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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ปรัชญา 

ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนามนุษยและสังคม 
 

วิสัยทัศน 

เปนคณะชั้นนําทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

เปนที่ยอมรับของสังคม และขับเคลื่อนเปนสวนหนึ่งของการ

แกปญหาสังคมภาคใต 

 



พันธกิจ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใช

ประโยชนในเชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือพาณิชย 



ความทาทายของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

1. ความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

2. ความเขมแข็งดานการวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของสังคม 

3. ความเขมแข็งดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา 

4. การบริหารจัดการเพื่อการดาํเนินงานทีเ่ปนเลิศ 

5. ความมั่นคงทางการเงิน 

 



ตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
TSU01      ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
TSU02      ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทีเ่ผยแพรและอางอิงในระดับชาติหรือ  

                    นานาชาติ 
TSU03     ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทีมี่การนาํไปใชประโยชนในเชิงสังคม 
               หรือเชิงพาณิชย 
TSU04    จํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือผลงานบริการวิชาการ 
               ดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทีมี่คุณคาหรือมูลคา 
TSU05     ระดับคุณธรรมและความโปรงในในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
TSU06     ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน 



ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  

• คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนหรือตอยอดเชิงพาณิชย โดยใหคําจํากัด

ความของการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไว 3 มิติ ดังนี้ 

 

        1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิด

 ประโยชนแกสาธารณชนในดานตาง ๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

 ของประชาชนดีขึ้น 



ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  

2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิง

นโยบายในการนําไปประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนด

มาตรการกฎเกณฑตาง ๆ โดยหนวยงานภาครัฐและเอกชน หรือนําไปใชในการ

วางแผนการตลาดของสินคา 

 

3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสู

การพัฒนาส่ิงประดิษฐ / ออกแบบผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 



กลไกการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผล 



ระบบการสรางแรงจูงใจ 

• เพื่อเปนแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนําไปใชประโยชน

ไดจริงจึงออกประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

       เร่ือง หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช 

       ประโยชนของบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

       ทักษิณ พ.ศ.2557  

  

 สําหรับบุคลากรที่จะขอย่ืนรับการสนับสนุนตามประกาศนี้ ตองผานเงื่อนไข

ตามประกาศ  และตองไดรับการพิจารณาอนุมัติโดยผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการคณะ 

 

 

 



ขั้นตอนขอรับสนับสนุนคาตอบแทนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชนของบุคลากร 



ระบบการกํากับและติดตาม 

• เม่ือมีการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  งานวิจัยจะทวงถามหนังสือรับรองการนํา

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน จากผูวิจัย นอกจากนี้ยังสง หนังสือ

รับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน ไปยังหนวยงานที่มี

การอางถึงในงานวิจัยวามีการนําไปประโยชนหรือไมอยางไร 

 

• กรณีที่ไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก เชน องคการบริหารสวนจังหวัด 

คณะฯ จะสงหนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน

ไปยังหนวยงานเพื่อสอบถามวาสามารถใชประโยชนไดหรือไม และใชประโยชน

ในมิติใด 

 



ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

• กําหนดใหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนเปนสวนหนึ่งของ

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  

• โดยในการประเมิน ฯ ในปการศึกษา 2558 – 2560 ระบุในสวนสมรรถนะเพื่อ

สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสวนงาน  
 

 

 



ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

ตารางการประเมิน ฯ ในปการศึกษา 2558 – 2560 

 

 

 



ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

ในปการศึกษา 2561 ระบุในสวนผลงานตามเกณฑประเมินสมรรถนะและพฤติกรรม

ปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

ตารางการประเมิน ฯ ในปการศึกษา 2561 

 

การประเมิน ฯ ในปการศึกษา 2561 

 

 

 

 

ระดับ  /การ

ประเมิน 

ภาระงานตาม

มาตรฐาน 

ผลดําเนินการ

ตามคํารับรอง 

สมรรถนะตาม

คานิยม 

ผลงานตามเกณฑ

ประเมินสมรรถนะ

และพฤติกรรม

ปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

มหาวิทยาลัย 40 40 20 

HUSO 70 20 10 10 



ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

• ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน1ชิ้นงาน จะนับเปน 1 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในสวนสมรรถนะเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการ

พัฒนาสวนงานในการประเมินฯ ปการศึกษา 2558 - 2560 และผลงานตาม

เกณฑประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมปฏิบัติงานเพิ่มเติมในการประเมินฯ ป

การศึกษา 2561  

 

 

 



การลงนามขอตกลงการปฏิบัติงานระหวางคณะฯกับสาขาวิชา 

• หลังจากคณะฯ ไดลงนามตามขอตกลงการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยแลว จะ

นําขอตกลงที่ไดรับมาจากมหาวิทยาลัยมากระจายสูสาขาวิชา โดยกําหนดใหการ

นําผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคไปใชประโยชนเปนหนึ่งในขอตกลง  

 

• ประธานสาขาวิชาตองรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะทุก 3 เดือนเพื่อ

กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามขอตกลงและวิเคราะหผลงานวิจัยวา

เปนไปในทิศทางใด และยังขาดการนําไปใชประโยชนในมิติใด 



การอํานวยความสะดวกดานเอกสาร 

• เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหอาจารยนักวิจัยทํางานไดสําเร็จ ลุลวง คณะฯ 

ไดจัดทําแบบฟอรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไป

ใชประโยชน โดย 

o ขอรับเอกสารที่งานวิจัย  

o ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตคณะ ฯ 

  



แบบฟอรมขอความอนุเคราะหออกหนังสอืรับรองการนํา

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน  



บันทึกขอความขอสนับสนุนคาตอบแทนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนของบุคลากร  



การเปลี่ยนมุมมองตองานวิจัย 

• การเปล่ียนมุมมองใหนักวิจัยตระหนักถึงการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถ

นําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย เพื่อ

ตอบสนองวิสัยทัศนของคณะฯ และเพื่อใหบรรลุพันธกิจของคณะฯ ที่กําหนดไว 

• การเนนยํ้าความสําคัญและชี้แจงกระบวนการตาง ๆ ผาน 

o ในการประชุมสัมมนาประจําป  

o การพบปะประชาคมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา จํานวนผลงาน 
ประเภทการนําไปใชประโยชน 

เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย 

2557 12 ไมมีการระบุประเภทของการนําไปใชประโยชน 

2558 11 9 3 - 

2559 16 10 6 - 

2560 22 13 9 - 

2561* 21 11 10 - 



ขอบคุณคะ 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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