กองบริการการศึกษา 
(วข.ปน.) 

- 

10. คณะรัฐศาสตร์ 1. ส่งเสริมด้านภาษา สหกิจศึกษานานาชาติ และโครงงานงานวิจัยชุมชนในรายวิชาของนักศึกษาในแต่ละ
สาขา โดยแต่ละสาขาจะเน้นเอกลักษณ์ความเป็นสาขาวิชาดังนี้ 

 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เน้นความสัมพันธ์ข้ามแดนและความเป็นสากล 

 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ เน้นนโยบายสาธารณะและการจัดการด้านสาธารณะในพ้ืนท่ีท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

 สาขาวิชาการปกครอง เน้นรัฐศาสตร์ท่ีมีความเป็นสากลให้มากข้ึน 

 สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน เน้นการเมืองการปกครองและท้องถ่ินท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้าน
พ้ืนท่ี (โดยมีโครงการ/งานวิจัย การพัฒนาชุมชน) 

11. สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา 

1.จุดเน้นของสถาบันฯ คือการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ศึกษาวิจัย การสร้างแหล่งเรียนรู้ระหว่าง
วัฒนธรรม รวมท้ังการต่อยอดเพ่ือใช้ประโยชน์จริงในชุมชน ท้ังนี้มุ่งเน้นให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
และนานาชาติ รวมท้ังพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร ให้เป็น Education Hub ในมิติทาง
วัฒนธรรม เพ่ือนําไปสู่การติดต่อกับระดับอาเซียน 

12. คณะพยาบาลศาสตร์   1. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเป็นหลักสูตรนานาชาติ ซ่ึงพร้อมจะเป็น medical hub ในเรื่องนี ้
จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่  คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 
 

13. โครงการจัดต้ังคณะ โครงการจัดต้ังมีแนวทางท่ีจะพัฒนาสาขาท่ีเป็นจุดเด่น คือ  
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 1 ด้านการเรียนการสอน 
สัตวแพทยศาสตร์ 1.1 ด้านสัตว์น้ํา โดยมีแผนงานวิจัยในการสํารวจสภาพและปัญหาการเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนท่ี จ.สงขลาซ่ึงเป็น

โครงการนําร่อง และมีการประสานงานในโครงการวิจัยร่วมกับภาควิชาวาริชศาสตร์ นอกจากนี้ได้ไปเจรจา
ความร่วมมือกับ ภูเก็ต อควาเรียม และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งภูเก็ตเพ่ือทําการศึกษาด้าน 
marine mammal ซ่ึงประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญน้อยมากและศูนย์แห่งนี้เปน็ hub ของงานด้านนี้ในเอเชีย 
1.2 ด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก โดยมีการสร้างเครือข่ายท้ังกับภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ และภาคเอกชนท้ังภาคใต้ ตอนบนและตอนล่าง  โครงการจัดต้ังฯ มีแผนท่ีจะวิจัยเพ่ือ
สํารวจโรค Caprine Arthritis and Encephalitis ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสูญเสียอย่างมากต่อผู้เลี้ยงแพะ
และจัดทําค่ามาตรฐานสุขภาพต่างๆ ของแพะด้วย  
1.3 ด้านนกเขาชวาเสียง  โดยสร้างเครือข่ายกับชมรมนกเขาชวาเสียง และกําลังอยู่ในระหว่างเขียน
โครงการวิจัยเพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ซ่ึงยังไม่มีรายงานมาก่อน และมีเป้าหมายการวิจัยในการคัดเลือกพันธ์ุ
เพ่ือการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน 

14. สํานักงานอธิการบดี 
วข.ปน. 

- 

1 5 .  ค ณ ะ ทั น ต
แพทยศาสตร์ 

1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เป็นหลักสูตรท่ีอนุมัติเป็นภาษาไทย แต่กรณีรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามา การ
จัดการเรียนการสอนจะบริหารจัดการเป็นภาษาอังกฤษ ซ่ึงปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียน เช่น ภู
ฐาน และลาว 

16.  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

การดําเนินงานในปัจจุบัน 
- เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาเทคโนโลยีและความมั่นคงด้านอาหาร 
(Technology and Food Security)  โดยจะเร่ิมรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 
เรื่องต้องการพัฒนาใน 5 ประเด็น   
-  ทุนจูงใจให้เข้าศึกษาในหลักสูตรร่วมสองปริญญาของคณะท่ีจัดทําร่วมกับ Universiti Malaysia  
Kelantan  ในสาขา Food Technology and Security 

17. วิทยาลัยอิสลามศึกษา 1.1 มีหลักสูตรอิสลามศึกษา (นานาชาติ)  
1.2 มีแผนเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์อิสลาม (นานาชาติ)  ในปีการศึกษา 2558 
1.3 จัดโครงการจัดสัมมนานานาชาติเร่ือง Islamic Studies in Changing World : Challengers  and 
Opportunities  (วันท่ี 14 – 16 มกราคม 2556) 

18. โครงการจัดต้ังคณะ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

การพัฒนาในปัจจุบัน 
1. พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร โดยเน้นการพยาบาลต่างวัฒนธรรมเพื่อรองรับการสังคมพหุวัฒนธรรม
เม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร โดยปรับการเรียนการสอนภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ 
3. พัฒนาหลักสูตรโดยกําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาษา 20 หน่วยกิต (ภาษาไทย 4 หน่วยกิต 

ภาษาอังกฤษ  10 หน่วยและวิชาเลือก 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนภาษาอ่ืนๆท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาให้นักศึกษาสามารถสื่อสารด้วยภาษาอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย 

ความต้องการการพัฒนา 
1. โครงการเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาและคณาจารย์มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 1 ด้านการเรียนการสอน 
2. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้สามารถสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ ได้ 
3. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้สามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และผลิตตําราภาษาอังกฤษ 
4. พัฒนาและจัดระบบสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นักศึกษาสามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ ท่ี

จําเป็น 
19. คณะวิทยาการสื่อสาร 1. สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ โดยเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีดึงดูดผู้เรียน 

   ชาวต่างชาติและเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้เรียนรู้ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
2. การเปิดสอน “รายวิชา 870-304 การสื่อสารพหุวัฒนธรรม” เป็นวิชาพ้ืนฐานวิชาเอกหลักสูตรนิเทศสา

สตร์และเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรี 
3. การเปิดสอน “รายวิชา 870-305 การสื่อสารมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน” เป็นวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก

หลักสูตรนิเทศสาสตร์และเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรี 
4. โครงการ เรียนภาษามลายูกับครูชินทาโร่ 
5. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา  
6. การสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เช่น ค่าย English Camp  

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างประเทศ 
20. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบัน 
1. มีแผนท่ีจะเปิดหลักสูตร ปริญญาตรีสาขา Risk Management ร่วมกับ Faculty of Business, 

UniSZA ในประเด็น ดังนี้ 
- การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ  
- การเปิดหลักสูตรความร่วมมือระดับปริญญาตรี (2+2 Program) สาขาวิชาการจัดการ

ความเสี่ยงและการประกันภัย 
2. หลักสูตรทุกหลักสูตรระบุปรัชญารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมี Study abroad สําหรับ

ทุกหลักสูตร 

 

ประเด็นท่ีต้องการพัฒนา 
1.1 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาเซียนศึกษา ในปีการศึกษา 2557 

2 1 .  ค ณ ะ เ ท ค นิ ค
การแพทย์ 

 เตรียมการเพ่ือเปิดหลักสูตร international ระดับปริญญาโท/เอก สาขาเทคนิคการแพทย์ ในปี
การศึกษา 2558 

22. คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

คณะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็น
ประชาคมอาเซียน 

23. สถาบันสันติศึกษา สถาบันฯ พัฒนาหลักสูตรท่ีนําไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/และรับมือกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความเชื่อ และขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติสมาชิกอาเซียน และแลกเปลี่ยนบุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาความขัดแย้งกับสถาบันสันติศึกษาท่ีมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีใกล้เคียงกัน 

หลักสูตรของสถาบันฯ มีจุดเด่นอยู่ท่ีการสร้างองค์ความรู้ด้านการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งและ
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 1 ด้านการเรียนการสอน 
การสร้างสันติภาพ รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

24. คณะวิศวกรรมศาสตร์  - 
 

กลยุทธ์หลักท่ี 2 ด้านการวิจัย 
 

คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 2 ด้านการวิจัย 
1 .  ส ถ า บั น
ท รั พ ย า ก รทะ เ ล
และชายฝั่ง 

1. งานวิจัย 
1.1 สนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันฯ ร่วมทํางานทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ (International academy) เฉลี่ยปีละ 1 โคร

2. วิทยาเขตตรัง 
 

1. ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 
1.1 A Comparative Study of Small Business Owner-Managers’ Identity Construction in Employment Relations

U.K. and China 
1.2 A Comparative Study of Small Business Owner-Managers’ Identity Construction in B2B Relationship Mar

Business Network Discourse in the U.K. and China 
2. ผลงานวิจัย (ระหว่างดําเนินการ) 
2.1 Personality, Value, and Intergenerational Socioeconomic Mobility 
3. จัดต้ังหน่วยวิจัยด้านธุรกิจ และหน่วยวิจัยด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  

3. คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร 

1. มีการทําวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยต่างประเทศ 
2. มีการเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆ ในการทําวิจัย 
3. มีการทําวิจัยเพ่ือหาสารทดแทน สารต้องห้ามในอาหารฮาลาล 
4. สนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะฯ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิจัย 

4. คณะการแพทย์
แผนไทย 

1. จํานวนงานวิจัยท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิในแต่ละปีการศึกษา 1 เร่ือง/ป ี
2. ร้อยละของบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด ≥ ร้อยละ 50 
3. ร้อยละของงานวิจัยท่ีได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกต่อจํานวนงานวิจัยท้ังหมด ≥ ร้อยละ 20 
4. ร้อยละงานวิจัยท่ีนํามาใช้ร่วมหรือบูรณาการ กับการเรียนการสอนต่อจํานวนงานวิจัยท้ังหมด ≥ ร้อยละ 30 
5. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีได้เรียนรู้และปฏิบัติผ่านกระบวนการวิจัยต้ังแต่ต้นจนถึงตีพิมพ์และเผยแพร่หรืองานวิจั

รับรองการนําไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 
6. จํานวนงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับทิศทางงานวิจัยของคณะฯ ≥ ร้อยละ 80 
7. ร้อยละงานวิจัยท่ีผ่านการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ต่อจํา

ประจําท้ังหมด ≥ ร้อยละ 5 
8. ร้อยละงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ท้ังหมด ≥ ร้อยละ 10 

5. คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้อมูลการดําเนินการในปัจจุบัน 
1. กําหนดการวิจัยตามจุดเด่น จุดเน้น ของภาควิชา 
2. งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก การผลิตพืช และ 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 2 ด้านการวิจัย 
การปรับปรุงพันธ์ุพืช ท่ีเน้นพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ํามัน ยางพารา 
 ไม้ผล (เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด) และพืชผัก ท่ีพร้อมทําวิจัย 
กับกลุ่มประเทศอาเซียน เช่นทางด้านไม้ผลกับ มหาวิทยาลัย Bogor 
ใน Jarkata และGajah Mada University, Bulaksumur, Yogyakarta 
 ประเทศอินโดนีเซีย 
3. งานวิจัยด้านโภชนาศาสตร์ และการผลิตสัตว์ 
ข้อมูลท่ีต้องการดําเนินการในอนาคต 
1. การสนับสนุนครุภัณฑ์สําหรับการวิจัย เพ่ือเตรียมการ 
ในการร่วมทําวิจัยกับประเทศในแถบ AEC 
2. โครงการวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนาการเกษตรระหว่าง 
ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย  อินโดนีซีย 

6.คณะ
เศรษฐศาสตร์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสายวิชาการทําความร่วมมือในการทําวิจัยร่วมกับนักวิชาการในมหาวิ
สถาบันวิจัยในต่างประเทศท้ังในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกอาเซียน 

7. สํานักทรัพยากร
การเรียนรู้คุณหญิง
หลง อรรถกระวี
สุนทร 

- 

8. คณะวิทยาการ
จัดการ 

1. ด้านการวิจัย 
1.1. ผลักดันให้วารสารของคณะเป็นอันดับ 1 ในด้านการเผยแพร่ข้อมูลการวิจัยของภาคใต้ของประเทศไทย 
1.2. ส่งเสริมให้นํางานวิจัยไปปฏิบัติหรือเป็นเคร่ืองมือในการให้คําปรึกษาและการเรียนการสอน เช่น คลินิกการจัดการ เป็นต้น 
1.3. ผลักดันหัวข้อการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการค้าชายแดน ให้ก้าวสู่เป้าหมายการบริหารจัดการเมืองชายแดน 
1.4. การพัฒนากลไกและระบบในการบริหารการวิจัยและการบริหารงบประมาณในการส่งเสริมการวิจัย 
1.4.1. เช่น การจัดหาเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือในการจัดทําและดําเนินการในการดําเนินงานวิจัย 
1.4.2. การจัดทําเอกสารและแนวทางในการบริหารจัดการงานวิจัย 
1.5. จัดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพ่ือดําเนินการส่งเสริม วจก. ไปสู่ความเป็นเลิศ 
2. ด้านอ่ืนๆ  
2.1. การผลักดัน ClassStart.org สู่การเป็นเคร่ืองมือในด้านการเรียนการสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
2.1.1. เป็นเวทีและเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน (บุคลากร ชุมชน ผู้ปกครอง อ
2.2. ผลักดัน Learners.in.th ให้เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาในกลุ่มอาเซียน 

9. กองบริการ
การศึกษา (วข.ปน.) 

- 

10. คณะรัฐศาสตร์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงานวิจัยเกี่ยวกับการค้าชายแดน, ความสัมพันธ์ข้ามชายแดน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับโลกมลายูและอาเซี
11. สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา 

1. สถาบันฯมีแนวทางในการแสวงหาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันต่างชาติท้ังในอาเซียนและภูมิภา
ความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอ่ืนๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 2 ด้านการวิจัย 
12. คณะพยาบาล
ศาสตร์   

1. การวิจัยท่ีคณะพยาบาลศาสตร์จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ คือการวิจัยด้านการพยาบาลแบบองค์รวม ท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออ

13. โครงการจัดต้ัง
คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

โครงการจัดต้ังมีแนวทางท่ีจะพัฒนาสาขาท่ีเป็นจุดเด่น คือ  
1.1 ด้านสัตว์น้ํา โดยมีแผนงานวิจัยในการสํารวจสภาพและปัญหาการเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนท่ี จ.สงขลาซ่ึงเป็นโครงการนําร่อ
ประสานงานในโครงการวิจัยร่วมกับภาควิชาวาริชศาสตร์ นอกจากนี้ได้ไปเจรจาความร่วมมือกับ ภูเก็ต อควาเรียม และศูนย์วิจั
ทรัพยากรชายฝ่ังภูเก็ตเพ่ือทําการศึกษาด้าน marine mammal ซ่ึงประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญน้อยมากและศูนย์แห่งนี้เป็น hub ของ
เอเชีย 
1.2 ด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก โดยมีการสร้างเครือข่ายท้ังกับภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และภาคเอกช
ตอนบนและตอนล่าง  โครงการจัดต้ังฯ มีแผนท่ีจะวิจัยเพ่ือสํารวจโรค Caprine Arthritis and Encephalitis ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความ
มากต่อผู้เลี้ยงแพะและจัดทําค่ามาตรฐานสุขภาพต่างๆ ของแพะด้วย  
1.3 ด้านนกเขาชวาเสียง  โดยสร้างเครือข่ายกับชมรมนกเขาชวาเสียง และกําลังอยู่ในระหว่างเขียนโครงการวิจัยเพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐา
รายงานมาก่อน และมีเป้าหมายการวิจัยในการคัดเลือกพันธ์ุเพ่ือการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน 

14. สํานักงาน
อธิการบดี วข.ปน. 

การดําเนินการในปัจจุบัน 

- 
ความต้องการพัฒนาในอนาคต 

1. โครงการจัดสรรทุนวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนของคณาจารย์/บุคลากร/บัณฑิตศึกษา 

15. คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

- 

16. คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การดําเนินงานในปัจจุบัน 
-  ลงนามความร่วมมือระหว่าง SAT-Engineering กับ University Sains Malysia 
เรื่องต้องการพัฒนาใน 5 ประเด็น   
-  สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยสําหรับปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับนักวิชาการจากกลุ่มประเทศอาเซียนใน 
สาขาต่าง ๆ  ท่ีเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย  

17. วิทยาลัย
อิสลามศึกษา 

1.4 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบและศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามใ
ชายแดนภาคใต้  
1.5 งานวิจัยร่วมกับ USM. 
1.6 International Islamic Studies Networking 3+1 (IISN) 
1.7 โครงการเครือข่าย ALNC โครงการ SEED Program (Social Enterprise for Economic Development) 

18. โครงการจัดต้ัง
คณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

การพัฒนาในปัจจุบัน 
1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย 
2. แผนการจัดต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็ก เยาวชนและวัยรุ่น 
ความต้องการการพัฒนา 
1. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยในการทําวิจัยร่วมกับนักวิจัยภายในและภายนอกประเทศ 
2. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยในการเขียนขอทุนวิจัยท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 2 ด้านการวิจัย 
3. พัฒนาเครือข่ายการวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

19. คณะวิทยาการ
สื่อสาร 

1. การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
2. การเข้าร่วมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
3. การจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ4. การเปิดหลักสูตรนานาชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ)  
5. การทําวิจัยร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
6. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติมาเป็นผู้ประเมินผลงานวิจัยของคณาจารย์ 
7. การเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย 

20. คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

ข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบัน 
1. จัดประชุมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย 

1.1 จัดการประชุมทางวิชาการร่วมกับ UniSZA ด้านสังคมวิทยา 

1.2 จัด Colloquium ด้านการสอนภาษาอังกฤษและการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ Universiti Malaysia Kelantan

1.3 จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้าน Innovation and Sustainable Development ร่วมกับ Universiti Utara Ma

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

1.4 จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st  International Conference on ASEAN Culture and  Modern Wo

ระหว่างวันท่ี 13-14 ตุลาคม 2555 ประเทศมาเลเซีย  

2. จัดโครงการความเข้มแข็งด้านวิจัยและไอที : การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์งานวิจัย 
3. จัดโครงการพัฒนานักวิจัย และสัมมนานักวิจัย 
4. จัดต้ังคลินิกวิจัย และ One-stop service for research activities 
5. จัดโครงการความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ : ทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ สําหรับการนําเสนองานท่ัวไป และงานวิจัย 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอผลงานวิจยัเพ่ือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในท่ีประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
7. จัดชุดโครงการวิจัยการจัดการภาษาเพื่อเข้าสู่อาเซียนและชุดโครงการวิจัยการแก้ปัญหา/สร้างองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาจงั

ชายแดนภาคใต้ 
ประเด็นท่ีต้องการพัฒนา 

1.2 เร่งจัดทําแผนพัฒนางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ท่ีชัดเจน 
1.3 นํางานวิจัยท่ีแล้วเสร็จมาใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนมากข้ึน 
1.4 บูรณาการงานวจิยักับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการมากข้ึน 
1.5 จัดต้ังหน่วยวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 
1.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ระดับนานาชาติมากข้ึน 

21. คณะเทคนิค
การแพทย์ 

 ส่งเสริมการวิจัยในโครงการท่ีมีความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ  โดยเฉพาะกับประเทศท่ีมีการทํา MOU ร่วมกันแล้ว เช่น ด้าน 
medicine  

 ส่งเสริมการเดินทางไปร่วมเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ 

22. คณะศิลปกรรม มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 2 ด้านการวิจัย 
ศาสตร์ 
23. สถาบันสันติ
ศึกษา 

การพัฒนางานวิจัยท่ีเตรียมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในภารกิจการดําเนินงานด้านการวิจัยของสถาบันฯ มีการสนับสนุนให้
สถาบันเข้าร่วมการพัฒนาหัวข้อและดําเนินงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยครอบ
ในมิติต่างๆทั้งทางด้านการเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สื่อสารมวลชนการมีส่วนร่วมทางสังคมเยาวชนและด้านจิตตปัญญา โดยเป็
เชื่อมโยงท้ังความเป็นท้องถ่ินภูมิภาคและโลกาภิวัฒน์ 
 ขณะนี้ สถาบันฯ อยู่ระหว่างดําเนินการต้ังหน่วยวิจัยประจําสถาบัน โดยเร่ิมจากการประชุมเตรียมการการรับบุคคลาก
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาการวิจัยของสถาบันอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนรวมทั้งริเร่ิมสร้างแผนการทํางานวิจัยร่วมกับนั
ระดับภูมิภาคในอนาคตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันทางสถาบันฯ มีประสบการณ์ในการสร้างและการพัฒนาเครือข่ายวิจัยร่วมกับภาคีภาค
ภาคประชาสังคมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และระดับประเทศรวมท้ังการมีส่วนร่วมในการสร้างเวทีการนําเสนอผลงาน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาทิ การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์และสันติศึกษาในบริ
“TheInternational Conference on Political Science, Public Administration and PeaceStudies in ASEAN Countrie
สังคม,การเมือง,และการพัฒนาประเทศในประเทศสมาชิกอาเซียน”,“CIVIL SOCIETY, POLITICS, AND DEVELOPMENT 
COUNTRIES”เป็นต้น 
 ท่ีผ่านมาทางสถาบันฯได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการวิจัยท้ังในระดับชาติและระดับน

การการรับทุนResearch Fellowในการร่วมทํางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการในมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซีย 
24. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์   

การวิจัยท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกร
การส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  มีการกํากับดูแลการดําเนินการด้านวิจัยให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯและของชาติ โดยคณะฯได้กําหนด วิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีให้ความสําคัญกับก
กําหนดทิศทางความเป็นเลิศด้านการวิจัยใน 6 ทิศทาง ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของชาติ คือ 

1. ทิศทางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงาน 
2. ทิศทางความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ 
3. ทิศทางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
4. ทิศทางความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ผู้พิการ และคนชรา 
5. ทิศทางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
6. ทิศทางความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
ในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นเลิศใน 6 ทิศทางนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สร้างระบบ กลไกขับเคลื่อน ก

และการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะฯวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้งบประมาณจากส่วนต่างๆ ท้ังจากงบรายได้และกอง
ขับเคล่ือนงานวิจัยและงานด้านบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

1) การสนับสนุนทุนสําหรับการพัฒนาเครือข่ายวิจัย (ทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ และ สาขาความเป็
ต่อเนื่อง  

2) การสนับสนุนทุนในการทําวิจัยและสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย  
3) การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร โดยจัดให้มีกลไกรองรับท่ีสําคัญๆ ท่ีเกิดข้ึนใหม่ ได้แก่ การจัดต้ัง คลินิกการเขี

(Publication Clinic) เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
4) การสนับสนุนและส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มากข้ึนโดยจัดต้ัง คลินิกนวัตกรรมและการจัดการทรัพย์สิ

(Innovation and Intellectual Property Clinic) เพ่ือผลักดันให้เกิดการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ และอํานวยความสะดว
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 2 ด้านการวิจัย 
ผลงานดําเนินการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์มากข้ึน  

5) จัดต้ังศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and Technology Service center: ETS-Center) เพ่ือจั
ด้านคําปรึกษา ออกแบบ จัดหาและจัดสร้างเคร่ืองจักรเพื่อสนับสนุนงานวิจัยท้ังภายในคณะฯ  มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยา
การบริการวิชาการด้านวิศวกรรม  โดยมุ่งหวังให้ผู้วิจัยมีความสะดวกในการขอทุนจากแหล่งงานภายนอกและทําวิจัยในอนาคต
ส่งเสริมการวิจัยให้มีมากข้ึนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและท้ังยังเป็นการสร้างรายได้กลับสู่คณะฯ เพ่ือใช้เป็นฐานในการสร้างคว
อนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อการทําวิจัยของนักวิจัยคณะฯ และนักวิจัยอ่ืนๆในมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 6) ในส่วนการส่งเสริมยกระดับชุมชน สังคมด้วยการวิจัย คณะฯสนับสนุนให้มีการนําผลวิจัยสู่การเรียนการสอนและสู่การ
ต่อสังคม  ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานวิจัยท่ีเน้นความสมดุลระหว่าง “การวิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์” และ “
เผยแพร่ผลงานโดยนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง” โดยในส่วนการนําผลงานไปใช้ประโยชน์นั้นจะเน้นการวิจัยแบบ Community or A
research เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาพ้ืนท่ี ดังเช่นมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และอุตสาหกรรม หน่วยงานและสังคมในภูมิภาค (
สําคัญ  
 ในส่วนของการกํากับดูแลการดําเนินการด้านวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะฯ จัดให้มีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ คอ
การดําเนินการตามกลไกข้างต้นแบบขนานกันไปพร้อมๆ  กันในทุกๆ ด้าน  

แนวคิดการพัฒนาการวิจัยท่ีเตรียมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 

1. ต้ังคณะทํางานเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เพ่ือร่วมกําหนดแนวทางและขับเคลื่อนกิจกรรม
วิจัยเพ่ือเข้าสู่ AEC  

2. การพัฒนาความรู้และความเชื่อมโยงด้านการวิจัยเกี่ยวกับ AEC การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป การเผยแพ
มีประสิทธิภาพ ท้ังข้อมูลและความรู้ท่ัวไป ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์จาก AEC ด้านการวิจัย โอกาสและผลกระทบ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีตรงกับความสนใจของคนแต่ละสาขา และปรับรูปแบบข้อมูลในรูปเข้าใจได้ง่าย รวมท้ังการให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทาง
ผลงานของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 

3.  กําหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจาก AEC เช่นกําหนดทิศท
ศูนย์กลางแหล่งผลิตท่ีมีผลผลิตข้ันต้นจํานวนมาก (เช่น ผลผลิตทางการเกษตร) เหมาะสมสําหรับการเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกไปยั

4. กําหนดเป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เช่น ดึงบุคลากร นักวิจัยนักศึกษา จากประเทศเพ่ือนบ้
วิจัยร่วมหรือประชุมร่วม หรือสานต่อผลงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ในประชาคมอาเซียน เนื่องจากคณะฯมีจุดเด่นเพราะมีการเปิดสอนในหลากห
สามารถรองรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านได้ และผลงานวิจัยในหลากหลายสาขา 

5. กําหนดยุทธศาสตร์ด้านความสัมพันธ์โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยเข้ามาช่วยพัฒนา โดยแล
ผลประโยชน์ (เช่น ความรู้ทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมท่ีเด่นๆ ในภาคใต้) โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีต้องการเปิดตัวเอ
อ่ืนๆ ในการจัดต้ังสถาบันวิจัยร่วมโดยคณะสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร ผู้ช่วยวิจัย  

6. พัฒนาการวิจัยบนจุดแข็งของคณะฯและภูมิภาคให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ีการแข่งขันรุนแรงข้ึน ควรใช้ความไ
เปรียบเทียบ โดยคัดเลือกว่าอุตสาหกรรมใดท่ีมีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือจะสนับสนุนให้เข้มแข็ง ซ่ึงจะทําให้สามารถ
เจริญเติบโตต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง 

7. แสวงหาปัจจัยใหม่ในการขับเคลื่อนด้านการวิจัย โดยเฉพาะการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การลงทุนด้านการวิจั
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม และการผลิตท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 
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กลยุทธ์หลักท่ี 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. สถาบันทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง 

1. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมกับนักศึกษา 
1.2 จัดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบด้วยหนังสือและวิดิทัศน์ เพ่ือให้บุคลากรสามารถยืมไปศึกษาด้วย

ตนเองได้ 
2. วิทยาเขตตรัง 

 
1. จัดทํา International Center 
2. อบรม/ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
3. จัดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับสําหรับบุคลากร 

3. คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. การกําหนด TOR และการประเมินผลงานเชิงพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการวิจัยและการตีพิมพ์รวมท้ังการสร้าง
ชื่อเสียงให้คณะฯ 

2. การให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานท้ังในและต่างประเทศ 
3. การส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทํางานเชิงพัฒนาเพ่ือการพัฒนาตนเองและองค์กร ผ่านการ

กําหนดใน TOR เพ่ือนําไปสู่การขอตําแหน่งชํานาญงาน/การ ต่อไป 
4. การส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพท่ีดี โดยการจัดพ้ืนท่ีสําหรับการออกกําลังกาย (กีฬาเปตอง) 
5. การเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาให้ความรู้ทุกปี 
6. การจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 
7. การจัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้และเข้าใจปัญหาเด็กเรียนอ่อน  

4. คณะการแพทย์แผน
ไทย 

1. จัดทําแผนพัฒนาและมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็น
รายบุคคล 

2. จัดทําแผนและมีการดําเนินการตามแผนกําหนดให้อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติขอตําแหน่งทางวิชาการ
ดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการเม่ือถึงครบกําหนดเวลา 

3. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน 
5. คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้อมูลการดําเนินการในปัจจุบัน 
1. โครงการเปิดโลกทัศน์สากลและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสําหรับบุคลากรสาย 
ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3  ปีท่ี 4 ท่ีประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ 
2. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการกับ University Saints Malaysia, 
Universitiy Putra Malaysia และ Brawijaya  Universitiy  ประเทศอินโดนีเซีย 
ในส่วนของภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้ดําเนินการติดต่อพูดคุยแล้วยังมิได้ 
ดําเนินการจัดส่งบุคลากร 
3.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อต่าง ๆ สําหรับ 
บุคลากรสายวิชาการ 
4. โครงการบรรยายวิชาการทางด้านธุรกิจเกษตร เร่ือง " ทิศทางการประกอบ 
ธุรกิจการเกษตรในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
แก่บุคลากร 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ข้อมูลท่ีต้องการดําเนินการในอนาคต 
1. โครงการเปิดโลกทัศน์สากลและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3  ปีท่ี 4 ในประเทศแถบ 
AEC 
2. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการกับประเทศแถบ 
AEC 

6.คณะเศรษฐศาสตร์ 1. สร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดให้มี คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ จํานวน 1 คร้ังต่อสัปดาห์ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาในการประสานงานต่างๆ กรณีท่ีคณะฯ ต้องติดต่อกับบุคคลหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคลากรเองในชีวิตประจําวัน 

2. เปิดโลกทัศน์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการเดินทางไปดูงาน และ visit มหาวิทยาลัย
ต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน (กิจกรรมของคณะฯ ท่ีผ่านมา 
ได้แก่ โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาองค์กร ในระหว่างวันท่ี 27-29 พฤษภาคม 2555 ณ 
University Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย) 

7. สํานักทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทร 

1. ฝึกอบรมบุคลากรเรียนภาษาอังกฤษ 

8. คณะวิทยาการจัดการ 1. สายวิชาการ 
1.1. พัฒนาทักษะทางด้านการวิจัย 
1.2. ส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดสู่ประชาคมอาเซียน เช่น จัดสัมมนา

ในด้านการเรียนการสอน 
1.3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การจัดกิจกรรมสู่สาธารณะ  
1.4. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเอง เช่น  
1.4.1. การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (คลินิกการจัดการ) 
1.4.2. การเรียนต่อ 
1.4.3. Business Study 
1.4.4. เย่ียมชมมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  
1.4.5. เข้าร่วมเรียนใน Class มหาวิทยาลัยหรือคณะอ่ืนๆ  
1.4.6. หาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ 
1.4.7. ส่งเสริมการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
2. สายสนับสนุน 
2.1. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน  
2.1.1. ภาษา ประกอบด้วย อังกฤษ มาลายู และภาษาท่ี 3 (พม่า) 
2.1.2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
2.2. การพัฒนาตนเองเพื่อปรับวัฒนธรรมองค์กรให้ก้าวสู่ความสากล 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
2.2.1. การตรงต่อเวลา 
2.2.2. หาความรู้จากภายนอก 
2.2.3. จัดอบรมเกี่ยวกับความผูกพันในองค์กร 
2.2.4. สร้างจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในองค์กร 
2.2.5. ให้น้องใหม่ได้ทํางานในทุกแผนกเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในงานของผู้อ่ืน 

9. กองบริการการศึกษา 
(วข.ปน.) 

1. โครงการเรียนรู้ร่วมกัน (Attachment Program) 
2. โครงการอบรมทักษะสําหรับผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ 
3. โครงการค่ายภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
4. โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ 

10. คณะรัฐศาสตร์ 1. มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ 
2. มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

11. สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา 

1. แสวงหาความเป็นไปได้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การขอทุนสนับสนุน การแลกเปลี่ยนบุคลากร
กับหน่วยงานในต่างประเทศ และ/หรือองค์กรระหว่างประเทศอ่ืนๆ ท้ังในด้านการวิจัย การสนับสนุน
การวิจัย 

2. สร้างแนวทางในการพัฒนาและมีการจัดการฝึกอบรม Training การใช้ภาษาต่างประเทศ/เตรียมความ
พร้อมให้กับบุคลากรที่ทํางานด้านต่างๆ โดยตรงตามความถนัด เช่น การรับรองแขกชาวต่างชาติ การ
นําเสนองานวิจัยในการประชุมนานาชาติ โดยพิจารณาจัดลําดับความพร้อมของบุคลากรท่ีสามารถจะ
พัฒนาได้ เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ได้ทันที 

3. พัฒนาระบบวิเทศสัมพันธ์ให้ได้มาตรฐาน เชื่อมต่อเข้ากับระบบมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบดูแลและแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 

12. คณะพยาบาลศาสตร์   1. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  คณะพยาบาลศาสตร์จัดให้บุคลากรกลุ่มงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา
เป็นกลุ่มแรกท่ีจะพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ โดยการจัดโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
แก่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง     

 
13. โครงการจัดต้ังคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ 

1. การพัฒนาบุคลากร เร่ืองท่ีจะพัฒนามีท้ัง 2 มิติ ได้แก่ ด้านวิชาการและด้านภาษา ซ่ึงได้จัดลําดับ
ความสําคัญ ดังนี้ 
1.1 สาย ก ด้านภาษาเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คือ จะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ ส่วนด้าน
วิชาการ จะมีการส่งไปฝึกอบรม เช่น  ร่วมเข้ารับการอบรมสาขาต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ กรมปศุสัตว์ 
และหน่วยงานอ่ืนๆ จัด โดยเฉพาะในสาขาท่ีต้ังเป้าการเป็นเลิศ  
แผนปี 2556  

- ส่งอาจารย์ไปฝึกปฏิบัติการสาขากายวิภาคและสรีรวิทยาท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และ ม.
เกษตรศาสตร์  

- ส่งอาจารย์ฝึกปฏิบัติการสาขาปาราสิตวิทยาท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 

- ส่งอาจารย์ฝึกปฏิบัติการดา้นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็กท่ีประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 1 เดือน  
1.2 สาย ข ด้านวิชาการ จะมีการส่งไปฝึกอบรม เช่น ร่วมเข้ารับการอบรมสาขาต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานอ่ืนๆ จัด แต่ปัจจุบัน โครงการจัดต้ังฯ ยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีในสายนี ้
1.3 สาย ค เน้นด้านภาษาอังกฤษ ซ่ึงได้เข้าโครงการอบรมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ได้จัด
ข้ึน 

14. สํานักงานอธิการบดี 
วข.ปน. 

การดําเนินการในปัจจุบัน 

1. โครงการการสื่อสารเพื่อการเพิ่มพูนสมรรถนะก้าวสู่อาเซียน (การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 

2. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (International Cultural) 

3. โครงการอบรมทักษะสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 

4. โครงการเรียนรู้ร่วมกัน (Attachment Program) 

ความต้องการพัฒนาในอนาคต 

1.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

- โครงการอบรมความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ 

1.2 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

- อบรมสัมมนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างสมรรถนะด้านการบริหารให้กับผู้บริหารทุกระดับในการ

รองรับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงตามบริบทอย่างเหมาะสม 

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน (ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับอาเซียน/การพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ให้สามารถสื่อสารได้ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาท้องถ่ิน

ของสมาชิกกลุ่มอาเซียน อ่ืนๆ) 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะการบริหารและการสื่อสาร 

- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี 

15. คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

สายวิชาการ  
สนับสนุนให้อาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ศึกษาดูงาน เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนําเสนอผลงาน
ในต่างประเทศ 
สายสนับสนุน 
สนับสนุนให้อาจารย์ ซ่ึงทําหน้าท่ีผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เช่น 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ประเทศ สิงคโปร์ เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนการบริหารจัดการ เป็นต้น 

16. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

การดําเนินงานในปัจจุบัน 
-  โครงการแลกเปลี่ยนทักษะด้านห้องปฏิบัติการกับ Universiti Malaysai Terengganu 
-  โครงการแลกเปลี่ยนทักษะด้านห้องปฏิบัติการกับ Universiti Malysai Kelantan 
เรื่องต้องการพัฒนาใน 5 ประเด็น   
-  การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการและปฏิบติัการระหว่างมหาวิทยาลัยประเทศมาเลเซีย 
สิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย  ได้แก่   กิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรในการสอนวิชาต่าง ๆ   และการจดั
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายวิชาการ สายปฏิบัติการ และสายบริหาร  
-  สนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรทุกสาย 

17. วิทยาลัยอิสลามศึกษา 1.8 พัฒนาคณาอาจารย์ให้มีวุฒิปริญญาเอก ตําแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้มีงานวิจัยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.9 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ 

18. โครงการจัดต้ังคณะ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

ความต้องการการพัฒนา 
1. โครงการเพ่ิมทักษะด้านการสอนของอาจารย์ ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้  
   1.1จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะผู้สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  
   1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning แก่ผู้สอน  
   1.3 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําปี  
   1.4 ส่งเสริมสมรรถนะการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาพยาบาล 
2. โครงการฟ้ืนฟูความรู้แก่อาจารย์ 
3. โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลสําหรับอาจารย์ใหม่ 
4. โครงการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ ( ป.เอก) 
5. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือสามารถสื่อสารและใช้ในการ
เรียนการสอน 
6. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือสามารถใช้ในการ
สื่อสารได้ 
7. พัฒนาระบบสารสนเทศครอบคลุมทุกภารกิจท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

19. คณะวิทยาการสื่อสาร 1. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ 
2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน 
3. การสัมมนาอาจารย์และบุคลากร เพ่ือกําหนดบทบาทและกลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือ 
   รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4. การสร้างทักษะความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค ์
   สื่อ ให้สามารถสร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจด้านสื่อดิจิทัลในต่างประเทศ 
5. การเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้าน 

20. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

ข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบัน 
8. มีแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและเข้า
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
สู่ตําแหน่งท่ีสูงข้ึนโดยระบุไว้ใน TOR 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะทั้งสายวิชากรและสยสนับสนุนเข้าร่วมประชุม/ 
สัมมนาทางวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และนําความรู้ท่ีได้รับมาทําเป็น KM ขององค์การต่อไป 

10. มีโครงการอบรมความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของคณะ 
11. มีโครงการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง PSU และ GDUT ภายใต้  

MOU Addendum 
12. จัดโครงการทุนสนับสนุนการแต่ง แปล และเรียบเรียงหนังสือ ตํารา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนและบทเรียน Virtual Classroom 
ประเด็นท่ีต้องการพัฒนา 

1.7 กํากับ ติดตาม การดําเนินการตามแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยมีลําดับความสําคญั ดังนี้ 

1.7.1 สายวิชาการ จัดทําแนวทาง/กํากับติดตาม ให้อาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เข้าสู่ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และจากรองศาสตราจารย์เข้าสู่
ตําแหน่งศาสตราจารย์ ตามแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ โดยมีการแจ้งเตือน 
รวมถึงการจัดประชุม/อบรม เพ่ือให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สําหรับอาจารย์ท่ียังไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

1.7.2 สายสนับสนุนโดยการให้ระบุแผนพัฒนาตนเองในการดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึนไว้ใน TOR 
และมีการกํากับติดตามผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบของการ
ประเมิน 

21. คณะเทคนิค
การแพทย์ 

 จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ เพ่ิมเติม  เน้นความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจา  เอกสาร 

 กระตุ้นให้มีการจัดต้ังกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ภาษานานาชาติข้ึนในคณะ  เพ่ือทํากิจกรรมด้าน
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร โดยการริเร่ิมจากบุคลากรกันเอง  เช่น 

 ทําบอร์ดสอนภาษาต่างประเทศ หนึ่งวัน หนึ่งคํา  และจัดการประกวดประสบการณ์เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศจากบอร์ด  

 ทํามุมเรียนรู้เพ่ือนบ้าน ซ่ึงมีข้อมูลน่าสนใจของประเทศต่างๆ  ท้ังด้านสังคม และเศรษฐกิจ 
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประเทศเพ่ือนบ้าน  เน้นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบัน เพ่ือจะได้มี

ปฏิสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต 
 จัดการแข่งขันภาษาอังกฤษระหว่างบุคลากรและ/หรือกับนักศึกษา เช่น Spelling Bee, Cross Word 

เพ่ือสร้างความสามัคคี และกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้ภายในคณะ 

22. คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

พัฒนาบุคลากรคณะฯให้มีทักษะทางด้านภาษาอาเซียน 
 

23. สถาบันสันติศึกษา สถาบันฯ เตรียมบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
กล่าวคือต้องสามารถสื่อสารได้หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับหลักสูตรนานาชาติใน
อนาคตสถาบันฯ จึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรภาษาจีน ณ สถาบันขงจื๊อ 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นอกจากนี้ บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนอย่างลึกซ้ึง มีความรู้ท่ีเป็นสากล มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี มีความเข้าใจในวัฒนธรรมและกฎกติกาของประเทศอื่นๆ หรือประเทศท่ีบุคลากร
ของสถาบันฯ เข้าไปติดต่อประสานงาน ท้ังนี้ เพ่ือทําให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ด้วยดี 

24. คณะวิศวกรรมศาสตร์  การพัฒนาบุคลากรท่ีดําเนินการแล้วท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีดังนี้ 

1. การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  โดยคณะฯ ได้จัดโครงการสัมมนา 
“ภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การบริหารงานสายสนับสนุน”  ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประเทศมาเลเซีย 
1.1 วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้
ดีข้ึน และเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
1.2  รูปแบบการสัมมนา   ประกอบด้วย 
-การบรรยาย  “ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริหารสายสนับสนุน” โดย ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ

และ ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ เป็นวิทยากรในการสัมมนา  และได้มีการแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเพื่อฝึกปฏิบัติการ
ใช้ภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมภายในสถานท่ี  ณ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555  เป็นระยะเวลา  1 วัน 

-ทัศนศึกษาประเทศอาเซียน ท่ีประเทศมาเลเซีย 2 วันโดยมีกิจกรรมกลุ่มเพ่ือสนทนา
ภาษาอังกฤษ และการฝึกการใช้ภาษาในพ้ืนท่ีจริง พร้อมกับการได้สัมผัสสภาพความเป็นอยู่ วิถีการ
ดํารงชีวิต สังคม วัฒนธรรม ของประเทศเพ่ือนบ้านดังกล่าว เป็นระยะเวลา  3 วัน ในระหว่างวันท่ี 21 – 
23  เมษายน  2555   
 1.3  ผู้เข้าร่วมโครงการ    บุคลากรสายสนับสนุน   จํานวน 102  คน     
 4.   งบประมาณท่ีใช้   338,400    บาท 
   
 
 
แผนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรท่ีจะดําเนินการต่อไป ปี 2556-2557 
  แผนระยะสั้น (แผน 1 ปี) 
- การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นภาษาสากลของประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ให้แก่

ลากรสายสนับสนุน  โดยจัดโปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษต่อเนื่อง (Intensive Course)   70  ชั่วโมง  
หนดจัด  2  รุ่น ๆ ละ 50  คน โดยแบ่งตามการสอบพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

รุ่นท่ี 1  ต้ังแต่ ระหว่าง พฤศจิกายน 2555 – มกราคม 2556 
รุ่นท่ี 2 ต้ังแต่ ระหว่าง กุมภาพันธ์ – เมษายน 2556 
งบประมาณ        200,000  บาท       

 แผนระยะยาว (แผน 5 ปี) 
 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยมีแนว
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ทางการพัฒนาในประเด็นหลัก ดังนี ้  

1) ความรู้ด้านอาเซียนแก่บุคลากรทุกสายงานเพ่ือความเข้าใจ และเห็นความสําคัญในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานสู่การทํางานแบบประชาคมอาเซียน โดยการจัดการบรรยายให้ความรู้    การจัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริม เช่น การจัดนิทรรศการเก่ียวกับอาเซียน   

2) จัดทําฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรด้านอาเซียนเพ่ือเป็นข้อมูล  สําหรับผู้บริหาร บุคลากร ใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร   

3)  การจัดทําแผนฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงานในประชาคม
อาเซียน   เช่น  

  ก.  การจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับประชาคมอาเซียน  
ข. การอบรมทักษะการสอนแบบนานาชาติ/หลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ    และการ

ดูแล 
     นักศึกษาอาเซียน     
ค.  การอบรมเก่ียวกับการคิด วิเคราะห์ เพ่ือให้บุคลากรสามารถ แก้ปัญหา และหา

ความรู้ได้เอง  
     เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานแบบมืออาชีพ 

4) การผลักดันการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาอ่ืนของบุคลากรเพ่ือให้สามารถสื่อสาร
และปฏิบัติงานได้จริงในประชาคมอาเซียน โดย 

ก. จัดต้ังศูนย์หรือคลินิกภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีใช้ในกลุ่มอาเซียน   “AEC Clinic”  
เพ่ือช่วย 

      ฝึกการใช้ภาษาท่ีใช้สื่อสารในกลุ่มอาเซียนให้กับบุคลากร โดยเน้ภาษาอังกฤษ 
โดยมี 

      อาจารย์ชาวต่างประเทศ หรืออาสาสมัคร  หรือบุคลากรท่ีมีความสามารถทาง
ภาษา ช่วยฝึก 

      ภาษาให้โดยการพูดคุยสนทนาท่ัวไป  เป็นต้น 
ข. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยคณะฯ

จัดหา  
      software เรียนภาษาอังกฤษให้เพียงพอ 
ค. จัดระบบการทํางานให้มีการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการพูดภาษาอังกฤษในหน่วยงาน 

วันละ  
      คร่ึงชั่วโมง  หรือ  การนําเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
ง.  สร้างแรงจูงใจโดยให้รางวัลแก่ผู้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
จ. ให้มีการเชื่อมโยงหรือให้การพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพผูกกับความสามารถ

ด้านภาษา   
5) การพัฒนาทักษะในการทํางานแบบมืออาชีพให้กับบุคลากรเพ่ือการแข่งขันได้ในประชาคม

อาเซียน ได้แก่   
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ก. ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และการประชาสัมพันธ์    
ข. ทักษะการติดต่อ ประสานงาน และ ดําเนินการประชุม ร่วมกับชาวต่างประเทศ   
ค. ทักษะการสอน และการดูแลนักศึกษาแบบสากล  
ง. ทักษะการทํางานเป็นทีม  

6) การสร้างและกําหนดมาตรฐานการดูแลบุคลากรท่ีเป็นชาวต่างชาติ เช่น อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ   

การดูแลนักศึกษาต่างชาติ 
7) สร้างความสัมพันธ์ (เครือข่าย) กับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอ่ืนท้ังในประเทศและ 

ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

กลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศกึษา 
 

คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
1. สถาบันทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง 

1. การเรียนการสอน 
1.1 มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
2.1 การฝึกทําข้อสอบ TOEFL และ PSU-TEP 
2.2 การฝึกฟังสารคดีภาษาอังกฤษ 
2.3 การฝึกการนําเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 

2. วิทยาเขตตรัง 
 

1. ทุกหลักสูตรจัดให้มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 
2. เปิดสอนรายวิชาภาษามลายู จีน เกาหลี เพ่ิมเติมให้นักศึกษาเลือกเรียน 
3. โครงการ English Diary 
4. โครงการ Brush Up Your English 
5. โครงการ Idiom 4 you 
6. โครงการเรียนรู้ภาษาผ่านสื่อภาพยนตร์ 
7. โครงการเรารักการอ่าน ผ่านสื่อภาษาอังกฤษ 
8. กิจกรรมชมภาพยนตร์ เร่ือง Living With The Tiger 
9. โครงการทัศนศึกษาด้านการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์และการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ณ 

มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย 
10. โครงการเรียนภาษาอังกฤษและภาษามาลายู ณ มหาวิทยาลัยมาลายา 
11. โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในจีน 
12. โครงการทัศนศึกษาปีนังเมืองมรดกโลกกับชมรมร้อยลี้ 
13. โครงการงานศิลปะไทย-จีน 
14. โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สาขาสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นกับมหาวิทยาลัยมาลายา (นักศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Workshop ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมาลายา เพ่ือศึกษากระบวนการ
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบรับสถาปนิกใน
อาเซียน) 

15. โครงการนํานักศึกษาไปฝึกงานในประเทศเพื่อนบ้าน 
16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ASEAN 
16.1 โครงการเรียนรู้ภาษามาเลเซีย/ภาษาอินโดเนเซียเพ่ือการสื่อสารและกิจกรรมทัศนศึกษา เพ่ือเรียนรู้

วิถีชุมชนมาเลเซีย 
16.2 โครงการเรียนรู้ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร และกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือเรียนรู้วิถีชุมชนพม่า 
16.3 โครงการเรียนรู้ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร และกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือเรียนรู้วิถีชุมชนเวียดนาม 
16.4 โครงการเรียนรู้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร และกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือเรียนรู้วิถีชุมชนเขมร 

3. คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. สนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมเป็นชาวต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ทําวิจัยในต่างประเทศ 

2. สนับสนุนให้มีอาจารย์ชาวมาเลเซียร่วมพิจารณาและการเสนอสัมมนาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพ่ือยกระดับมาตรฐานความรู้ของนักศึกษาให้สูงข้ึน และเป็นจุดเร่ิมต้นในการทําวิจัยร่วมกันต่อไปใน
อนาคต 

3. สนับสนุนให้อาจารย์ชาวต่างประเทศท่ีมีประสบการณ์มาสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

4. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับชนชาติและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนโดยผ่านทางการจัดนิทรรศการ
ตามบอร์ดวิชาการและงาน อก.วิชาการ 

5. ส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอโดยสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษา เช่น วิชาสห
กิจศึกษา หากใครนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาให้ปรับเกรด เป็นต้น 

4. คณะการแพทย์แผน
ไทย 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมเฉล่ียท้ัง 6 ด้าน ของบัณฑิต ≥ 4.00 
2. ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ร้อยละ 100 
3. ประเมินแหล่งฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพท่ีได้มาตรฐานเป็นไปตามที่คณะฯ กําหนด ≥ ร้อยละ 85 
4. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะครบท้ัง 4 สาขา ≥ ร้อยละ 85 
5. ร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนมีการปรับปรุง พัฒนา เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่า    ร้อยละ 10 
6. ร้อยละ 80 ของรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพท่ีนักศึกษามีผลการเรียนตํ่ากว่าคะแนนระดับ C มีการจัด

กิจกรรมเสริมให้แก่นักศึกษา  
7. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ มีทักษะชีวิตในพหุวัฒนธรรม และ/หรือการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ใน 5 
ประเภท ของกิจกรรม 

8. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร และดําเนินการท่ีกําหนด 

9. ร้อยละ 70 ของเนื้อหาของทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยใช้ภาษาไทยในระดับปริญญาตรี มีการสอดแทรก
สื่อหรือเอกสารการสอนภาษาอังกฤษ (ยกเว้นรายวิชาท่ีมีข้อจํากัดทางเนื้อหา เช่น ภาษาไทย) 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
10. ร้อยละ 100 ของเนื้อหาของทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยใช้ภาษาไทยในระดับปริญญาโท มีการ

สอดแทรกสื่อหรือเอกสารการสอนภาษาอังกฤษ (ยกเว้นรายวิชาท่ีมีข้อจํากัดทางเนื้อหา เช่น 
ภาษาไทย) 

11. จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ 
12. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 บรรจุรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการในหลักสูตรปริญญาตรี เน้นการ

เขียนคําศัพท์เฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ บันทึกประวัติผู้ป่วยเป็นภาษาอังกฤษ และ การเขียน summary 
เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

13. กําหนดให้ร้อยละ 10 ของข้อสอบ Comprehensive เป็นภาษาอังกฤษ 
14. ประชาสัมพันธ์ในวันปฐมนิเทศให้นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีพ้ืนฐานทางภาษาบาฮาซา หรือ

สนใจสมัครสอบภาษาบาฮาซา ของคณะศิลปศาสตร์ 
5. คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้อมูลการดําเนินการในปัจจุบัน 
1. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
1.1 การอบรมทักษะคอมพิวเตอร์  หัวข้อ การใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน  
(Ms-Power Point, MS Word and MS Excel) สารสนเทศและการสื่อสาร 
(Internet/E-mail) 
1.2 การอบรมทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้อ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
และการสื่อสาร 
2. โครงการฝึกอบรม Q อาสา เพ่ือการผลิตอาหารคุณภาพและปลอดภัย 
3. โครงการสอนเสริมสําหรับนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1  โดยเฉพาะวิชา 
ภาษาอังกฤษภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง รวม 16 ชั่วโมง 
4. การอบรม Computer สําหรับนักศึกษา วิชาสัมมนา  จํานวน 3 หลักสูตร  
คือ Microsoft office Word , Microsoft office Excel ,  Microsoft office 
 PowerPoint  แต่ละหลักสูตรอบรมอย่างน้อย 3 รุ่น 
5. โครงการเปิดโลกทัศน์สากลและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสําหรับ 
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3  ปีท่ี 4 ท่ีประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ 
6. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University Saints Malaysia, 
Universitiy Putra Malaysia และ Brawijaya  Universitiy  ประเทศ 
อินโดนีเซีย  อยู่ระหว่างการดําเนินการในระดับคณะฯ 
7. โครงการสหกิจศึกษา ณ Charoen Pokphand Foods Malaysia  
 ในส่วนของภาควิชาสัตวศาสตร์ได้ดําเนินการติดต่อพูดคุยแล้วยังมิได้ 
ดําเนินการจัดส่งนกัศึกษา 
8. จัดโครงการทัศนศึกษาในประเทศไทยให้กับนักศึกษาประเทศมาเลเซีย 
โดยให้นักศึกษาไทยเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
และมีเครือข่ายเพื่อนต่างชาติ 
9. รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย  มาศึกษา 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
ต่อในระดับปริญญาโท ในลักษณะDouble Degree 
10. ให้ความรู้และสอดแทรกความรู้ในการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับ 
มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร (GAP : Good Agricultural Practices) 
 และการบริหารจัดการ(ความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์ : สารตกค้าง 
 และจุลินทรีย์ , สิ่งแวดล้อมและสังคม :กฎ กติกาสากล การใช้แรงงาน, 
  Logistics) 
11. สอดแทรกความรู้เร่ืองมาตรฐานฮาลาลในการเรียนการสอน 
วิชามาตรฐานฟาร์ม 
12. โครงการบรรยายวิชาการทางด้านธุรกิจเกษตร เร่ือง  
" ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตรในกรอบความร่วมมือ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" 
13. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
 ได้แก่  การอ่าน การสบืค้นความรู้ บทความทางวิชาการ และการ 
นําเสนอผลงาน 
14. จัดให้นักศึกษาสืบค้นและศึกษาหาความรู้ของข้อมูลประเทศ 
สมาชิกอาเซียนเพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละประเทศ 
ข้อมูลท่ีต้องการดําเนินการในอนาคต 
1. Active learning  
2. ผู้สอนเป็นผู้วางระบบ มอบหมายงาน ชี้แนะ ประเมิน  
ตามกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ ตามองค์ประกอบและ 
ทักษะของบัณฑิต 
3.โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ 
4. โครงการฝึกงานต่างประเทศ 
5. โครงการเปิดโลกทัศน์สากลและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3  ปีท่ี 4 ในประเทศ 
แถบAEC 
6. ครุภัณฑ์พ้ืนฐานการเรียนการสอนในทุกระดับ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและความพร้อม 
รับนักศึกษาในประเทศแถบ AEC 
7. อาคารปฏิบัติการเพ่ือรองรับการทําวิจัยและห้องพัก 
ทํางานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้มีความพร้อม 
รับนักศึกษาในประเทศแถบ AEC 
8. การสื่อสารกับนักศึกษาผ่านทาง Facebook เพ่ือ 
สื่อสารข้อมูลถึงความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีทันสมัย 

6.คณะเศรษฐศาสตร์ 1. เปิดโลกทัศน์นักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ัง 2 สาขาวิชา คือ สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
เกษตร และนักศึกษาระดับปริญญาโทในการ Visit มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน การดูงาน
กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและตําราภาษาอังกฤษ 
3. ด้วยแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ท่ีผู้ศึกษาจะต้องรับรู้ข้อมูลเศรษฐกิจและ

สังคมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ดังนั้นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงเป็นหัวข้อสําคัญหนึ่งท่ี
อาจารย์ผู้สอนนํามาใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาอยู่แล้ว 

7. สํานักทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทร 

- 

8. คณะวิทยาการจัดการ 1.ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียน 
1.1 กิจกรรม International Night 
3. ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายู ภาษาพม่า) 
4. ส่งเสริมการสร้างทักษะและการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้บริหารอย่างเป็นมาตรฐานสากล เช่น การ

ตรงต่อเวลา การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย และมารยาทในการเข้าสู่สังคม (สังคมไทยและ
ประเทศกลุ่ม อาเซียน) 

5. เพ่ิมเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน 
6. ส่งเสริมการเป็น Citizenship ของอาเซียน 
7. ส่งเสริมกิจกรรมชมรมท่ีเกี่ยวข้องกับอาเซียน 

6.1 ส่งเสริมกิจกรรมการตอบคําถามเกี่ยวกับ AEC เพ่ือชิงรางวัล 
8. ปรับปรุงหลักสูตรให้มุ่งเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติมากย่ิงข้ึน (ด้านการเรียนการสอน) 
7.1 การจัดต้ัง Dummy Company/ทําธุรกิจจริง 
7.2 มุ่งเน้นการสร้างห้องเรียนในรูปแบบ Flip Classroom  
7.3 จัด Workshop ให้นักศึกษาในการเข้าสู่อาเซียน 
7.4 จัด Workshop ให้นักศึกษาท่ีมีธุรกิจหรือทํางานของตนเองมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
9. จัดให้นักศึกษาไปร่วมเรียนในชั้นเรยีนท่ีสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
10. จัด Study Trip ไปประเทศในกลุ่มอาเซียน สําหรับนักศึกษาในภาคปกติ 
11. อ่ืนๆ  
10.1 เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรทางด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย 
10.2 จัดสร้างร้านเพื่อให้นักศึกษาได้บริหารจัดการด้วยตนเอง 

9. กองบริการการศึกษา 
(วข.ปน.) 

1. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมนักศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
2. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (International Cultural) 
3. โครงการนานาวัฒนธรรม 
4. โครงการค่ายภาษาอังกฤษนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
5. โครงการกิจกรรมบัดด้ี (Buddy) 
6. โครงการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าชุมชนระดับมหาวิทยาลัย 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
10. คณะรัฐศาสตร์ 1. เน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

2. เน้นความเป็นสากลในความเป็นพหุวัฒนธรรมท่ีชัดเจน 
3. ในอนาคตห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จะมีมุมอาเซียน (ASEAN Conner) 

11. สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา 

1. สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาทุกคณะและทุกด้าน  
2. สนับสนุนการวิจัยวัฒนธรรมในเชิงบูรณาการและความเป็นสหวิทยาการ โดยเฉพาะงานด้านวิจัยด้าน

วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมภาคใต้ 
3. สถาบันฯเป็นแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรม บริการสารสนเทศ รวมท้ังเป็นแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

ซ่ึงเปิดบริการสําหรับนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลท่ัวไป ท้ังในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ หอศิลป์ หนังสือ นิตยสาร และผลงานวิจัยท่ีรวบรวมไว้จํานวนมาก  

4. มีแนวทางสร้างความร่วมมือกับสถาบันฯ คณะ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา รวมท้ังส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ ท้ังท่ีเป็นองค์กรไทยและองค์กรระหว่างประเทศ 

12. คณะพยาบาลศาสตร์   กลยุทธ์ 1)  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมท่ีเป็นสากล โดยคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทย 
เป้าประสงค์ 1)  เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมที่เป็นสากล โดยคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1.1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   และสังคมสู่มาตรฐานสากล โดยคงไว้
ซ่ึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังอาศัยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา (ไทยและ
ต่างชาติ) อาจารย์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยการจัดกิจกรรมย่อยๆ จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการ English camp ปีละ 2 คร้ัง, จัดกิจกรรม English Festival ปีละ 1 คร้ัง โดยในกิจกรรมนี้จะเป็น
การส่งเสริมให้นําทักษะภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจําวันและจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น  การจัดกิจกรรม
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การส่งเสริมการเป็นผู้ดําเนินรายการโดยการใช้ภาษาอังกฤษ 
การโต้วาที การเล่านิทาน การประกวดร้องเพลงของนักศึกษา การแสดงละคร เป็นต้น พร้อมให้รางวัล แก่
นักศึกษา และบุคลากรท่ีมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสังคมสู่มาตรฐานสากล     
1.1.3)  จัดกิจกรรม Five minutes English on Air สัปดาห์ละ 1 คร้ัง   โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเสียงตามสาย และตอบปัญหาระหว่างการจัดรายการ      
1.1.4) จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 8 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรม Music for you, Soundtrack for you, so you think, you can act, English on Air, 
Being MC   (Master of Ceremonies), It’s easy, to be a tour guide,  Debate with Nurses, และ 
Being a nursing profession               
1.2) จัดต้ังกลุ่มนักศึกษา (แกนนํา)  ท่ีมีความสนใจด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสังคมสู่
มาตรฐานสากล (ท่ีผสมผสานกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย)                    
กลยุทธ์ 2 พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ 2 เพ่ือพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ โดยการจัดกิจกรรม 4 
กิจกรรม ดังนี้ 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
2.1)  ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา อาจารย์  และบุคลากรกับสถาบัน
ต่างประเทศ  ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้ 
2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ทุน และโครงการแลกเปล่ียนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ในหลายช่องทาง เพ่ือให้
เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  
2.1.2) ดูแล/รับรอง/ต้อนรับ นักศึกษา อาจารย์  และบุคลากรโครงการแลกเปล่ียน จากต่างประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานและภาควิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1.3)  จัดทําโปรแกรม (package) และออกแบบระบบการต้อนรับ และการศึกษาดูงาน เช่น แบบฟอร์ม
การศึกษาดูงาน ตารางการศึกษาดูงาน และประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1.4)  จัดเตรียมนักศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสําหรับการต้อนรับและดูแลแขกชาวต่างประเทศ   
2.2) จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย  จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
2.2.1)  ส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยแก่นักศึกษาและบุคลากร              
2.2.2) สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษา และบุคลากร ท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ      
2.3) พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 
2.3.1)  พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ เชน่ University of Miyazaki  
2.3.2) สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรท้ังในด้านการศึกษา และการวิจัย 
2.3.3)  ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับสถาบันต่างประเทศท่ีเคยมีการร่วมกิจกรรม  ท้ังการติดต่ออย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
2.4) พัฒนา website และประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ช่องทางท่ี
หลากหลาย   ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ดังนี้ 
2.4.1)  เผยแพร่ข้อมูลสถาบันต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือ และสถาบันต่างประเทศท่ีกําลังจะขยายความ
ร่วมมือ ผ่าน website ของคณะฯ และประกาศต่างๆ 
2.4.2)  เผยแพร่ข้อมูลความชํานาญในสาขาเฉพาะ (Areas of Expertise) ของอาจารย์และบุคลากรของ
คณะฯ  ผ่าน website ของคณะฯ 
2.4.3)  เผยแพร่แหล่งทุนต่างประเทศ และโครงการแลกเปล่ียนต่างๆ กับต่างประเทศ (ท่ีให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง) เพ่ือการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  
2.4.4)  เผยแพร่ข้อมูลของสถาบันการศึกษาต่างประเทศต่างๆ ท่ีเคยมีความร่วมมือ เช่น สถาบันท่ีเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติคร้ังท่ีผ่านมา และการรวบรวมสถาบันการศึกษาของอาจารย์และ
บุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษา เพ่ือการประสานความร่วมมือ 

13. โครงการจัดต้ังคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ 

1. โครงการจัดต้ังฯ มีแผนเปิดรับนักศึกษาในปี 2557 และได้เจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศมาเลเซียไว้แล้วในปี 2554-55 อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ต่อ MOU กับมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว จึงยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ 
     ตามหลักสูตรท่ีร่างไว้ มีแผนการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1.1 ในปีการศึกษาท่ี 1 และ 2 นศ.สามารถเลือกลงวิชาเลือกท่ัวไปและวิชาท่ีเกี่ยวกับภาษาในช่วงภาค
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
การศึกษาท่ี 3 ได้ท่ี University Putra   Malaysia และ University Kelantan Malaysia 
1.2   ในปีท่ี 6 ซ่ึงมีการฝึกคลินิกปฏิบัติหมุนเวียนตามชนิดของสัตว์ นศ.สามารถเลือกไปฝึกคลินิกปฏิบัติม้า
ได้ท่ี University Putra Malaysia และ ฝึกคลินิกปฏิบัติสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ขนาดเล็กได้ท่ี University Putra 
Malaysia หรือ University Kelantan Malaysia 

14. สํานักงานอธิการบดี 
วข.ปน. 

การดําเนินการในปัจจุบัน 

1. โครงการ “ทิศทางการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน” 

2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เครือข่ายกิจการนักศึกษา มอ.ปัตตานี  สู่ประชาคมอาเซียน” 

3. โครงการการเขียนเรียงความ “บทบาทนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีมีต่อการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน” 

4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เครือข่ายกิจการนักศึกษา มอ.ปัตตานี  สู่ประชาคมอาเซียน” 

6. โครงการ การประกวดสุนทรพจน์ PSU ASEAN SPEECH CONTEST 2012 

7. โครงการเขียนเรียงความ หัวข้อ “PSU in ASEAN Community” 

8. โครงการ เปิดประตู PSU สู่ ASEAN 

9. โครงการค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

ความต้องการพัฒนาในอนาคต 

1.3 พัฒนาบัณฑิตเพ่ือการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต โดยกําหนดกิจกรรม

และกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีสําคัญได้แก่ work skill/innovation 

skill และ life skill 

1.4 สร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยจัดกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถท่ีจําเป็นให้มี

มาตรฐานสากล ได้แก่ 

- พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ให้สามารถสื่อสารได้ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาท้องถ่ินของสมาชิกกลุ่ม

อาเซียน 

- การรู้ข้ามศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ ค้นคว้า และความคิดสร้างสรรค ์

- ความสามารถทางสังคม อาทิ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามวินัยของสังคม ความสามารถในการ
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
ทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5 กําหนดกิจกรรมนักศึกษาเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร ในแถบประเทศอาเซียนส่งเสริมให้มี

การเคล่ือนย้ายและจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย 

1.6 โครงการบนเส้นทางแห่งความร่วมมือสู่โลกทัศน์นักกิจกรรม เพ่ือการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นพลเมือง

อาเซียน (แลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมนักศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างประเทศ) 

1.7 โครงการศึกษาสภาพปัจจุบันด้านความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนัการศึกษาและหน่วยงาน

ต่างประเทศของวิทยาเขตปัตตานี 

1.8 การจัดทํา ระเบียบ แนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร ท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

(ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซา การเทียบโอนรายวิชา/หน่วยกิ

ตระหว่างสถาบัน สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น  ท่ีพัก ทุน ห้องสมุด โรงอาหาร การรับส่ง) และแนวปฏิบัติ

สําหรับนักศึกษาต่างชาติ 

15. คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

หลักสูตรปริญญาตรีทางทันตแพทยศาสตร์ มีรายวิชาท่ีพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษ 4 รายวิชา 
1. ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 1 (2 หน่วยกิต) พัฒนาทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษ 

ในการอ่านบทความวิชาการ โดยเกี่ยวข้องกับทันตแพทย์ 
2. ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 2 (1 หน่วยกิต) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

บันทึก และการส่งต่อผู้ป่วย 
3. การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (3 หน่วยกิต) พัฒนาทักษะการฟังและพูดในหัวข้อท่ีใช้ใน

ชีวิตประจําวัน การฟังเพ่ือจับใจความสําคัญและรายละเอียด ไวยากรณ์ และสํานวนภาษาท่ีจําเป็น
สําหรับการสื่อสาร 

4. การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (3 หน่วยกิต) พัฒนาทักษะการอ่านและเพ่ิมพูนวงศัพท์ เรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม จากบริบทของบทอ่านท่ีหลากหลาย พัฒนาทักษะการเขียนประเด็นข้อความอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ได้ส่งนักศึกษาทันตแพทย์ไปศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น College of Oral 
Medicine, Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน 

16. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

การดําเนินงานในปัจจุบัน 
-  จัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานในต่างประเทศ (Industrial training program) ท่ี Universiti Malaysai  
Terengganu   และ  Universiti Malaysai Kelantan 
-  สัมมนาทางวิชาการ กีฬา และวัฒนธรรม PSU-UMT 
-  สัมมนาทางวิชาการนําเสนอผลงานของนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
(International Symposium)  กับ Universiti Malaysai Kelantan 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
เรื่องต้องการพัฒนาใน 5 ประเด็น   
-  การจัดทุนการศึกษาให้นักศึกษาจากต่างประเทศท่ีมีคุณภาพสูงเข้ามาศึกษาต่อในคณะท้ังใน 
ระดับปริญญาตรี โท และเอก 
-  การจัดส่งนักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนและถ่ายโอนหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยของกลุ่มประเทศ 
อาเซียน โดยเฉพาะ  University Sains Malaysia (USM), Universiti Malaysia Kelantan (UMK)  และ  
Universiti Malaysai Terengganu (UMT) 
-  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา โดยผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กีฬา และการ 
สัมมนาทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน 
-  กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ และการนําเสนอผลงานของนักศกึษาท้ังระดับปริญญาตรีและ 
บัณฑิตศึกษา  
-  ทุนสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ English camp และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรมพัฒนา 
ทักษะภาษาอังกฤษและสมรรถนะสากล 
-  การจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษา (Industrial Attachment) 

17. วิทยาลัยอิสลามศึกษา 1.1 จัดโครงการอบรมภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ 
1.2 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่างสถาบัน 
1.3 จัดรายวิชาสอนเป็นภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ 
1.4 จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
1.5 จัดโครงการอบรมวัฒนธรรมและบุคลิกภาพสู่อาเซียน 
1.6 จัดส่งนักศึกษาไปศึกษาและหาประสบการณ์ระยะสั้นในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

18. โครงการจัดต้ังคณะ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

การพัฒนาในปัจจุบัน 
1. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นการใช้ชีวิตภายใต้พหุวัฒนธรรม (เริ่มรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556) 
ความต้องการการพัฒนา 
1. โครงการเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมท้ังในและต่างประเทศ 
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรเสริมหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะการใช้ชีวิตภายใต้พหุวัฒนธรรมและการใช้
ภาษาอังกฤษ 

19. คณะวิทยาการสื่อสาร 1. ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา : มหกรรมหนังอาเซียน 
2. แบกเป้สะพายกล้องท่องประเทศอาเซียน 
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของคณะวิทยาการสื่อสาร กับนักศึกษามหาวิทยาลัย

ต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
     *ยังไม่ได้กําหนดไว้ในแผนการพัฒนานักศึกษาของคณะ 

20. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

ข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบัน 
1. มีรายวิชาอาเซียนศึกษา รายวิชาท่ีเกี่ยวกับภาษา สังคม ประวัติศาสตร์  เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรสาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชา
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
ภาษามลายู  สาขาวิชามลายูศึกษา เป็นต้น 

1.1 จัดทํากลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา เพ่ือรองรับผู้สนใจ  และสามารถพัฒนาเป็นกลุ่มวิชาโทได้  

1.2 กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  สามารถรองรับนักศึกษา

ต่างชาติ 

และผู้สนใจได้ 

2. มีรายวิชาท่ีเกี่ยวกับภาษาอาเซียน  

       431-241  ภาษาอินโดนีเซีย 1 

                431-242 ภาษาอินโดนีเซีย  2 

                431-243 ภาษาฟิลิปิโน 1 

                431-244 ภาษาฟิลิปิโน 2  

รายวิชาภาษามลายูได้ถูกกําหนดให้เป็นรายวิชาเลือกเสรีท่ีแนะนําให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีทุกหลักสูตรเลือกเรียน 

3. มีหลักสูตรสาขาวิชาอาหรับ- อาหรับธุรกิจ ท่ีพร้อมสําหรับรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของกลุ่มประเทศอาเซียน ท่ีเป็นมุสลิมและใช้ภาษาอาหรับในการติดต่อสื่อสาร 

4. สร้างรายวิชา 432-101 ภาษาพม่าเบื้องต้น 

      432-102 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 

      433-101    ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 

      433-103    ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 

5. มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ท่ีมีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการติดต่อสื่อสารกับประเทศกลุ่ม

อาเซียน เป็นอย่างดี 

6. จัดโครงการ the Road to a Harmonious Society (ROHAS) นํานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 35 คน ไปศึกษาวิจัยเบื้องต้นท่ีหมู่บ้านชาวไทยพุทธท่ีเมือง Pak Kiang, Besut  รัฐตรัง
กานู ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 5 วัน  โดยร่วมกับนักศึกษาจาก Faculty of Islamic 
Contemporary, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)  ได้รับงบประมาณจาก
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
สถานทูตสหรัฐอเมริกา 

7. จัดโครงการ Thai-Malaysian English Strengthening for AEC  เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้
นักศึกษาของคณะและนักศึกษา UniSZA คณะ Faculty of Language and 
Communications ได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

8. จัดโครงการ Gateway to the ASEAN Community  เป็นกิจกรรมบ่ายวันพุธร่วมกับฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษร่วมกับอาจารย์
ชาวต่างประเทศ และอาจารย์ไทยที่สอนภาษาอังกฤษ พร้อมกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน 

9. จัดโครงการ English Summer Course @ UBD คณะจัดส่งนักศึกษาจํานวน 19 คน ไปร่วม
เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบรูไน เป็นระยะเวลา 20 วัน  

10. จัดโครงการ ASEAN Dialogues คณะร่วมกับ Universiti Malaysia Kelantan (UMK) เปิดเวที
ให้นักศึกษาจากท้ังสองสถาบันมาร่วมกันเสวนาเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาในการรับมือกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงประชาคมอาเซียน มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของท้ังสองประเทศ
ด้วย 

11. จัดโครงการ English Camp ได้จัดส่งอาจารย์ จํานวน 3 คน ไปร่วมสังเกตการณ์การจัดค่าย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตร TESOL ณ  Universiti Sultan Zainal Abidin 
เป็นเวลา 2 อาทิตย์  เพ่ือนําประสบการณ์ในการจัดค่ายมาจัดท่ีคณะ และในปีต่อไปคณะจะ
จดัส่งนักศึกษา จํานวน 20 คน ไปร่วมค่ายร่วมกับ UniSZA   

12. จัดโครงการ Soft Skill Camp โครงการนี้ร่วมกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)  เพ่ือ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาท้ังสองสถาบันพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การนําเสนอ บุคลิกภาพ โดย
ใช้สื่อภาษาอังกฤษเป็นหลักท่ี UniMAP  

13. จัดโครงการ Social Entrepreneur for Economic Development (SEED)  เป็นโครงการท่ี
ร่วมมือระหว่าง ม.อ. Universiti Malaysia Kelantan มหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม 
อินโดนีเซีย และสวิสเซอร์แลนด์  โดยส่งนักศึกษาลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาอาชีพท่ีชาวบ้านทํา และคิด
วิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับอาชีพนั้น ๆ โดยเน้นการะบวนการทํางานท่ีเป็นทีม นําความรู้ท่ีได้รับจาก
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ 

14. จัดส่งนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการเข้าร่วมโครงการ Social Enterprise for Economic 
Development (SEED) ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม – 13 กันยายน 2555 ณ Universiti 
Malaysia Kelantan (UMK)  ประเทศมาเลเซีย 

15. เพ่ิมรายวิชาเลือกท่ีเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2555 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย จํานวน 2 รายวิชา ได้แก่รายวิชา 411-411 
วิธีการสอนการฟัง-การพูดภาษาไทยสําหรับนักศึกษาต่างชาติ และ411-412 วิธีการสอนการ
อ่าน-การเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือให้นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรมีทักษะ
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารภาษาไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ  ซ่ึงมีแนวโน้ม
ความต้องการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึนเม่ือประชาคมอาเซียนเกิดข้ึนในปี 2558  นอกจากนี้ 
ได้เพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ได้แก่ รายวิชา 411-424 บท
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
อ่านภาษาอังกฤษเชิงภาษาศาสตร์ภาษาไทย ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือเสริมสมรรถนะในการสื่อสารกับ
ชาวต่างประเทศให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรได้อีกทางหนึ่ง 

16. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เน้นเป็น 2 แนวทางการพัฒนา   
16.1 ด้านกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ 

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งทาง

ภาษาอังกฤษ เช่น กิจกรรม English is Fun, HUSO Mic Idol เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง เช่น กิจกรรมเปิดประตูสู่

อาเซียนโดยนํานักศึกษา 

  ไปทัศนศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีประเทศมาเลเซีย เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมการแข่งขันการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น กิจกรรม Speech Contest เป็นต้น 
16.2  ด้านกิจกรรมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
      - จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ 
      - จัดกิจกรรม ASEAN through movies 2nd       

ประเด็นท่ีต้องการพัฒนา 
1.8 เตรียมทําหลักสูตรการเรียนภาษาไทยแบบเร่งรัด/แบบเข้มข้น  แก่ชาวต่างประเทศท่ีประสงค์จะ

เรียนรู้เพ่ือการสื่อสารในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
1.9 จัดให้มีโครงการเปิดโลกเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีพ.ศ. 2556-2558 
1.10 จัดให้มีโครงการสัมมนาวิชาการมลายูศึกษากับการเตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ. 

2556-2558 
21. คณะเทคนิค
การแพทย์ 

 จัดจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศช่วยสอนและพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

 จัดต้ังชมรมภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้มีกิจกรรมด้านภาษาต่างๆ ของอาเซียน และได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ของประเทศเหล่านี้   

 สื่อสาร สั่งงาน กับนักศึกษาผ่านระบบ LMS โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 เอกสารการสอน โดยเฉพาะ power point ท่ีใช้ในการเรียนการสอนทุกวิชา  ตารางการเรียนการสอน 
จัดทําเป็นภาษาอังกฤษ 

 จัดให้วิชาสัมมนา ใช้ภาษาอังกฤษตลอดทุกชั่วโมง เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารของ
นักศึกษา 

 จัดทําสื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง ถาม-ตอบ โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 ส่งเสริมการจัดโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักศึกษาข้ามประเทศ  

22. คณะศิลปกรรม 1. เปิดรายวิชาท่ีเกี่ยวกับอาเซียน  
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
ศาสตร์ 2. จัดกิจรรมร่วมกับคณะอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอาเซียน 
23. สถาบันสันติศึกษา สถาบันฯ เห็นความสําคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านภาษา โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง ภาษาอังกฤษภาษามลายู และภาษาจีน เพ่ือรองรับกับความหลากหลายทางความเชื่อ วัฒนธรรม 
และประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียน 

เนื่องจากประเด็นของความขัดแย้งและสันติภาพเป็นประเด็นสําคัญในการเรียนการสอนของ
สถาบันสันติศึกษา นักศึกษาของสถาบันจึงได้มีโอกาสทําความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับความคิดเห็น
และบุคคลท่ีหลากหลาย ผ่านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีมีกรณีศึกษาหรือ
หัวข้อการเรียนรู้ท่ีเปิดพ้ืนท่ีให้กับความคิดเห็นและความเชื่อท่ีแตกต่างหลากหลายได้ปะทะสังสรรค์กัน 
ต้ังแต่หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและความร่วมมือกันในระดับท้องถ่ินภาคใต้ ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้าน ไปจนถึงการสร้างสันติภาพโลก เป็นต้น 

24. คณะวิศวกรรมศาสตร์  การเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่สมาชิกประชาคมอาเซียน สรุปแนวทางการดําเนินการ 5 
แนวทางหลักดังต่อไปน้ี 

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลและเป็นการกระตุ้นนักศึกษา ผ่านสื่อ

ต่างๆ เช่น ป้ายโปสเตอร์ แผ่นป้ายไวนิล ใบปลิว การประชาสัมพันธ์ผ่าน Web Site ของ

คณะ เป็นต้น 

2. การจัดทํา IHPT (In House Practical Training) เป็นโครงการท่ีเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกการ

พูดภาษาอังกฤษ โดยกําหนดกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 20 คน สอนโดยอาจารย์ท่ีเป็นตัวแทนจาก

แต่ละภาควิชา เพ่ือสอนให้กับนักศึกษาภายในภาควิชานั้น โดยมีรายชื่ออาจารย์ดังนี้ 

- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ดร.เพ็ชรัตน์  สุริยะไชย 

- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี    ผศ.ดร.ราม  แย้มแสงสังข์ 

- ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล                ดร.จีระภา  สุขแก้ว 

- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    ดร.วฤทธ์ิ  วิชกูล 

- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา    ยังไม่กําหนด 

- ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ               ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร (ประสานงาน) 

- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   ยังไม่กําหนด 

3. การจัดประกวดละครเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยจะจัดช่วงต้นเดือนมกราคม 2556 

4. การจัดโครงการท่ีเน้นการใช้ภาษาอังกฤษนอกสถานท่ี เช่น English on Tours, English 

Camp เป็นต้น 

5. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างชาติ MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิก 

ASEN ได้แก่  University Sians Malaysia , University of  Malaya และ University 

Utara Malaysia 

6. การจัดสอนภาษาอังกฤษ  โดยเน้นให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ สนุกสนาน
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
กับการเรียนรู้ และได้ฝึกทักษะการสนทนา สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและใน

สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงมีแนวทางในการดําเนินการ โดยรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่

จํากัดชั้นปี ค่าสมัครคนละ 500.-บาท ท้ังนี้นักศึกษาผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษดังกล่าว

จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ดังนี้ 

o นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจํานวน สําหรับนักศึกษาผู้ท่ีเข้าเรียนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนรวมท้ังหมด  

o นักศึกษาท่ีเข้าเรียนครบทุกคร้ัง จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากคณะฯ 
o สิทธิในการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ“English 

on tour” ซ่ึงจัดภายในหรือต่างประเทศ 
o สิทธิในการเข้าร่วมทํากิจกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการจัดทํา

ข้อตกลง(MOU) ระหว่างคณะฯ ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศ
มาเลเซีย เป็นต้น 

ขนาดกลุ่มผู้เรียน: 60 คน (จากชั้นปีท่ี 1 จํานวน 40 คน และชั้นปีอ่ืนๆ 20 คน) 
วัน เวลา สถานท่ี: ทุกวันพุธ (13 มิถุนายน – 26 กันยายน 2555)   เวลา 16.00-17.30 น  
ณ ห้อง S203 
รูปแบบการสอน: วิดีโอคลิปภาษาอังกฤษ จากเว็บไซต์ Youtube, รายการทางโทรทัศน์ 
Chris Delivery / English Breakfast, ร้องเพลง(Sing Along Song), เล่นเกมส์, Role 
Playing, Voice of America, Rally Competition, Conversation 

 

กลยุทธ์หลักท่ี 5 ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
 

คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 5 ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
1. สถาบันทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง 

1. การสร้างบรรยากาศท่ีเป็นสากล 
1.1 ป้ายหน้าห้องทุกห้องเป็นภาษาอังกฤษ 
1.2 เพ่ิมเว็บไซต์สถาบันเป็นภาษาอังกฤษ 
1.3 เพ่ิมแบบฟอร์มต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

2. วิทยาเขตตรัง 
 

1. จัดทําป้ายชื่อ ป้ายหน่วยงาน ป้ายบอกตําแหน่งอาคารภายในมหาวิทยาลัย เป็นระบบสองภาษา 
2. จัดทํา template รับ-ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษ โดยในช่วงแรกสามารถจัดทําเป็น

แบบ 2 ภาษาได้ แต่จะบังคับให้ข้ึนต้นด้วยภาษาอังกฤษก่อนภาษาไทย 
3. ส่งเสริมการรับโทรศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษอย่างง่าย 
4. จัดให้มีวันฝึกภาษาอังกฤษภายในหน่วยงาน เช่น ทุกวันศุกร์บ่าย เป็นชั่วโมงการทํางานเป็น

ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
5. มอบรางวัลสําหรับบุคลากรท่ีมีระดับภาษาดีข้ึน 
6. ปรับปรุงแบบฟอร์มต่างๆ เป็นระบบสองภาษา 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 5 ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
3. คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. การจัดทํา Big Cleaning Day 
2. การเพ่ิมข้อมูลภาษาอังกฤษในสื่อต่างๆ รวมท้ังป้ายท่ีติดตามห้อง/สถานท่ีท่ีสําคัญในคณะฯ 
3. การนําระบบ Key card และการติดต้ัง CCTV ในการเข้าออกตึก เพ่ือรักษาความปลอดภัย 

4. คณะการแพทย์แผน
ไทย 

1. การจัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ทุก 4 เดือน 
2. จัดทําป้ายต่าง ๆ ภายในคณะฯ เป็นภาษาอังกฤษ 
3. จัดทําแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีใช้กับนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย 

5. คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้อมูลการดําเนินการในปัจจุบัน 
1. พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้มีความร่มร่ืน  รวมท้ังจัดสถานท่ี 
ให้นักศึกษาสามารถใช้สารสนเทศได้ตลอดเวลา มี WiFi ตามจุดต่าง ๆ  
ในคณะ 
2. มีป้ายแผนผังห้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ข้อมูลท่ีต้องการดําเนินการในอนาคต 
1. มีป้ายห้อง เคร่ือมือ และ อุปกรณ์การเรียน เป็นภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

6.คณะเศรษฐศาสตร์ 1.ปรับปรุงและจัดทําเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
2. ปรับเปล่ียนป้ายชื่อบุคลากร (อาจารย์, บุคลากรสายสนับสนุน) ป้ายห้อง ป้ายบอกทาง และป้ายต่างๆ 

บริเวณภายในและภายนอกอาคารคณะฯ เป็นภาษาอังกฤษ 
7. สํานักทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทร 

1.จัดทํา Website เป็นภาษาอังกฤษ 
2. จัดนิทรรศการเก่ียวกับ AEC โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแต่ละประเทศ 
3. เป็นแหล่งรวมหนังสือเกี่ยวกับ AEC 

8. คณะวิทยาการจัดการ 1. จัดทําป้ายภายในคณะ 
1.1. จัดทําป้ายให้เป็นมาตรฐานโดยใช้ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในป้ายเดียวกัน 
1.1.1. ป้ายชื่ออาจารย์ 
1.1.2. ป้ายห้องต่างๆ  
1.1.3. ป้ายบอกทาง 
1.1.4. ป้าย Directory ของคณะ 
1.1.5. การตกแต่งสถานท่ีเพ่ือการสื่อสารองค์กร 
1.1.5.1. สติกเกอร์โลโก้ตัวอักษรย่อใหม่ของคณะ 
1.1.5.2. คุณค่าร่วมขององค์กร “Modern” 
1.1.5.3. ป้าย Vision and Mission 
1.1.6. สื่อแนะนําภาษาต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 

9. กองบริการการศึกษา 
(วข.ปน.) 

- 

10. คณะรัฐศาสตร์ 1. จัดทําป้ายคณะรัฐศาสตร์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 5 ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
2. สนับสนุนการแต่งกายชุดวัฒนธรรมอาเซียนสัปดาห์ละ 1 วัน 
3. นําเอาเอกลักษณ์ของดอกไม้ประจําชาติของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนตกแต่งภายในคณะ 

11. สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา 

1. การปรับแต่งภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็นสากลโดยการจัดทําป้ายสถาบัน 
ป้ายสถานท่ี รวมถึงการให้ข้อมูลสําคัญอ่ืนๆ ให้เป็นระบบในรูปแบบ 2 ภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. การสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศในสถาบันฯ 
3. การสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพพจน์ ผลงานของสถาบันออกสู่

สายตานานาชาติ 
4. สถาบันฯได้จัดทําโครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ในปี 2556 แล้ว โดยมุ่งเน้นเฉพาะเอกลักษณ์

ด้านวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน 
12. คณะพยาบาลศาสตร์   มีการจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมของคณะพยาบาลศาสตร์ให้ส่งเสริมต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสู่

ความเป็นสากลแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ดังนี้ 
1) การจัดทําป้ายชื่อบุคลากร/ห้องทํางานต่างๆ และแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ  การบอกทิศทาง มีภาษาอังกฤษควบคู่กบัภาษาไทย   
2) การสื่อสารผ่านสื่ออิเลคตรอนิคส์ (e-mail) เป็นภาษาอังกฤษ การสนับสนุนให้ใช้ Tool bar ใน
คอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ 
3) การพัฒนา website และประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ช่องทางท่ี
หลากหลาย 
4) การเผยแพร่ข้อมูลสถาบันต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือ และสถาบันต่างประเทศท่ีกําลังจะขยายความ
ร่วมมือ ผ่าน website ของคณะฯ และประกาศต่างๆ 

13. โครงการจัดต้ังคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

ยังไม่ได้จัดทํา เนื่องจากท่ีอยู่ปัจจุบันเป็นสถานท่ีชั่วคราวและกําลังรอย้ายไปสถานท่ีใหม่เร็วๆ นี้ 

14. สํานักงานอธิการบดี 
วข.ปน. 

ความต้องการพัฒนาในอนาคต 

1. การจัดต้ังศูนย์ประสานงานนักศึกษาต่างชาติ 

2. การจัดต้ังสถาบันภาษาวิทยาเขตปัตตานี 

3. การจัดกิจกรรม ASEAN Day (แลกเปล่ียนวัฒนธรรมนานาชาติ (International Cultural)/นานา

วัฒนธรรม) 

4. โครงการจัดประชุมนานาชาติ PSU-USM International Conference on Arts and Science 2012 

5. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมแบบ International Campus (ด้าน IT/อาคารสถานที่/ระบบ

สาธารณูปโภค/ระบบจราจร/ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 5 ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
6. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 

15. คณะทันตแพทยศาสตร์ - 
16. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

การดําเนินงานในปัจจุบัน 
-  จัดประกวดภูมิทัศน์ของคณะฯ เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของคณะฯ ให้มีบรรยากาศ 
สวยงามและน่าอยู่   
-  จัดทําป้ายประจําอาคาร/ห้องในคณะ เป็นภาษาอังกฤษ 
เรื่องต้องการพัฒนาใน 5 ประเด็น   
-  จัดประกวดภูมิทัศน์ของคณะฯ เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของคณะฯ ให้มีบรรยากาศ 
สวยงามและน่าอยู่   

17. วิทยาลัยอิสลามศึกษา 1.10 วิทยาลัยอิสลามศึกษา มีอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ  ภายในอาคาร (ห้องทํางาน ห้องประชุม 
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ)  และภายนอกอาคารจะติดป้ายเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ 
1.11  รับนักศึกษาต่างชาติศึกษาในหลักสูตรอิสลามศึกษา (นานาชาติ) โดยนักศึกษาดังกล่าวเรียนใน
อาคารวิทยาอิสลามนานาชาติเป็นหลัก 

18. โครงการจัดต้ังคณะ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

การพัฒนาในปัจจุบัน 
1. ปรับปรุงอาคาร/สถานท่ีเพ่ือสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. จัดหาปัจจัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
ความต้องการการพัฒนา 
1. โครงการสถานศึกษาน่าอยู่ (โครงการ 5 ส, Big  cleaning day ดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก) 
2. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล 
3. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในระบบฐานข้อมูล LMS ของมหาวิทยาลัยท้ังภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 
4. จัดหาหนังสือ ตํารา เอกสาร ฐานข้อมูล และวารสารท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

19. คณะวิทยาการสื่อสาร 1. การตกแต่งบรรยากาศภายในอาคารท่ีสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น การ 
    ประดับธงของกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดรายการวิทยุ การจัดรายการโทรทัศน์ เว็บไซต์ 
    คณะวิทยาการสื่อสารแบบ 2 ภาษา ฯลฯ 
2. จัดทําสัญลักษณ์ท่ีเป็นสากลเพ่ือการสื่อสาร เช่น ป้ายทิศทาง ป้ายจราจร ป้ายชื่ออาจารย์  
    ป้ายชื่อห้องต่างๆ ภายในอาคาร ฯลฯ 

20. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

ข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบัน 
13. การปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าคณะให้มีบรรยากาศความเป็นสากลและการเตรียมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน โดยการประดับธงกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น 
14. จัดการใช้พ้ืนท่ีภายในตัวอาคารคณะให้มีความเป็นนานาชาติ โดยบริเวณโถงชั้น 1 มีการติดต้ัง

โทรทัศน์เพ่ือให้บุคลากรและนักศกึษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร จัดห้องศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรม เช่น ห้องภาษาจีน ห้องภาษาญี่ปุ่น ห้องภาษาเกาหลี และห้องภาษาอาหรับ เป็นต้น 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 5 ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
และจัดห้องศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือการฝึกทักษะทางภาษา 

15. จัดทําป้ายชื่อห้อง/สถานท่ีภายในคณะเป็นภาษาอังกฤษ จัดรายการ Huso channel เป็น
ภาษาอังกฤษ Upload  ข้ึน Youtube   

ประเด็นท่ีต้องการพัฒนา 
1.11 เร่งจัดทําเว็บไซต์คณะเป็นภาษาอังกฤษ ขณะนี้ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือดําเนินการ

ในเรื่องนี้แล้ว 
1.12 เร่งปรับแบบฟอร์มเป็น 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) โดยเฉพาะแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ต่างชาติ และเป็นแบบฟอร์มท่ีใช้ภายในคณะ เพราะหากเป็นแบบฟอร์มท่ีใช้ติดต่อระหว่างคณะ 
มหาวิทยาลัย  

1.13 เร่งปรับป้ายหน้าห้องให้เป็นสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) ท้ังองค์กร  
1.14 ต้องการอาคารใหม่เพ่ือใช้สําหรับกิจกรรมเกี่ยวกับรายวิชาทางภาษาและกิจกรรมนักศึกษา 

เรียกว่า “ศูนย์วัฒนธรรมภาษาและกิจกรรมนักศึกษา” เนื่องจากคณะเปิดสอนสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ จํานวนถึง 8 สาขาวิชา คือ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ 
ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส  
และภาษาเยอรมัน  จึงมีความจําเป้นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีอาคารเฉพาะเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว นอกจากนี้คณะยังมีแผนงานและโครงการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 ซ่ึง
จะได้ใช้อาคารดังกล่าวในการจัด 
กิจกรรมในระดับนานาชาติด้วย ในปัจจุบันการจัดกิจกรรมมีข้อจํากัด เพราะคณะมีพ้ืนท่ีจํากัด
และไม่สามารถขยายพ้ืนท่ีในอาคารหลังเดิมได้ 

1.15 จัดรายการ HUSO Channel เป็นภาษาอังกฤษ โดยสัมภาษณ์อาจารย์ชาวต่างประเทศ และอัพ
โหลดข้ึน YouTube 

1.16 จัดบริเวณหน้าคณะประดับธงกลุ่มประเทศอาเซียน 
1.17 จัดบริเวณโถงชั้น 1 ติดต้ังทีวี และโปรมแกรมภาษาอังกฤษ และจัดทําข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับ

อาเซียน 
1.18 จัดห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอาหรับ เป็นต้น 
1.19 จัดห้องศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง Self Access Learning Center   
1.20 จัดทําป้ายห้อง/สถานท่ีภายในคณะเป็นภาษาอังกฤษ 
1.21 จัดซ้ือสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น 

21. คณะเทคนิค
การแพทย์ 

 ป้ายต่างๆ ภายในคณะ  จัดให้เป็นสองภาษาท้ังหมด 

 คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในคณะ  กําหนดให้ใช้เมนูเป็นภาษาอังกฤษ 

 พัฒนาแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใช้ภายในคณะ ให้มีภาษาอังกฤษประกอบ 
22. คณะศิลปกรรมศาสตร์ - 
23. สถาบันสันติศึกษา การพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็นสากล เป็นสิ่งท่ีผู้บริหารสถาบัน

ฯ ให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก เนื่องการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงจะก่อให้เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ สถานท่ีทํางานและสิ่งแวดล้อมบริเวณสถาบัน
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คณะ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์หลักท่ี 5 ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
สันติศึกษามีความสะอาด สวยงาม ร่มร่ืน ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีระเบียบ
วินัยและหลักการทํางานท่ีถูกต้องสอดคล้องกัน ซ่ึงจะส่งผลดีกับการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมในสถาบันสันติ
ศึกษา สร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บริการ และเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาสถาบันสันติศึกษาให้เป็นองค์กร
คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป ดังนั้น จึงได้การวางแผนเพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปน้ี 

1) ดําเนินการปลูกต้นไม้ท่ีแข็งแรง และมีดอกสวยงาม มีกลิ่นหอม บริเวณหน้าสถาบันสันติศึกษา 
เพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็นสีเขียว ความร่มร่ืน ความผ่อนคลาย ให้กับผู้ท่ีมาใช้บริการ (ปัจจุบันได้
ดําเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้ว อาจปลูกเพ่ิมเติมอีกในภายหลัง) 

2) เสริมการจัดสวนเพิ่มเติม ด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ช่วยให้ภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถาบันสันติศึกษา 
มีความสวยงามเป็นระเบียบมากข้ึน 

3) ป้ายบอกชื่อห้อง ป้ายบอกทาง หรือ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะต้องมีภาษาอังกฤษและ
ภาษามลายูควบคู่ เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้ใช้บริการทุกชาติ ทุกภาษา เข้าใจได้ด้วย 

4) อบรมบุคลากรเร่ืองการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม 5 ส เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปรับเปล่ียนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม 5 ส มากข้ึน และมีการ
ตรวจประเมินการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงขณะนี้ทาง
สถาบันสันติศึกษาได้ทําการจัดอบรมไปแล้ว และกําลังดําเนินการตรวจประเมินอยู่อย่างต่อเนื่อง (โดยขั้น
เร่ิมต้นจะทําการตรวจประเมินทุกๆ 3  เดือน เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมภายในสถาบัน
อย่างต่อเนื่องและเป็นนิสัย) 

5) การสร้างลักษณะนิสัยให้บุคลากรใช้หลักการ 5 ส ในการปรับภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมภายใน
สถาบันสันติศึกษา ถือเป็นก้าวแรกท่ีในการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถาบันเพ่ือสร้างบรรยากาศ
ความเป็นสากล ดังนั้น สถาบันสันติศึกษาจึงเร่งดําเนินการการปลูกฝังการใช้หลักการ 5 ส ให้กับบุคลากร 
เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันให้เป็นสู่มาตรฐานสากลได้จริง 

24. คณะวิศวกรรมศาสตร์  - 
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ข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบัน และจุดเน้น 5 ประเด็นท่ีต้องการพัฒนาในอนาคตของคณะศิลปศาสตร์ 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
1. การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาหลักสูตร/สาขาท่ีเป็นจุดเด่น และเตรียมพัฒนาเป็น Education Hub  
3. การพัฒนาการวิจัยท่ีเตรียมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
4. แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน พร้อมการจัดลําดับความสําคัญ 
5. การพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็นสากล 
6. ด้านศิลปวัฒนธรรม ** 
** เพ่ิมเติม 

ข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบัน ประเด็น/โครงการ/กิจกรรมท่ีต้องการพัฒนา 
ในอนาคต 

1. การพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 

 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนะ
กว้างไกล เข้าใจปัญหา และสามารถดํารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา  

 จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 

 มีแผนกลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งด้าน
ภาษาอังกฤษ  

 จัดให้มีโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลให้กับนักศึกษา
ทุกหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความเข้มแข็งด้าน
ภาษาอังกฤษ 

 ส่งเสริมให้นําโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลมา
ใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมให้ส่งเสริมการใช้ภาษา               การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรม  การนําเสนอผลงาน และควรจัดให้มี
การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาก่อนจัด
โครงการ โดยใช้ประโยชน์จาก MOU   ท่ีมีอยู่ 

 ส่งเสริมการสอนภาษามลายู โดยใช้ประโยชน์จาก 
MOU ท่ีมีอยู่ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาต่างชาติท่ีสนใจเรียนภาษาไทย 

 ขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  ใน
ต่างประเทศ 
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ข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบัน ประเด็น/โครงการ/กิจกรรมท่ีต้องการพัฒนา 
ในอนาคต 

o จัดโครงการ Study Abroad ในรูปแบบ
บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้าน
ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในเอเชียและออสเตรเลีย 4 
แห่ง คือ 

- Universiti Sains Malaysia 
- East Normal University 
- University of Queensland 
- Shelton College 
o ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาโดยผ่านสื่อ  ต่าง ๆ 

เช่น โทรทัศน์ บอร์ด 

 ขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น  ประเทศสิงคโปร์  

 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือ นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ  

o ระดับปริญญาตรี  
คณะศิลปศาสตร์จัดให้มีโครงการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เป็นประจําทุกปี โดยเร่ิม  ต้ังแต่
ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา 

o ระดับบัณฑิตศึกษา  (ระดับนานาชาติ) 
คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักเขียน
แห่งชาติมาเลเซียในการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เป็นประจําทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การพัฒนาหลักสูตร/สาขาท่ีเป็นจุดเด่นและเตรียมพัฒนาเป็น Education Hub 
ด้านหลักสูตร 

 จัดการเรียนการสอน ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคม  

 

 มีแผนเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต ดังนี้ 
-  สาขาวิชาภาษาตะวันออก ในปีการศึกษา 2557 
-  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์     ในปี
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ข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบัน ประเด็น/โครงการ/กิจกรรมท่ีต้องการพัฒนา 
ในอนาคต 

o ระดับปริญญาตรี 
- มีหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 
ภาษาอาเซียน และภาษาอาเซียน+3 
จํานวน 4 หลักสูตร  ดังนี้ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาและภาษาไทยประยุกต์ 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 
- มีหลักสูตรท่ีจดัให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์การเรียนการใช้ชีวิตใน
สาธารณรัฐประชาจีน จํานวน 2 หลักสูตร 
ดังนี้ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
โปรแกรม 3+1 ซ่ึงจะต้องไปศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชน
จีนในชั้นปีท่ี 3 เป็นเวลา 1 ปี
การศึกษา และสามารถถ่ายโอนหน่วย
กิตกลับมาท่ีคณะศิลปศาสตร์ได้ 

 
 
 
 
 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ซ่ึงเป็น
หลักสูตรแบบ 2+2  นักศึกษาจะศึกษา
ท่ีคณะ  ศิลปศาสตร์ในชั้นปีท่ี 1 -2 
ศึกษา  ท่ีมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในชั้นปีท่ี 3+4 และได้รับ
ปริญญาท้ังจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ
มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชน

การศึกษา 2558 
 

 มีแผนการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
o ระดับปริญญาเอก 

-  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ ในปีการศึกษา 2556 

- สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ในปี
การศึกษา 2557 

o ระดับปริญญาโท 
-  สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์          ในปี

การศึกษา 2556 
-  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ ในปีการศึกษา 2559 
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ข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบัน ประเด็น/โครงการ/กิจกรรมท่ีต้องการพัฒนา 
ในอนาคต 

จีน 
- โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุก
หลักสูตรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และพัฒนาสมรรถนะสากลและมีผลบังคับ
ใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555 เป็น
ต้นไป (กําหนดให้นักศึกษาเลือกวิชา
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนเป็นวิชาโท/
วิชาภาษาอ่ืน ๆ       5 – 18 หน่วยกิต) 

o ระดับบัณฑิตศึกษา 
มีหลักสูตรท่ีรองรับประชาคมอาเซียนและ
อาเซียน+3 จํานวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ปรับปรุงและเปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไปด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ทันสถานการณ์
ปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวทางการบ่มเพาะ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศใน
หมวดศึกษาท่ัวไป จํานวน 7 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาเขมร 
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น          และ
เปิดรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีมี
รายวิชาครอบคลมุทักษะ ตลอดจนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พัฒนาและดําเนินการให้มีรายวิชาท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก 

 พัฒนารายวิชา ASEAN Study เป็นรายวิชาศึกษา
ท่ัวไปของคณะศิลปศาสตร ์
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ข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบัน ประเด็น/โครงการ/กิจกรรมท่ีต้องการพัฒนา 
ในอนาคต 

การศึกษาต่อ การสมัครงานและการทํางาน เช่น  
- 890-212  การสนทนาภาษาอังกฤษ (English 

Conversation I) 
- 890-213 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English 

Conversation II) 
- 890-222  การอ่านภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน (Functional Reading) 
- 890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 

(Introduction to English Writing) 
- 890-224 การแปลเบื้องต้น (Introduction to 

Translation) 
- 890-231 การสือ่สารภาษาอังกฤษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Communication 
in English in Science and Technology) 

- 890-233 ภาษาอังกฤษทางการเกษตร (English 
for Agriculture) 

- 890-245 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ (English 
for Business) 

- 890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 
(Reading English in an Academic Context) 

- 890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ( 
Writing Academic English) 

 
- 890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ 

การศึกษาต่อ (Study Skills in English for 
Higher Studies) 

- 890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
(English for Job Application) 

- 890-261  ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน (English in 
the Workplace) 

 จัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับ
อาเซียนและอาเซียน+3  

 
ด้านความร่วมมือ 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านหลักสูตร/การจัดการ
ศึกษากับสถาบันการศึกษาภายในและต่างประเทศ 
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ข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบัน ประเด็น/โครงการ/กิจกรรมท่ีต้องการพัฒนา 
ในอนาคต 

ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

 กําหนดทิศทางและรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบัน/องคก์รในต่างประเทศให้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 

 ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/องค์กร
ต่างประเทศ 

o มีความร่วมมือด้านหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 
แห่ง คือ 
- Fudan University 
- Sichuan University 
- Guangxi Normal University 
- Beijing Language and Culture 

University 
- Shanghai Jiao Tong Universitty 
โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยลําดับ 1-3 ใน
การจัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจนี และร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยลําดับ 4-5 ในการจัดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 

 ประสานความร่วมมือด้าน MOU และสร้างความ
ตระหนักถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    

 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ ให้สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้  

 พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย 
มาเลเซีย 

 

3.  การพัฒนาการวิจัยท่ีเตรียมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  

 สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ 

 จัดต้ังสถานวิจัยเพ่ือการศึกษาเอเชียแปซิฟิก เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลในด้าน  ต่าง ๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคม 
และวัฒนธรรม 

 ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งชาติมาเลเซียในการจัด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เป็นประจําทุกปี ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้น
มา  

 ตีพิมพ์วารสารศิลปศาสตร์ ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในฐาน TCI  
ปีละ 2 ฉบับ 

 

 ปรับปรุงและกําหนดทิศทางความเชี่ยวชาญเชิง
วิชาการของคณะในด้านการวิจัยและด้านการ
เรียนการสอน  

 พิจารณาหาแนวทางในการจัดการงบประมาณ
เงินกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือสนับสนุน
การจ้างอาจารย์ โดยมีข้อตกลงในการผลิต
ผลงานวิจัย 

 ผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ 

 ยกระดับคุณภาพวารสารศิลปศาสตร์ 
 
 

4. แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน พร้อมการจัดลําดับความสําคัญ 
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ข้อมูลการดําเนินงานในปัจจุบัน ประเด็น/โครงการ/กิจกรรมท่ีต้องการพัฒนา 
ในอนาคต 

 จัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทุกสาย
งานท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ 

 ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 

 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศเพ่ือดําเนินกิจกรรมด้านวิชาการ 

 
5. การพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็นสากล 

 จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือแนะนําและเผยแพร่
กิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน 

 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

 สร้างสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษ เช่น จัดทํารายการ LA 
Radio  จัดบอร์ดเกี่ยวกับอาเซียน คําคมภาษาอังกฤษ 

 

 จัดให้มีพ้ืนท่ีสําหรับประชาสัมพันธ์ หรือจัดให้มี
กิจกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน   

 จัดทําป้ายชื่อห้อง /ป้ายแนะนําสถานท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษให้ครบทุกจุด 

 ปรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศ 

 จัดทํา Fanpage ใน Facebook เพ่ือนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาและข้อมูลอ่ืน 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 

 ปรับปรุงและจัดทําเว็บไซต์ของคณะให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการดําเนินงานของคณะและ
ชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงได้ 

 
6. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ด้านทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 ส่งเสริมการทํานุบํารุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สากลท่ีแสดงให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 บูรณาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและนานาชาติกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

 จัดให้มีกิจกรรม ASEAN Day และ ASEAN Night  
โดยเชิญนักศึกษาต่างชาติจากคณะ  ต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 

 จัดต้ังวงดนตรีลูกทุ่งศิลป-์ศาสตร์  เพ่ือเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  
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สรุปสาระสาํคญัจาก 
การบรรยายในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับการเป็น Education Hub ของอาเซียน” 

ของศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงสล์ดารมภ์ 
 และการประชุมคณบดีนัดพิเศษ เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2555 เพื่อหารือแผนอาเซียน 

 
ปัจจัยภายนอก (External Factor) 
 

อาเซียนประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ คือ กัมพูชา ไทย บรูไนดารุสซาลาม พม่า 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย อันประกอบด้วยพ้ืนที่ราว 4,435,570 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรกว่า 590 ล้านคน ทั้งน้ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community) 
ประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา (การเช่ือมโยงทั้ง 3 เรื่องเข้าหากัน ที่เรียกว่า ASEAN Connectivity) 
ดังต่อไปน้ี 

1.ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) 
มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพ
อย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ 
เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง 

2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทําให้ภูมิภาคมี
ความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศ
อาเซียน 

3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community – 
ASCC) เพ่ือให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทร มีสวัสดิการทาง
สังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม 

การเปิดเสรีเป็นการเปิดโอกาสในเร่ืองต่างๆ ดังเช่น การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ข้ามประเทศ โดย 7 อาชีพแรกที่เปิดเสรีอาเซียน คือ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปัตยกรรม 
การสํารวจ และนักบัญชี ซึ่งแต่ละประเทศสมาชิก ก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน โดยประเทศไทยมี
จุดแข็งในด้านการเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก ที่
เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเช่ือมโยงคมนาคมด้านต่างๆ สาธารณูปโภคพ้ืนฐานทั่วถึง ระบบธนาคาร
ค่อนข้างเข้มแข็ง และมีแรงงานจํานวนมาก ส่วนจุดที่ต้องพัฒนาของประเทศไทย คือ แรงงานส่วนใหญ่ยัง
ขาดทักษะ และเทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง 

ประเด็นที่น่าสนใจของการดําเนินการของประเทศไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ 
การต้ังเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
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รวมถึงการดําเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 53-54 ได้ร้อยละ 64 สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่
ร้อยละ 53 สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง 

นอกจากอาเซียนแล้ว ยังมีอาเซียน+6 ที่มีความหมายว่า ประเทศสําคัญๆ ในโลกยังให้
ความสนใจที่จะทํางานกับประเทศในอาเซียน จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะร่วมมือกับนานาประเทศ 
และสามารถพัฒนาประเทศให้อยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคงและมีศักด์ิศรี ด้วยการเข้าใจถึงโอกาส
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ดังเช่น เรื่องการขยายของตลาด ซึ่งเฉพาะอาเซียนอย่างเดียวก็เพ่ิมประชากร/ผู้บริโภค 
เพ่ิมจาก 64 ล้านคน เป็น 500 ล้านคน (ถ้านับอาเซียน+6 ก็มีผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นหลายพันล้านคน) ตลอดจน
การเตรียมพร้อมในด้านของภาษา ทั้งภาษาอังกฤษภาษาอาเซียน และภาษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างทุน
มนุษย์ของประเทศไทยให้มีความสามารถเรื่องภาษาให้ได้โดยเร็วที่สุด 

การปรับตัวก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่สําคัญสําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งทําได้โดยการ
สร้างให้คนไทย ข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ เด็กและเยาวชนไทย ฯลฯ และวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรของ
หน่วยงาน ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถสรุปปัญหาใหญ่ๆ ได้ ตลอดจนการก้าวทัน
เทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญที่สุดของการเป็นชุมชนอาเซียน คือการคงไว้ที่ภูมิปัญญาและรากเหง้า 
ความเป็นตัวตนของคนไทย ส่วนความดีงามของสังคมไทยน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับอาเซียน 

 
ปัจจัยภายใน (Internal Factor) 
 

ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เน้นการเสริมความ
พร้อมและปรับตัวสู่บริบทโลกและภูมิภาค สร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนา เพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และสังคม โดยในส่วนของอาเซียนเน้นการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วย
การพัฒนาบุคลากรและ เสริมสร้างสถาบันการศึกษาให้มีมาตรฐาน ทั้งน้ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ 
5 นโยบายเพ่ือใช้จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ดังต่อไปน้ี 
 

นโยบายที่ 1 : การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเก่ียวกับอาเซียน เพ่ือ
สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 

นโยบายที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้มีทักษะที่
เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญการท่ีสอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทาง
อุตสาหกรรมและการเพ่ิมโอกาสในการหางานทําของประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน 
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นโยบายที่ 3 : การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาครู
และอาจารย์ในอาเซียน รวมทั้งให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษา
ทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นต้นและขั้นต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมและเพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

นโยบายที่ 4 : การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีทางการศึกษาในอาเซียนเพ่ือรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดทําความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การ
พัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสําคัญต่างๆ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการศึกษา ควบคู่กับ
การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

นโยบายที่ 5 : การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรสําคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ทําให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะต้องเร่ง

ดําเนินการในการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ ให้ทันกับสถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
พร้อมที่จะเป็นผู้นําด้านการศึกษา เพ่ือที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียนตอนใต้ ตลอดจน
เป็นที่พ่ึงแก่สังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ดังน้ันมิติการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อาเซียน สามารถ
จําแนกได้ใน 2 มิติ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
มิติการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อาเซียนที่ 1 การปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Community)  
 

การใช้จุดแข็งที่มี และการเข้าใจและพัฒนาถึงจุดอ่อนของตนเอง รวมถึงการตระหนักถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน ทั้งน้ีต้องอาศัยการปรับตัวอย่างทันท่วงที โดย
การสร้างให้คนไทยและวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ ให้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถสรุปปัญหาใหญ่ๆ ได้ และก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนการคงไว้
ที่ภูมิปัญญาและรากเหง้า ความเป็นตัวตนของคนไทย ส่วนความดีงามของสังคมไทยน่าจะเป็นแบบอย่างที่
ดีสําหรับอาเซียน 
 
มิติการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อาเซียนที่ 2 การปรับตัวที่นอกจากอาเซียน ดังเช่น อาเซียน+6  
 

ประเทศสําคัญๆ ในโลกให้ความสนใจที่จะทํางานกับประเทศในอาเซียน จึงต้องเตรียม
ความพร้อมเพ่ือที่จะร่วมมือกับนานาประเทศ และสามารถพัฒนาประเทศให้อยู่ในประชาคมอาเซียนได้
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อย่างมั่นคงและมีศักด์ิศรี ด้วยการเข้าใจถึงโอกาสต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการเตรียมพร้อมในด้านของ
ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษภาษาอาเซียน และภาษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างทุนมนุษย์ของประเทศไทยให้มี
ความสามารถเรื่องภาษาให้ได้โดยเร็วที่สุด 
 
 




