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ค าน า 

รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessments Report : SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดท าขึ้นเ พ่ือรวบรวมและ
รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจ และตัวชี้วัดของคณะ โดยได้น าเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นกรอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพฒันาเพ่ือความยั่งยืน คณะผู้บริหาร
ให้ความส าคัญกับการพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx โดยก าหนดเป็นเป้าหมายของคณะ ที่
จะผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานให้ผ่านการรับรองคุณภาพ 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ใน
การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี จะเป็นองค์กรแห่งการพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้และให้บริการรับใช้สังคมตลอดไป 
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ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

------------------------------------------------------- 
P1. ลักษณะองค์กร (Organization Description) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะที่ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
306 (4/2551) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ด าเนินงานภายใต้การบริหารงานแบบ  “รวมศูนย์บริการ 
ประสานภารกิจ” โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุน
ในการด าเนินงานให้กับคณะฯ ภายใต้การบริหารงานแบบ “รวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ” โดยประกอบไป
ด้ วย  กองการบริ หารและการ พัฒนายุ ทธศาสตร์  จะท าหน้ าที่ สนั บสนุนการด า เนิ น งานด้ าน  
งานนโยบายและการบริหาร งานงบประมาณและพัสดุ และงานจัดการทรัพย์สิน ส่วนกองวิชาการและการ
พัฒนานักศึกษา จะท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงาน ด้านงานสนับสนุนวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล  
และงานพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 9 
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 2 หลักสูตร และมี
อาจารย์ทั้งสิ้น 106 คน เพื่อด าเนินการตามพันธกิจของคณะ 

 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)  
1ก. (1) หลักสูตร และบริการ  
 คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 12 หลักสูตร ครอบคลุมกลุ่มหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร 
แปรรูปและเทคโนโลยีอาหาร กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยส่งเสริมพันธกิจ
ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองต่อภาค
การเกษตร การบริการและอุตสาหกรรม และผลิตผู้ประกอบการรายย่อยที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีพันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน ได้แก่คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา และกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ และ
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 

ส่วนการผลิตผลงานวิจัยมีการผลิตงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากแหล่งทุนภายใน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และแหล่งทุนภายนอก เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

ผลงานด้านการบริการวิชาการ มีการด าเนินการทั้งแบบให้เปล่า และแบบมีรายได้  ทั้งการจัดฝึกอบรม
ระยะสั้น การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไป
เผยแพร่ และถ่ายทอดในระดับชุมชน และระดับที่สูงขึ้น โดยมีวิทยาลัยชุมชนสนับสนุน  
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 9 หลักสูตร 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
 
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
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1ก. (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ สมรรถนะหลัก วัฒนธรรม
องค์กร และเป้าประสงค์หลักดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะชั้นน าของประเทศที่ผลิต
บัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ค่านิยม มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติตามพันธกิจ มุ่งเน้นผู้เรียน  และเป็นที่พ่ึงของสังคม 
พันธกิจ 

 
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะ

สากล  มีคุณธรรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
3. บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สมรรถนะหลัก
ขององค์กร 

เป็นสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อภาคการเกษตร 
ธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน 

วัฒนธรรมองค์กร SCIT : Society Cooperation Innovation Targets 
มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน ท างานเป็นทีม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

เป้าประสงค์หลัก 
 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากล ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2. ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ด้านสหวิทยาการที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ/นานาชาติ 

3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้จากฐานความรู้และงานวิจัย ตามความต้องการ
ของชุมชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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1ก. (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 6 คน ซึ่งวิทยาเขต
เป็นผู้ดูแล ส่วนบุคลากรสายวิชาการนั้นมีทั้งสิ้น จ านวน 106 คน ลาศึกษาต่อ จ านวน 4 คน มีบุคลากร
ปฏิบัติงานจริง 102 คน สามารถแบ่งได้โดยแบ่งเป็นข้าราชการ จ านวน 7 คน ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 40-60 ปี  
และพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 99 คน  โดยส่วนใหญ่มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ปี รองลงมาคืออายุงาน
อยู่ในช่วง 11-20 ปี และคณะฯ ได้แบ่งประเภทบุคลากรจากต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  และอายุ เพ่ือ
วางแผนพัฒนาบุคลากร วางแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และวางแผนการบริหารจ านวนอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ ์โดยงานนโยบายและแผนจะด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์แต่ละหลักสูตรทุกปี 
และจัดท าแผนในการขออัตราก าลังทดแทนผู้ที่ก าลังจะเกษียณอายุทุก 4 ปี  ทั้งนี้คณะฯได้จัดให้บุคลากรได้รับ
สวัสดิการตามสิทธิที่พึงได้รับตามประเภทของบุคลากร โดยได้รับการจัดการจากงานบริหารบุคคล กองการ
บริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ 
 ด้านการบริหารและจัดการบุคลากร คณะมีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการของ
คณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมีสาขาวิชาจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ และ
มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ การมีผลงานทางวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือ
ขับเคลื่อนให้การด าเนินงานของคณะบรรลุจุดมุ่งหมาย  
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ตาราง OP-1ก . (3-1) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน แบ่งตามประเภท ต าแหน่งทางวิชาการ  

วุฒิการศึกษา และอายุ 
ต าแหน่ง/ 

วุฒิการศึกษา/อายุ 
ประเภท/จ านวน 

ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

รวม (คน) ร้อยละ 
งบประมาณ เงินรายได้ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์ - - - - - 
รองศาสตราจารย์ - 3 - 3 2.83 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 11 - 14 13.21 
รวม 3 14 - 17 16.04 
ร้อยละ 2.83 13.21 - 16.04 - 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก 5 78 1 84 79.25 
ปริญญาโท 2 17 3 22 20.75 
ปริญญาตรี - - - - - 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - - 
รวม 7 95 4 106 - 
ร้อยละ 6.60 89.62 3.77 - - 
อายุ 
อายุตัวโดยเฉลี่ย (ปี)      
< 30 ป ี - 1 - 1 0.94 
30 – 40 ปี - 56 2 58 54.72 
41 – 50 ปี 5 36 1 42 39.62 
51 – 60 ปี 2 2 1 5 4.72 
> 60 ปี - - - - - 
อายุงานโดยเฉลี่ย (ปี)      
< 5 ป ี - 20 2 22 20.75 
5 – 10 ปี - 34 2 36 33.96 
11 – 20 ปี - 41 - 41 38.68 
21 – 30 ปี 7 - - 7 6.60 
> 30 ปี - - - - - 
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1ก. (4) สินทรัพย์ 

คณะฯ ด าเนินงานภายใต้การบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ส่งผลให้การบริหารงาน
อาคารสถานที่อยู่ในความดูแลของส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีอาคารสถานที่ ได้แก่ 
อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง อาคารบริการวิชาการและอาคารเรียนรวม อาคาร
ปฏิบัติการทางพืช สัตว์ และสัตว์น้ า ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมหนัก ลานกิจกรรม และลานกีฬา ส่วนเทคโนโลยีได้รับการ
ดูแลโดยศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ โดยมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การแจ้งซ่อมและ
การขอใช้บริการออนไลน์ และระบบฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน และอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจอยู่ในความ
ดูแลของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง และศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ โดยมีอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนการสอน และการวิจัย 

 

1ก. (5) กฎระเบียบข้อบังคับ  
คณะฯ ด าเนินงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก าหนด และข้อบังคับด้านต่าง ๆ ภายใต้การ

ด าเนินงานของโครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 
ตาราง OP-1ก. (5-1) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก าหนด และข้อบังคับ ด้านต่างๆ  

ด้านต่างๆ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก าหนด และข้อบังคับ 

1.ด้านการบริหาร มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 306 
(4/2551) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 

2.ด้านการเรียนการสอน 1. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2552 
2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  
3.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
4.เกณฑ์มาตรฐาน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติด้านบัณฑิตศึกษา  
5.พรบ.วิชาชีพของแต่ละหลักสูตร 

3. ด้านบริหารการเงิน 
 

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
http://www.finance.psu.ac.th/PRACTICE.htm  

4.ด้านการบริหารบุคคล ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
http://www.personnel.psu.ac.th 

5. ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี
การศึกษา 2558 
2. ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คุณภาพของ สกอ., สมศ., ก.พ.ร., AUN QA., และ EdPEx 
3. ตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558-2561 

 
  

http://www.personnel.psu.ac.th/
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
1ข. (1) โครงสร้างองค์การ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือคณบดีที่ก ากับดูแลบุคลากร
รวมทั้งหน่วยงานทั้งหมดที่ตั้งขึ้นภายใต้การด าเนินงานของคณะฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ 
และคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มาร่วมในการบริหารงานและติดตาม
ตรวจสอบเพ่ือเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาล การบริหารจัดการองค์กรมี
การมอบหมายหน้าที่ตามล าดับสายงาน โดยรองคณบดีและคณาจารย์จะปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อคณบดี ทั้งนี้รอง
คณบดี ท าหน้าที่ก ากับดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีโดยมีหัวหน้าสาขาวิชาช่วยก ากับการด าเนินงาน
ของคณาจารย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 1ข. (1-1) โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
1ข. (2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 คณะฯ มีกลุ่มผู้รับบริการของคณะ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ส่วนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนเป็นลูกค้าในอนาคต ซึ่งเน้นบริการด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวิจัย ได้แก่ ผู้ให้ทุนวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ส่วนการ
บริการวิชาการ และการจัดอบรมสัมมนา คณะมีกลุ่มผู้รับบริการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม  ที่ต้องการรับบริการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูล และองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม และภาคธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม  ส่วนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
คณะฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา กลุ่มผู้ปกครอง และ
ส่วนของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต โดยแต่ละส่วนมีบทบาทและความต้องการที่แตกต่างกัน คณะฯ จึงมี
แนวทางและวิธีการในการสื่อสารที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม  

 
  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์และสารสนเทศ 

สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
และพัฒนานักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง สาขาวิชาเทคโนโลยีไม้ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

สาขาวิชาทรัพยากร
ประมงและชายฝั่ง 



8 

 
1ข. (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย และบริการวิชาการ ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน และศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ สนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์และระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย  ด้านวิจัยได้แก่ หน่วยงานสนับสนุนทุนภายในและ ภายนอก
มหาวิทยาลัย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษากองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือกลาง และหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน ส่วนบริการวิชาการและการฝึกอบรม ได้แก่ วิทยาลัยชุมชน
สุราษฎร์ธานี ศูนย์บ่มเพาะฯ และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นต้น 
 
2. สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน  
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
2ก. (1) ล าดับในการแข่งขัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งใน
ภาคใต้ตอนบนและมีคณะที่จัดในกลุ่มดังกล่าวจ านวน 17 คณะ จาก 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.วลัยลักษณ์  
ม.ราชมงคลศรีวิชัย (นครศรีธรรมราชและตรัง) ม.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.ตาปี ม.แม่โจ้ และ
ม.ราชภัฏ (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต) โดยคณะได้จัดคู่เทียบออกเป็นกลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรและ
เทคโนโลยีอาหาร โดยมี ม.สงขลานครินทร์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นคู่เทียบ กลุ่มเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์  
ม.วลัยลักษณ์ เป็นคู่เทียบ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ ม.ทักษิณ เป็นคู่เทียบ โดยเปรียบเทียบ
จ านวนและคะแนนการสอบเข้าของผู้เข้าศึกษา ภาวะการมีงานท า จ านวนผลงานตีพิมพ์ ทุนวิจัย จ านวน
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รางวัลและผลงานที่ได้รับการยอมรับ 
นวัตกรรมและอนุสิทธิบัตร 

 
2ก. (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

เนื่องจากการขยายตัวไปสู่บริบทนานาชาติ (internationalization) การเกิดความร่วมมือของ 
กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองทางการค้า ร่วมกันพัฒนา เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของ
คนในภูมิภาคให้อยู่ดีกินดี การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของคน การติดต่อสื่อสาร 
การจ้างงาน การแข่งขันของตลาดแรงงานในระหว่างภูมิภาค ผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานที่มี
ความสามารถรอบด้านและพร้อมท างานกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการก้าวสู่สังคมดิจิตอล 
ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน และมี
อิทธิพลต่อแนวความคิด การรับรู้ผ่านระบบสังคมออนไลน์ จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นคณะฯต้องมี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยน หรือ ปรับตัวให้เข้ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคม
ยุคปัจจุบัน อีกท้ังยังต้องสร้างหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของภูมิภาค สร้างบัณฑิตให้มีความสามารถ
ตามสาขาท่ีได้เรียนรู้ อีกท้ังยังมีทักษะที่ดี พร้อมประกอบอาชีพ หรือสร้างตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ 
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ปัจจัยที่ส าคัญคือสภาวะทางเศรษฐกิจ เนื่องจากประชากรในภาคใต้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน

ยางพารา แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า และความต้องการใช้ยางพาราลดลง ท าให้เกษตรกรมีรายได้
ลดลง ส่งผลต่อจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในสถานการศึกษาภาคใต้ โดยมีแนวโน้มลดลงในทุกสถานศึกษา อีก
ทั้งภาวะการแข่งขันเนื่องจากการเปิดสอนในหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน ท าให้มีโอกาสที่จะสูญเสียส่วนแบ่งของ
ตลาดนักศึกษา และบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังรวมถึงปัญหาทางการเมืองและค่านิยมในการเข้าศึกษา
ต่อของนักศึกษา 

 
ตาราง OP-2ก. (2-1) การเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพ การแข่งขันของสถาบัน และ

โอกาสในการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ 

การเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อสภาพ  
การแข่งขันของสถาบัน 

โอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
และความร่วมมือ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ส่งผลให้คณะมีการจัดการเปิด
หลักสูตรนานาชาติและปรับ
รายวิชาให้มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของรายวิชาในหลักสูตร 
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับ
หลักสูตรอื่นๆ ในกลุ่มประเทศ
อาเซยีน 

คณะมีความร่วมมือหน่วยงาน
ภายในและภายนอกประเทศเพ่ือ
สนับสนุนทางด้านงานวิจัย  
และการเรียนการสอน 

การเตรียมพร้อมก่อนการเปลี่ยน
สถานภาพของมหาวิทยาลัย 
 

บุคลากรมีความตื่นตัวในการ
พัฒนาตนเอง สร้างงานวิจัย 
ผลงานตีพิมพ์ และการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

สร้างความร่วมมือกับชุมชน และ
หน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้าง
ผลงานและงานวิจัย ทั้งในภาครัฐ
และเอกชน 

การเพ่ิมข้ึนของบุคลากรรุ่นใหม่ บุคลากรรุ่นใหม่มีประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในอาชีพน้อย  

การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่น
สู่รุ่นท าให้บุคลากรรุ่นใหม่สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถสร้างผลงานที่
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่
จ ากัด 

การสร้างผลงานวิจัย และ
โครงการส่งเสริมด้านการเรียน
การสอนและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมถูกจ ากัด 

สร้างความร่วมมือ ขอรับทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
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2ก. (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 คณะฯ ได้วางแผนการเปรียบเทียบข้อมูลโดยแบ่งเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชา

การและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในด้านการเรียนการสอนมีประเด็นการเปรียบเทียบคือเปอร์เซ็นต์การรับ
นักศึกษาเทียบจากแผนรับ คะแนนสอบเข้าของผู้เข้าศึกษา และการได้งานท าของบัณฑิต ส่วนด้านการวิจัยเน้น
การเปรียบเทียบในประเด็นจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน จ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ รางวัลและผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และจ านวนนวัตกรรมหรือสิทธิบัตร ด้าน
การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเปรียบเทียบในประเด็นการได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือที่
ปรึกษา  จ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการท าโครงการบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และผลการประเมินความพึงพอใจของบริการที่ได้รับ 
 
2ข. บริบทเชิงกลยุทธ์   

 คณะฯ ได้สร้างความท้าทายโดยก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์คณะ โดยได้แบ่งประเด็นความ 
ท้าทายด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญในการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นท้าทายที่แตกต่างกัน  
 
ตาราง OP-2ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ด้านการศึกษา และการเรียนรู้ 
1.พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ

ของพ้ืนที่ 
2.พัฒนาหลักสูตรปัจจุบันให้เป็นทวิภาษาและ

หลักสูตรนานาชาติ 
3.จัดท าหลักสูตรร่วมหรือหลักสูตรที่ได้ปริญญา

ร่วมกัน 
4.การเพิ่มจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
5.เพ่ิมจ านวนร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท า สร้างงาน

เองหรือเป็นผู้ประกอบการ และศึกษาต่อ 
6. การพัฒนาความสามารถด้านภาษาของนักศึกษา 
7. การเพ่ิมอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
1. คณาจารย์มีความรู้ในหลายสาขาวิชา 
2. คณาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอก 
3. มี MOU กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
4. มีที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมของภาคใต้ตอนบน 
5. มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการ

ศึกษาต่อของบัณฑิต 
6. ความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และ

การสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และการเกษตรจากรัฐบาล 

ด้านการวิจัย 
1.บุคลากรสายวิชาการมีทุนวิจัยและผลงานวิจัยเพิ่ม

มากขึ้น 
2. นวัตกรรมและผลงานที่ได้รับจากการวิจัยเพิ่มข้ึน 
3. งบประมาณการท าวิจัยที่เพ่ิมข้ึน 
4. เพ่ิมกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย และสถานวิจัย 

 
1. คณาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอก 
2. มีสาขาวิชาที่หลากหลายท าให้สามารถสร้าง

งานวิจัยได้จากหลายศาสตร์ 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

3. มีการจัดโครงการส่งเสริมการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
4. ศูนยป์ฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการท าวิจัย  
5. การอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ท าให้มี

โอกาสที่จะพัฒนางานวิจัย 
6. วิทยาเขตมีกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย

ของอาจารย์ 
ด้านบริการวิชาการ 
1. คณะมีงานบริการวิชาการบนฐานของงานวิจัย

และองค์ความรู้ใหม่ของแต่ละสาขาวิชามากกว่า 
1 โครงการ/ปี 

2. สร้างโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการศาสตร์
ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานและ
ชุมชน 

 
1. มีวิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการ

ท างานบริการวิชาการ 
2. มีงานวิจัยจากหลายๆ ศาสตร์ที่สามารถรองรับ

ความต้องการของชุมชน 
3. การให้การสนับสนุนจากชุมชน 
4. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

 
2ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 คณะฯ มีระบบปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยใช้การประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานเป็นกรอบ
การท างานเพ่ือปรับปรุงผลการท างานด้านต่างๆ และให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง  และการจัดท า
แบบประเมินความต้องการ แล้วประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามหลัก PDCA ทั้งใน
ระดับกิจกรรม โครงการและแผนกลยุทธ์เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง แต่ละหลักสูตรมี
ระบบการท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี มีระบบการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาประจ าปีภายในคณะ แล้วน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงาน ส่วนกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร คณะฯ ได้ตั้งเป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
ระดับชาติ และใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการด าเนินงานและน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพมา
ปรับปรุงพัฒนาทุกรอบการประเมิน มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีผลการประเมินเพ่ิมขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้การก าหนดคู่เทียบที่มีผลการด าเนินงานที่สูงกว่า และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จด้านการประกันคุณภาพจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กร 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 

หมวดที ่1การน าองค์กร 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 

มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์  วิ ทยา เขตสุ ร าษฎร์ ธ านี  เป็ นหนึ่ ง ในห้ า วิ ทย า เ ขตของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยจุดประสงค์คือ การผลิตบัณฑิต วิจัย ส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษ์ กิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึง การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บนฐาน
ทรัพยากรของชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนบนคือ 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องยนต์หลักในการผลักดันเศรษฐกิจของ
พ้ืนที่ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสมรรถนะของเครื่องยนต์หลักทั้งสามด้วยองค์ความรู้ทาง
วิชาการจึงน ามาสู่การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยศาสตร์ต่างๆ ที่
ครอบคลุมในการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและพ้ืนที่  

 
1.1ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 

1.1ก. (1) วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม 
การด าเนินการยุทธ์ศาสตร์ของคณะเพื่อให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ ด าเนินการแบบ

การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในคณะ โดยเริ่มต้นจากโครงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานที่ ซึ่งเป็นโครงการใน
การสร้างความเชื่อมโยงเพ่ือสร้างค่านิยม มุ่งสร้างผลงาน ท างานเป็นทีม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ผ่านการระดม
สมอง และการท า workshop ในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของคณะในช่วง 
5 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2558 – 2562 เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ โดยจะมีการทบทวน  วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม และพันธกิจ เป็นประจ าทุกสามปี แล้วผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ ทีม
บริหารท าการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ดังแสดงในตาราง 1.1ข (1-1) 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึง เข้าใจและสามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

 
1.1ก. (2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

คณะด าเนินการโดยคณบดีประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรในองค์การ ใช้หลักความถูกต้อง การมี
ส่วนร่วม บนพ้ืนฐานการมีจริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ในการบริหาร และมีการถ่ายทอดไปยังผู้บริหารใน
ระดับคณะ และ หัวหน้าสาขา เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหาร นอกจากนี้แล้วในส่วนการปรับปรุงหลักสูตร
คณบดีให้แนวนโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรและการวิจัยที่ทุกหลักสูตรจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการยึดถือ พรบ.  
กฎหมาย และจริยธรรมวิชาชีพของแต่ละหลักสูตรและในทุกโครงการวิจัย 
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1.1ก. (3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จ 

คณบดีมอบหมายนโยบายวิจัยและการบริการวิชาการของคณะผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษาในการก าหนดดูแลโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการของคณะ ในลักษณะการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ ที่มีในคณะ เพ่ือสร้างงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชน พ้ืนที่ในวงกว้าง อีก
ทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันของคณาจารย์ในศาสตร์ต่างๆ กันของคณะ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ
มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน ท างานเป็นทีม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมขององค์การ นอกจากนี้แล้วยังสร้างการรับรู้ การมี
อยู่และความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ขององค์การในการพัฒนาพ้ืนที่และชุมชนผ่านความร่วมมือ ความเชื่อมโยง
กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย 
จนได้รับความไว้วางใจให้อาจารย์ในคณะเป็นทีมพัฒนากลยุทธ์ และโครงการต่างๆ ของจังหวัดฯ และกลุ่ม
จังหวัดฯ   ในส่วนการสืบการวางแผนสืบทอดต าแหน่งได้มีการส่งเสริมสนับสนุนเวลา และ งบประมาณ ให้รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนานักบริหารมืออาชีพของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3 เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะด้านการบริหารองค์การ พร้อมทั้งการพัฒนาไป
เป็นผู้น าในอนาคต 

 
1.1ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ 

1.1ข. (1) การสื่อสาร 
คณะมีรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่า นิยม และพันธกิจ หลายช่องทาง เพ่ือให้

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
 

ตาราง 1.1ข (1-1) วิธีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 

กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการสื่อสาร 
คณาจารย์ - ท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ไว้บริเวณหน้าคณะ 

- หนังสือแจ้งถึงทุกคนผ่านล๊อกเกอร์เอกสารส่วนตัว 
- แจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ เช่นอีเมลล์, Facebook 

และ LINE Application 
- การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

นักศึกษา - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- เว็บไซต์คณะ 
- ท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ไว้บริเวณหน้าคณะ 
- แจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ เช่นอีเมลล์, Facebook 

และ LINE Application 
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กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการสื่อสาร 

- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ผู้รับบริการด้านงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- แจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ เช่นอีเมลล์, Facebook 
และ LINE Application 

- เผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมือ 

ผู้ใช้บัณฑิต - แจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ เช่นอีเมลล์, Facebook 
และ LINE Application 

- การนิเทศนักศึกษา สหกิจ และฝึกงาน 
- โครงการคณะพบผู้ประกอบการ 

 
1.1ข. (2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 

ผู้น ามีความมุ่งมั่นให้เกิดการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินงาน  

คณะ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และก าหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ โครงการตามแผนกลยุทธ์ มี
ระบบถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเป็นล าดับขั้น โดยน าแผนกลยุทธ์สื่อสารไปยังคณะกรรมการประจ าคณะ ตลอด
ทั้งมีการติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ตามไตรมาส โดยคณบดี และคณะกรรมการประจ าคณะ  

น าผลการด าเนินงานของโครงการตามแผนกลยุทธ์ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาโครงการ
ตามแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะต่อไป 
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1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.2ก. การก ากับดูแลองค์การ 
 1.2ก. (1) การก ากับดูแล 

โดยบริบทการบริหารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ใช้ระบบการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน
ภาระกิจ ดังได้กล่าวไปแล้วในส่วนของโครงร่างองค์กร ดังนั้นการบริหารงานของคณะจะด าเนินการในการ
บริหารวิชาการเป็นหลัก ในส่วนของเงินและงบประมาณจะถูกด าเนินการ โดยส่วนกลางคืองานนโยบายและ
แผน ของวิทยาเขตเป็นผู้ด าเนินการ ดังนั้นคณบดีใช้หลักการบริหารแบบกระจายอ านาจ ร่วมกับหลักธรรมาภิ
บาล โดยมอบอ านาจหน้าที่ให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ คือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนานักศึกษา รวมไปถึงหัวหน้า
สาขาวิชาในการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา โดยอาศัยวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
เป็นเข็มทิศในการก าหนดทิศทางของคณะ โดยมีระบบในการก ากับดูแลองค์กร ผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ 

สภาวิทยาเขตฯ จะท าหน้าที่เป็นบอร์ดสูงสุดในระดับวิทยาเขตที่คอย ก ากับ ดูแลภาพรวมของนโยบาย
โดยมีประธานสภา และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา คอยแนะน า ชี้แนะ เสนอแนะ ทั้งในส่วนงานบริหาร 
และงานวิชา ที่ถูกส่งต่อมาจากคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต จากกรรมการสองชุดในระดับวิทยาเขตคือ 
คณะกรรมการวิชาการระดับวิทยาเขตฯ และ ที่ประชุมทีมบริหารวิทยาเขต ที่จะคอยท าหน้าที่ก ากับดูแล 
นโยบายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระดับคณะอีกหนึ่งชั้น  

 

 1.2ก. (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
องค์การมีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะท างานในชุดต่างๆ ในภาพ 1.2ก. (2) เพ่ือท าหน้าที่

ประเมินผลการปฎิบัติงาน โดยสามารถแสดงได้ดังตาราง 1.2ก. (2-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.2ก. (2) คณะกรรมการที่คอยก ากับ ดูแล การท างานขององค์การ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตฯ ที่ประชุมทีมบริหารวิทยาเขตฯ 

 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

 

ที่ประชุมทีมบริหารคณะ 

 

สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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ตาราง 1.2ก. (2-1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน 
ความถี่ใน

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

การสัมภาษณ์โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือประเมินการ
ท างานของสภาวิทยาเขต 

1 ครั้งต่อปี 
ประสิทธิภาพ รวมถึงธรรมาภิบาล
การท างานของสภาวิทยาเขต 

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร ต า ม ห ลั ก 
ธรรมาภิบาลร่วมกับการสัมภาษณ์คณาจารย์ภายใน
คณะ ถึงการท างานของทีมบริหาร และ บทบาทการ
ท าหน้ าที่ ของคณะกรรมการประจ าคณะ โดย
คณะกรรมการประเมินผลการบริหารฯ 

1 ครั้งต่อปี 
ข้อปฎิบัติต่างๆ ตามแนวการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

การติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
คณะ 

รายไตรมาส 
ในรอบการ
ประชุม
กรรมการ
คณะ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของคณะ 

 
1.2ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 

1.2ข. (1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการ ได้รับ 
การรับรองตามมาตรฐาน 

ทีมบริหารให้ความส าคัญกับการประพฤติปฏิบัติที่มีจริยธรรมของบุคลากรโดยมีระบบในการการก ากับ
ดูแลและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว โดยการยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงานคณะบน
พ้ืนฐานความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในทุกพันธกิจ นอกจากนั้นคณะยังมีนโนบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการที่โปร่งใสและเป็นธรรมกับบุคลากร พร้อมทั้งมีการสื่อสารกับบุคลากรผ่าน
ทางการประชุมต่างๆ ในเรื่องของจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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 1.2ข. (2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 

 กระบวนการในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม รวมทั้งการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงได้ดังตาราง 1.2ข. (2-1)  

ตาราง 1.2ข. (2-1) กระบวนการหลัก ตัวบ่งชี้ วิธีการก ากับดูแลพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการหลัก ตัวบ่งชี้ วิธีการก ากับดูแล 

บุคลากร - กิจกรรมส่วนรวมต่างๆ รวมถึงกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับศาสนา และงานบุญต่างๆ 

- จริยธรรมความเป็นครู อาจารย์ 
- หากมีการประพฤติท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความไม่ถูกต้อง ทีมบริหารจะ
มอบหมายให้บุคคลที่เก่ียวข้อง
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
ด าเนินการตามแนวทางท่ีเหมาะสม
ต่อไป 

-จ านวน
กิจกรรม 
-จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
-ผลการ
ประเมิน 
-มติที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

- พิจารณาการร่ วมกิจกรรม
ร่วมกับผล competency 

- แบบประเมินการสอนโดย
นักศึกษา 

- พิ จ า ร ณ า ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

นักศึกษา - การหล่ อหลอมด้ วยกิ จกร รมด้ าน
จริยธรรม การเห็นแก่ประโยชน์เพ่ือ
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งโดยหน่วยงานระดับ
วิทยาเขตคืองานพัฒนานักศึกษา และ
ในรายวิชา เรี ยนที่ สอดแทรกหลั ก
จริยธรรม 

-ผลการ
ประเมินด้าน
จริยธรรม 

- แบบประเมินด้านจริยธรรม 
โ ด ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ผู้ประกอบการต่อนักศึกษา
ฝึกงาน และคณะ 

ผู้รับบริการทั้ง
ภาครัฐ 
เอกชน และ
ชุมชน 

- มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ที่มีการ
น าผลงานวิจัย และสอดแทรกจริยธรรม 
ในการท างานและประกอบอาชีพให้กับ
ผู้รับบริการ 

จ านวน
โครงการ
บริการวิชาการ 
 

- น าผลการประเมินความพึง
พอใจและข้อเสนอแนะมาเป็น
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป รั บ
กระบวนการต่อไป 
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1.2ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม  และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
  1.2ค. (1)  ความผาสุกของสังคม 

  คณะ ได้ค านึงถึงความผาสุข และประโยชน์ของสังคม จึงได้ก าหนดให้การเป็นที่พ่ึงของสังคม 
เป็นหนึ่งในค่านิยมของคณะ คณะจึงมีนโยบายในการสนับสนุนชุมชน โดยให้บุคลากรของคณะเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ และทีมบริหารได้สื่อสารค่านิยม ไปสู่ คณาจารย์ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ 
หัวหน้าหน้าสาขาวิชา และระดับหลักสูตร 

 การเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน เพ่ือให้สามารถเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ ด้วยทางคณะได้
ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการโดยใช้ศาสตร์และองค์ความรู้ของคณะเป็นฐาน
ด้วยวิธีการ การถ่ายทอดความรู้ การเป็นที่ปรึกษา การลงมือปฏิบัติร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์กับชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเชื่อมั่นคณะว่าสามารถเป็นที่พ่ึงของชุมชน รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ 
ช่วยเหลือ ในด้านมิติของจิตใจต่อชุมชนรอบๆ คณะ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในด้านอุทกภัย เป็นต้น 

 
  1.2ค. (2)  การสนับสนุนชุมชน 

ผู้น าตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมกับบุคลากรของคณะในการ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญอย่างจริงจัง โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก
อย่างเต็มที่ คณะมีการบรูณาการด้านชุมชนกับทุกพันธกิจหลัก ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให้
นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการ IT PSU SURAT บริการชุมชน ครั้งที่  4  
ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ ทางคณะสนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย บูรณา
การร่วมกับการบริการวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น โครงการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งด้วยศักยภาพจากแหล่งพลังงานทางเลือกเพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

  



19 

 
หมวดที ่2 กลยุทธ ์

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
2.1ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ 

2.1ก. (1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 การวางแผนกลยุทธ์ของคณะ ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยทีมบริหาร บนพ้ืนฐานการใช้ผลการ
วิเคราะห์ SWOT จากโครงการพัฒนาบุคลากร ผ่านการระดมสมอง และการท า workshop ของบุคลากรทั้ง
คณะ เพ่ือก าหนดแผนตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ แล้วผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ และติดตามผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส 
พร้อมด้วยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกปี โดยกระบวนการในการจัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา ดังตาราง 2.1ก. (3-1) 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และปรับปรุงกลยุทธ์เดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
3. ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการตามแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้การด าเนินงานของบุคลากร

สอดคล้องและตอบสนองได้ตรงกับเป้าหมายและกลยุทธ์ที่คณะก าหนดไว้ พร้อมทั้งถ่ายทอดสู่
สาขาวิชา 

4. สาขาวิชาด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ระดับสาขาวิชา ที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะ เพ่ือให้เป้าหมายบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 

5. ก าหนดให้สาขาวิชามีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนและตัวชี้วัดเป็นรายไตรมาส ในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ กรณีที่ตัวชี้วัดในกลยุทธ์ใด มีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมาย คณะกรรมการประจ าคณะจะพิจารณาแนวทางในการปรับปรุง การท างานดังกล่าว 

 
2.1ก. (2) นวัตกรรม 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ได้กระตุ้น และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยเน้นการจัดการความรู้  
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมทั้งมีโครงสร้างแรงจูงใจและระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่ง
ให้บุคลากรพัฒนางานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ และท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานบูรณาการกับการวิจัยและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
2.1ก. (3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 

ในส่วนการรวบรวม การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ โดยทีมบริหารคณะ และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะสามารถแสดงได้ดังตาราง 2.1ก. (3-1) 
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ตาราง 2.1ก. (3-1) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 

ข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

พันธกิจ วิสัยทัศน ์ รวบรวมข้อมลูเดมิจากเอกสาร ระบบสารสนเทศ และสอบถามข้อ
มูจากหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาเขต 

เชิญบุคลากรร่วมกจิกรรมระดมความคิดเห็นการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรเ์พื่อพัฒนา
องค์กรสู่ระดับประเทศ 

ปัจจัยภายใน ภายนอก -แบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต 
-ข้อมูลการรับนักศึกษา และผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
จากกองวิชาการและการพัฒนานกัศึกษา 
-ข้อมูลอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ 
-ข้อมูลจ านวนโครงการวิจัยและทนุวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ในคณะ 

วิเคราะห์ SWOT 

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา -งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการจัดโครงการ 
-ผลสมัฤทธ์ิของโครงการ 
-ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

-พิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
-จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 
-ข้อควรพัฒนาเพื่อท าเป็นโครงการตามแผนกลยุทธ์ 

ความท้าทายและความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ 

-รวบรวมข้อมลู พร้อมทั้งดูทิศทางและแนวโนม้การพัฒนาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ นโยบายการพัฒนาประเทศ 
และมหาวิทยาลัย  
-มีการทบทวนประชุมในทีมบริหารคณะ แล้วผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 

พิจารณาแผนงาน และเปรยีบเทียบข้อมูลกับคู่เทียบ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรและนักศึกษา 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร ์ สรุปจากแบบสอบถามความคิดเหน็เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ จากนักศึกษาและ
บุคลากรใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel และใช้ค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

การจัดสรรงบประมาณและการเงิน ข้อมูลแผนงบประมาณจากนโยบายและแผนและรายรับ-รายจ่าย
จากงานคลังและพสัด ุ

ร้อยละของงบประมาณที่ไดด้ าเนนิการตามแผน 

ความพึงพอใจไม่พึงพอใจ ความ
ต้องการและความคาดหวังของ
นักศึกษาและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจากงานบริการการศึกษา / งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป Google Form ในการรวบรวม และใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
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2.1ก. (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 

คณะฯ พิจารณาเรื่องระบบงาน เพ่ือเกื้อหนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยก าหนดระบบงาน
หลักตามพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1.ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข  2. ผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 3.บริการ
วิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทุกระบบงานมี
ฝ่ายที่รับผิดชอบหลักโดยเฉพาะ และมีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแบ่งภาระงานส่วนที่รับผิดชอบให้
คู่ความร่วมมือทางการด าเนินการ 

คณะผู้บริหารตัดสินใจในกระบวนการด าเนินงานต่างๆ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะ/ทรัพยากร
ขององค์กร ความส าคัญของกระบวนการต่อความมั่นคงขององค์กร ศักยภาพของคู่ความร่วมมือ และกฎหมาย/
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นๆ รวมทั้งก าหนดสมรรถนะหลักและระบบงานในอนาคตโดย
ค านึงถึงโครงสร้างการบริหารองค์กรและระบบงานตามพันธกิจ 

 
2.1ข.  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ 

2.1ข. (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทีมบริหารได้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ได้วางไว้

ในด้านหลักสูตร การบริการลูกค้าและตลาดผู้ส่งมอบ รวมทั้งคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ  โดย
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ มี 5 ประการ ดังนี้ 1. การมีหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับปริญญาตรี โท และเอก          
2.บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีงานท า และ/หรือ สามารถสร้างงานเป็นผู้ประกอบการได้ 3. เป็นคณะที่มีชื่อเสียง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติด้านการวิจัย 4. คณาจารย์ในคณะตื่นตัวและมีการท างานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์5. คณะมีงานวิจัยที่สามารถเป็นฐานในการพัฒนาชุมชน ภูมิภาคและประเทศ 

 
2.1ข. (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
จากสมรรถนะหลัก ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ มีการสร้างสมดุล เรื่อง กรอบระยะเวลา
ทั้งสั้นและยาว ทีมบริหารพิจารณาและสร้างสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  แนว
ทางการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือลงไปสู่แผนปฏิบัติการในการด าเนินการตามแต่ละกลยุทธ์คณะ ให้ความส าคัญ
เท่าเทียมกัน แต่พิจารณาจากความเหมาะสมของการจัดโครงการ ดังตาราง 2.1ข.(2-1) 
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ตาราง 2.1ข.(2-1) กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ (Stratigic) 
เป้าประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ (Goal) 
ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ 1 : การผลิต
บัณฑิตที่มีสมรรถนะ 
สากล 

เป้าหมายที่ 1 : การมี
หลักสูตรที่คุณภาพ
ระดับปริญญาตรี โท 
เอก 

KPI1.1: จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
KPI1.2: จ านวนหลักสูตรนานาชาติ/ Bilingual 
KPI1.3: จ านวนหลักสูตร joint / double degree 
KPI1.4: ร้อยละ 50 ที่สอนแบบ Active Learning 

เป้าหมายที่ 2: บัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษามี
งานท า และ/หรือ 
สามารถสร้างงานเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

KPI2.1.1: ร้อยละของนักศึกษาทวิภาษา มีผลการสอบ 
TOEIC ก่อนจบการศึกษาไม่ต่ ากว่า 650 
KPI2.1.1: ร้อยละของนักศึกษา (ธรรมดา) มีผลการ
สอบ TOEIC หรือ PSU-Test ก่อนจบการศึกษาไม่ต่ า
กว่า 400 
KPI2.2: ร้อยละของบัณฑิตมีงานท า สร้างงานเองและ
ศึกษาต่อได้ 
KPI2.3: ร้อยละ ของบัณฑิตสร้างงาน หรือเป็น
ผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์ที่ 2 : 
สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีมาตรฐาน
ระดันนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 3: เป็น
คณะที่มีชื่อเสียงใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติด้านการวิจัย 

KPI3.1: ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI 
(Web of Science) ร้อยละ...ต่อคนต่อปี 
KPI3.2: ร้อยละ...ของอาจารย์ที่มีทุนวิจัยต่อคน ไม่
น้อยกว่า 180,000 บาทต่อปี 
KPI3.3: จ านวนสาขาวิชาที่เป็นเลิศระดับประเทศ 
KPI3.4: คณะวิจัย 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 3 : การ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ความเป็นมืออาชีพ 

เป้าหมายที่ 4: 
คณาจารย์ในคณะ
ตื่นตัวและมีการท างาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

KPI4.1: ร้อยละ...ของคณาจารย์ที่ตื่นตัว ในงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
KPI4.2: ร้อยละ...ของคณาจารย์ในคณะมีต าแหน่งทาง
วิชาการในระยะเวลาที่ก าหนด 

กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้าง
ความเข้มแข็งเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 5: คณะมี
งานวิจัยที่สามารถเป็น
ฐานในการพัฒนา
ชุมชน ภูมิภาคและ
ประเทศ 

KPI5.1: จ านวนงานบริการวิชาการ 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

2.2ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 
2.2ก. (1) แผนปฏิบัติการ 

 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ คณะ จัดประชุมเพ่ือแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ และใช้
วิธีการก าหนด Key performance indicator (KPI) เป็นเป้าหมายและกลไกหลักในการขับเคลื่อนโดยค านึงถึง
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

1. ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยก าหนดให้ครอบคลุมครบทั้ง 4 พันธกิจหลัก 

2. ความต้องการของสาขาวิชา / หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้ าหมายทั้งระดับคณะ 
สาขาวิชา และระดับหลักสูตร 

3. ทรัพยากรที่คณะมีอยู่และสมรรถนะหลัก โดยใช้หลักความสมดุล ความจ าเป็น และความคุ้มค่า 
 
2.2ก. (2) การน าแผนปฏิบัตกิารไปสู่การปฏิบัติ 

คณะ ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่คณาจารย์ สาขาวิชา หลักสูตร สู่คู่ความร่วมมือรวมไปถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียส าคัญ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และผลลัพธ์ที่ส าคัญ
ตามแผนปฏิบัติการ ดังรายละเอียดในตาราง 2.2ก. (2-1) ทีมบริหารติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อคณะกรรมการประจ าคณะรายไตร
มาส เพื่อติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ตาราง 2.2ก. (2-1) ช่องทางการถ่ายทอด / ติดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

ช่องทาง กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา / ความถี่ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตร ปีละ 1 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
-คณะกรรมการประจ าคณะ 
-คณะกรรมการบริหารคณะ 
-การประชุมสาขาวิชา 

ทีมบริหารคณะ หัวหน้าสาขาวิชา 
และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ทีมบริหารคณะ 
คณาจารย์ในสาขาวิชา 

ทุก 1 เดือน 
 
ทุก 2 เดือน 
ทุก 1 เดือน 

เว็บไซต์ของคณะ คณาจารย์ เป็นประจ า 
หนั งสื อแจ้ ง เ วี ยนแจ้ ง ไปยั งสาขาวิ ช า  / 
หลักสูตร 

คณาจารย์ เป็นประจ า 

การเดินพูดคุย / ชี้แจง / ติดตามหน่วยงาน
อย่างไม่เป็นทางการ 

คณาจารย์ เป็นประจ า 
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2.2ก. (3) การจัดสรรทรัพยากร 

คณะ จัดสรรทรัพยากร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้มั่นใจว่า  
คณะ จะมีฐานะที่มั่นคง คณะ วางแผนการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยมอบหมายให้รองคณบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับดูแลทรัพยากรต่างๆ ดังแสดงในตาราง 
2.2ก. (3-1) 

ตาราง 2.2ก. (3-1) การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร 

ทรัพยากร ผู้บริหาร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
บุคคล บริหารงานบุคคล และงานนโยบาย

และแผนของวิทยา เขต ร่ วมกับ
คณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา  

-วิทยาเขตวิเคราะห์และจัดท า
แผนพัฒนาคณาจารย์ 
-วิทยาเขตจัดสรรต าแหน่งคณาจารย์
มายังคณะ เพ่ือให้คณบดีพิจารณาโดย
ผ่านความความเห็นชอบจากหัวหน้า
สาขาวิชา  

การเงิน งานนโยบายและแผน งานบริหาร
งบประมาณและพัสดุของวิทยาเขต 
ร่วมกับคณบดี 

วิเคราะห์วางแผนด าเนินงานและ
ติดตามความสมดุลของการใช้จ่าย
งบประมาณ จากหมวดเงิน 3 หมวด 
ดังนี้ 1. งบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
2. งบพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ 
3. งบการจัดโครงการตามแผนกลยุทธ์
ของคณะ 
 โดยมีวิทยาเขตเป็นผู้ควบคุมการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ  

อาคารสถานที ่ งานจัดการทรัพย์สินของวิทยาเขต ดูแลความเรียบร้อย ให้พร้อมใช้งานทั่ว
ทั้งวิทยาเขต 

ระบบสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ของวิทยา
เขต 

ดูแลความเรียบร้อย ให้พร้อมใช้งานทั่ว
ทั้งวิทยาเขต 

 

2.2ก. (4) แผนด้านบุคลากร 
คณะ ร่วมกับงานบริหารบุคคล และงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นถึงผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นต่อบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อความต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากรและ
อัตราก าลัง ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสาขาวิชา พร้อมทั้งร่วมพิจารณาก าหนดภาระงาน บทบาทหน้าที่
ของบุคลากรแต่ละคน อัตราก าลังที่มีอยู่ รวมทั้งสมรรถนะรายบุคคลเพ่ือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสม พร้อมก าหนดภาระงานตามที่ได้ตกลงกันใน TOR เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลงานในแต่ละ
รอบการประเมิน นอกจากนี้แล้วคณะยังมีแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการแยกตามกลุ่มบุคลากร โดยเน้น
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การส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ ตัวชี้วัด ในระดับคณะที่วางไว้โดยมีการ
วางแผนด้านบุคลากร ดังรายละเอียดในหมวด 5 

 
2.2ก. (5) ตัววัดผลการด าเนินการ 

คณะ จัดท าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมสร้างให้มีความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียว คณะ ก าหนดแผนกลยุทธ์ โดยออกแบบตัวชี้วัดที่ส าคัญตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ มีกระบวนการถ่ายทอดตามล าดับขั้นสู่ระดับสาขาวิชา/ผ ่านทางระบบ KPI และระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และระดับคณาจารย์ผ่านทางระบบประเมินผลงานรายบุคคล 
นอกจากนั้นแล้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนานักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา ได้ร่วมวางแผน 
ออกแบบ พัฒนาระบบเก็บข้อมูลเพ่ืองานประกันคุณภาพระดับวิทยาเขต ส าหรับให้ทุกหน่วยงานในวิทยาเขต
ได้เข้าถึงข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้  

 
2.2ก. (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

ทีมบริหารคาดการณ์ผลการด าเนินงานของคณะ ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยมีการคาดการณ์ผล
การด าเนินการ พร้อมด้วยการทบทวนผลการคาดการณ์ เป้าหมายโดยวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานในอดีต
เทียบเคียงกับเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ คาดการณ์ถึงความเสี่ยงส าคัญที่อาจกระทบต่อการด าเนินงาน โดยทีม
บริหารผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ  

 
2.2ข.  การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

โดยปกติคณะท าการทบทวนแผนปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเป็นประจ าทุกปีเพ่ือ
น ามาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการในปีถัดไป กรณีมีสถานการณ์หรือปัจจัยที่ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
คณบดี และทีมบริหาร จะร่วมประชุมกับหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการหรือตัวชี้วัด ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของการเปลี่ยนแปลงนั้น  
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หมวดที ่3 ลูกค้า 

 
3.1 เสียงของลูกค้า 

3.1ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
3.1ก. (1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

คณะได้มีการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลักของคณะ โดยมีช่อง
ทางการสื่อสารของลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยช่องทางที่หลากหลายแตกต่างกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับอย่าง
ทันท่วงที สามารถน ามาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานได้ 

คณะฯ ได้จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกันดังตาราง 

ตาราง 3.1ก. (1-1) กลุ่มผู้รับบริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ (คณะ) 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง (ผู้รับบริการ) 
แนวทาง 

และวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
ด้านการเรียนการสอน 

1. นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี  จัดการเรยีนการสอน 
 ปัจจัยสนับสนุน
การศึกษา 
 กิจกรรมเสริม
หลักสตูร 

 ความรู้และทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 จบการศึกษาในเวลาที่
ก าหนด 
 คุณธรรม จริยธรรม
และคณุลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 การได้งานท าหลัง
ส าเรจ็การศึกษา 

 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ี
เข้มแข็ง 
 ระบบประชาสัมพันธ์ 
(จดหมายข่าว/Web board 
ของคณะ) 
 การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 การส ารวจความคิดเห็น 

2.นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  จัดการเรยีนการสอน 
 ปัจจัยสนับสนุน
การศึกษา การวิจัย 
 สนับสนุนการ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

 ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในการแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อน 
 ความรู้และทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 จบการศึกษาในเวลาที่
ก าหนด 
 คุณธรรม จริยธรรม
และคณุลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 การได้งานท าหลัง
ส าเรจ็การศึกษา 

 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 ระบบประชาสัมพันธ์ 
(จดหมายข่าว/Web board 
ของคณะ) 
 การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 การส ารวจความคิดเห็น 

3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ลูกค้าอนาคต) 

 การแนะแนว
การศึกษาต่อในคณะ

 การเลือกเรียนใน
หลักสตูรที่ต้องการ 

 การจัดกิจกรรม Road 
Show 
 การประชาสมัพันธ์ 
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กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ (คณะ) 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง (ผู้รับบริการ) 
แนวทาง 

และวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
ด้านการเรียนการสอน 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
การประชาสมัพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 

ได้รับข้อมลูข่าวสารที่
เกี่ยวกับการจดัการเรียน
การสอนที่ถูกต้อง 

 การจัดท าเอกสาร/แผ่นพับ 

ด้านการผลิตผลงานวิจัย 
1. บุคลากรสายวิชาการ  พัฒนาศักยภาพ และ

ขีดความสามารถด้าน
ต่างๆ โดยการส่งไปร่วม
ประชุม สมัมนา อบรม 
และศึกษาต่อ 

 การพัฒนาตาม
ศักยภาพ 
 มีผลงานทางวิชาการที่
มีคุณภาพ 
 การสร้างเครือข่าย
งานวิจัย 
 การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 การประชุม/สัมมนา 
 หนังสือเวียน 
 การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย/คณะ 
 E-mail 
 E-document 

2. หน่วยงานท่ีให้ทุน
สนับสนุน 

 โครงการวิจัยที่มี
คุณภาพตอบสนองต่อ
ความต้องการของแหล่ง
ทุน 
กระบวนการวิจัยทีม่ี
คุณภาพ และมีความ
ถูกต้อง 
 ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ/
นวัตกรรม 
การน าทุนวิจัยไปใช้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ให้ทุน 

การประชุม/สมัมนา 
 หนังสือเวียน 
 การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย/คณะ 
 E-mail 
 E-document 

ด้านบริการวิชาการ    
1. ผู้รับบริการทุกภาคส่วนท้ัง
ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 

 

 จัดประชุมวิชาการ 
 จัดประชุม/อบรม/
สัมมนา/workshop 
 ให้บริการวิชาการ 

 ได้รับความรู้จากคณะ
ที่มีความถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 
 ได้รับความช่วยเหลือ/
ความร่วมมือจากคณะใน
เรื่องที่ร้องขอและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณะ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 การประชาสมัพันธ์ 
 การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
 เว็บไซต ์
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ตาราง 3.1ก. (1-2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กลุ่มผู้รับบริการ บทบาท ความต้องการส าคญั 
แนวทาง 

และวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
1. นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ 
ผู้ใช้บัณฑิต 

บัณฑิต/ผูส้ าเรจ็
การศึกษา 
 

 บัณฑิตมีความรู้ 
ความสามารถทางวิชาชีพ 
คุณธรรม จรยิธรรมของ
บัณฑิต 
 บัณฑิตมีความสามารถใน
การสื่อสาร และท างานเป็นทีม 

 การศึกษาดูงาน/เยีย่มชม
กิจการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail 
 การส ารวจความพึงพอใจ 
 

2. โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา 

 จัดท าหลักสตูรที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน 

 หลักสูตรสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน 

 การประชาสมัพันธ์
หลักสตูร 
 การส ารวจความต้องการ 

3. ผู้ปกครอง  การให้การศึกษา
แก่นักศึกษาที่อยู่ใน
ความปกครองของ
ผู้ปกครอง 

 นักศึกษาในความปกครอง
มีความรู้ และเป็นบณัฑติที่พึง
ประสงค ์
 นักศึกษาในปกครองท่ีจบ
การศึกษามีงานท า/ศึกษาต่อ
ได้ทันทีหลังจบการศึกษา 

 จดหมายราชการ 
 โทรศัพท์/โทรสาร 
 การสัมภาษณ ์
 การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย/คณะ 

4. มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต  การส่งมอบงาน 
การให้ความร่วมมือ
ด้านต่างๆ 

การผลติบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น การลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน การลด
ต้นทุน 

 การประชุม/สัมมนา 
 หนังสือเวียน 
 การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย/คณะ 
 E-mail 

 

3.1ก. (2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี 

คณะจัดให้มีระบบการรับฟังผู้เรียนหลายช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าใน
อดีตและในอนาคต ส าหรับการรับฟังเสียงลูกค้าในอดีต เช่นศิษย์เก่า คณะได้มีช่องทางการติดต่อผ่านชมรม
ศิษย์เก่า การจัดตั้งชมรมบน facebook การสื่อสารโดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณาจารย์ผู้สอน และมี
การสื่อสาร รับฟังเสียงของกลุ่มนี้โดยการจัดโครงการ เช่น โครงการรุ่นพ่ีพบปะรุ่นน้อง และโครงการจุด
ประกายผู้ประกอบการ เพ่ือน าศิษย์เก่าเข้ามาร่วมกิจกรรมกับคณะ และเป็นช่องทางในการสื่อสารความ
ต้องการมายังคณะ ส่วนการรับฟังเสียงของลูกค้าในอนาคต คณะมีกิจกรรมคือการ roadshow การ
ประชาสัมพันธ์และรับฟังข้อคิดเห็นผ่านทาง website webboard และสื่อออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้คณะยังได้
มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือเป็นชิ่งทางการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าในอนาคต เช่น การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ การติว GAT PAT โครงการอบรมทางวิชาการ ค่าย และการเข้าไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนขอรับการ
สนับสนุน คณะจึงได้รับฟังเสียงของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ  แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการด าเนินงานของคณะต่อไป  
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3.1ข.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

3.1ข. (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 

การประเมินความพึงพอใจของคณะได้ด าเนินการหลายช่องทางแตกต่างกันตามกลุ่มของลูกค้าและ
ผู้รับบริการ  ได้แก่การประเมินโดยแบบสอบถามจากนักศึกษาเมื่อจบภาคการศึกษา การสัมภาษณ์ ข้อคิดเห็น
ผ่านระบบออนไลน์และข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการฝึกงานและสหกิจศึกษา 

ตาราง 3.1ข. (1-1) แนวทาง วิธีการสื่อสารและวิธีการประเมินผลของกลุ่มผู้รับบริการต่างกัน 

กลุ่มผู้รับบริการ 
แนวทาง 

และวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
วิธีการประเมิน 

แนวทางการน า
สารสนเทศไปใช้ 

ด้านการเรียนการสอน    
1. นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ี

เข้มแข็ง 
 ระบบประชาสัมพันธ์ 
(จดหมายข่าว/Web board 
ของคณะ) 
 การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 การส ารวจความคิดเห็น 

แบบประเมิน
อาจารยผ์ู้สอน (ทุก
ภาคการศึกษา) 
แบบประเมิน (ทุก
โครงการ) 
อาจารย์ที่ปรึกษา  
แบบส ารวจการได้
งานท า (วันรับ
ปริญญา) 

หลักสูตรน าข้อมลูไป
วิเคราะห์ สรุป และ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
น าข้อมูลไปปรับในการ
จัดโครงการครั้งต่อไป 
น าข้อมูลการ
แลกเปลีย่นข้อมูล ความ
คิดเห็น จากนักศึกษามา
ปรับปรุงการด าเนินการ
และการเรียนการสอน 
 น าผลการได้งานท ามา
พิจารณาการด าเนินการ
ของหลักสูตรเปรยีบเทียบ
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพื่อปรับปรุง
หลักสตูร 
 

2.นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
 ระบบประชาสัมพันธ์ 
(จดหมายข่าว/Web board 
ของคณะ) 
 การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 การส ารวจความคิดเห็น 

การรายงาน
ความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ (ทุกภาค
การศึกษา) 
แบบประเมิน
อาจารยผ์ู้สอน (ทุก
ภาคการศึกษา) 
แบบประเมิน (ทุก
โครงการ) 
อาจารย์ที่ปรึกษา  

อาจารย์ร่วมรับฟังและ
ให้ ข้อเสนอแนะแก่
นักศึกษา 
หลักสูตรน าข้อมลูไป
วิเคราะห์ สรุป และ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
น าข้อมูลไปปรับในการ
จัดโครงการครั้งต่อไป 
น าข้อมูลการ
แลกเปลีย่นข้อมูล ความ
คิดเห็น จากนักศึกษามา



30 

 

กลุ่มผู้รับบริการ 
แนวทาง 

และวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
วิธีการประเมิน 

แนวทางการน า
สารสนเทศไปใช้ 

แบบส ารวจการได้
งานท า (วันรับ
ปริญญา) 
 

ปรับปรุงการด าเนินการ
และการเรียนการสอน 
 น าผลการได้งานท ามา
พิจารณาการด าเนินการ
ของหลักสูตรเปรยีบเทียบ
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพื่อปรับปรุง
หลักสตูร 

3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ลูกค้าอนาคต) 

 การจัดกิจกรรม Road 
Show 
 การประชาสมัพันธ์ 
 การจัดท าเอกสาร/แผ่นพับ 

แบบประเมิน (ทุก
โครงการ/กิจกรรม) 
ข้อคิดเห็นจากการ
ประชาสมัพันธ์ 
 

น าข้อมูลมาประเมิน
กิจกรรมและวิเคราะห์
ความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้า 

ด้านการผลิตผลงานวิจัย 
1. บุคลากรสายวิชาการ  การประชุม/สัมมนา 

 หนังสือเวียน 
 การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย/คณะ 
 E-mail 
 E-document 

แบบสอบถามการ
ประชุม/สัมมนา 
การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นต่อการ
ท างานวิจัยและระบบ
สนับสนุน 
 
 

น าข้อมูลที่ไดม้า
ปรับปรุงการจดัประชุม/
สัมมนาครั้งต่อไป 
น าข้อมูลไปปรับปรุง
กระบวนการสนับสนุนการ
วิจัยห้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 

2. หน่วยงานที่ให้ทุน
สนับสนุน 

การประชุม/สมัมนา 
 หนังสือเวียน 
 การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย/คณะ 
 E-mail 
 E-document 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นของแหล่ง   
ทุนต่อนักวิจัยผู้ได้รับ
ทุนและการ   
ประสานงานของคณะ 

น าไปปรับปรุง
กระบวนการติดตาม
นักวิจัยและการปฏิบตัิตาม
เงื่อนไขของผู้ให้ทุน 
 

ด้านบริการวิชาการ    
1. ผู้รับบริการทุกภาคส่วนท้ัง
ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 

 

 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 การประชาสมัพันธ์ 
 การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
 เว็บไซต ์

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น 
การออกพ้ืนท่ีเพื่อรับ
ฟังปัญหาของชุมชน 

น าข้อเสนอแนะ และ
ปัญหาจากชุมชนมาเป็น
โจทย์ในการด าเนิน
โครงการเพื่อช่วย
แก้ปัญหาต่อไป 
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3.1ข. (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

คณะมีวิธีการรวบรวมสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มแล้วน าข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน ทั้งนี้คณะยังไม่มีวิธีการเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละ
กลุ่มที่มีต่อสถาบันคู่แข่งอย่างชัดเจน แต่คณะมีแผนจะด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ กับสถาบันอ่ืน โดย
เริ่มจากสถาบันที่เป็นคู่ความร่วมมือก่อน จากนั้นด าเนินการสร้างคู่ความร่วมมือเพ่ิม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ใช้ข้อมูลร่วมกันเพ่ือพัฒนาองค์การ 

 

3.2  ความผูกพันของลูกค้า 

3.2ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น 
3.2ก. (1) หลักสูตรและบริการ 

การค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรโดยการน าเอาสถานการณ์ปัจจุบัน มาตรฐานวิชาชีพ มคอ.
1ของแต่ละหลักสูตร ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย การ
สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร เพ่ือให้ข้อมูล  แล้วน าขอมูลผลการส ารวจ
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะหเพ่ือ พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ตอบสนองตรง ตามความตองการ
ของลูกคา  

 
3.2ก. (2) การสนับสนุนผู้เรยีนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

คณะมีการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ที่แยกตามพันธกิจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
คณะหลายช่องทาง เช่นด้านการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความต้องการเรียนต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตได้มีการสนับสนุนทุนยกเว้นค่าเทอม และทุนสนับสนุนการท าวิจัย และยังมี
โครงการ 4+1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนตรีควบโทได้  

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการของคณะ ด าเนินการหลายช่องทาง ได้แก่ road show 
website facebook Line โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยเน้นไปในสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ตาม
การเปลี่ยนแปลงด้านการรับข้อมูลของลูกค้า ส่วนการประชาสัมพันธ์งานวิจัยของคณะผ่านการประชุมวิชาการ 
และการบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการของคณะโดยการ
ออกพ้ืนที่ท างาน ร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน ผ่านการสนับสนุนโดยวิทยาลัยชุมชน 
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3.2ก. (3) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

คณะ น าโดยคณบดีและกรรมการคณะ ก าหนดกลุ่มลูกค้าจากพันธกิจหลักของคณะทั้ง 3 
ด้าน คือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าในภาคใต้ตอนบน ทั้งนี้ยัง
ได้น าข้อมูลสถานประกอบการ อาชีพของประชากรในพ้ืนที่เพ่ือใช้ในก าหนดกลุ่มลูกค้า และบริการของคณะอีก
ด้วย 

 
3.2ข.  การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

3.2ข. (1) การจัดการความสัมพันธ์ 
คณะมีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้ เรียนในแต่ละช่วงการศึกษาผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ 

การสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศ การติดตามดูแลด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และดูแลด้านการจัดกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตโดยงานพัฒนานักศึกษา ส่วนการประชาสัมพันธ์ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ด าเนินการ
โดยการไปประชาสัมพันธ์โดยตรงในสถานศึกษา สื่อต่างๆ โครงการอบรม การมีส่วนร่วมกับชุมชน  
การประกวดและน าเสนอผลงาน/นวัตกรรม เพ่ือให้คณะเป็นที่รู้จักในวงกว้างข้ึน 

 

3.2ข. (2) การจัดการข้อร้องเรียน 

คณะมีการรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้เรียนหลายช่องทาง ได้แก่ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ การโทรศัพท์ 
กล่องแสดงความคิดเห็น การร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดี 
นอกจากนี่คณะยังรับฟังข้อร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนทุกวัน และด าเนินการ
แก้ไข หรือน าข้อร้องเรียนที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนต่อไป 
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หมวดที ่4 การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 

 
4.1  การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 

4.1ก. การวัดผลการด าเนินการ 
4.1ก. (1) ตัววัดผลการด าเนินการ 

คณะฯ ได้มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณา คัดเลือก และปรับแก้ตัววัดผลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของคณะ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นคณะฯจึงได้ก าหนดโครงการต่างๆไว้ในแผนกลยุทธ์ประจ าปีเพ่ือให้บรรลุ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ การก าหนดระยะเวลา และมีการติดตามผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการด าเนินโครงการต่างๆ ของคณะฯ ในทุกไตรมาส รวมทั้งมีการสรุป
ประจ าปีในที่ประชุมกรรมการคณะฯ เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินการในปีถัดไป  
 
ตาราง 4.1 ก (1-1) เป้าหมายและ KPI คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย (KPI)/รายละเอียด KPI 

เป้าหมายท่ี 1: การมีหลักสูตรที่มคีุณภาพระดับปริญญา
ตรี โท และเอก 

KPI1.1: จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสตูร
ระดับบณัฑติศึกษา 
KPI1.2: จ านวนหลักสูตรนานาชาติ/ Bilingual 
KPI1.3: จ านวนหลักสูตร joint / double degree 
KPI1.4: ร้อยละ 50 ท่ีสอนแบบ Active Learning 

เป้าหมายท่ี 2 : บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีงานท า และ/
หรือสามารถสร้างงานเป็นผู้ประกอบการได้ 

KPI2.1.1: ร้อยละของนักศึกษาทวิภาษา มีผลการสอบ 
TOEIC ก่อนจบการศึกษาไม่ต่ ากว่า 650 
KPI2.1.1: ร้อยละของนกัศึกษา(ธรรมดา) มผีลการสอบ 
TOEIC หรือ PSU-Test ก่อนจบการศึกษาไม่ต่ ากว่า 400 
KPI2.2: ร้อยละของบัณฑติมีงานท า สร้างงานเองและศึกษา
ต่อได ้
KPI2.3: ร้อยละ ของบัณฑิตสร้างงาน หรือเป็น
ผู้ประกอบการ 

เป้าหมายท่ี 3 : เป็นคณะที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติด้านการวิจัย 

KPI3.1: ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI (Web 
of Science) ร้อยละ...ต่อคนต่อป ี
KPI3.2: ร้อยละ...ของอาจารย์ที่มทีุนวิจัยต่อคน ไม่น้อยกว่า 
180,000 บาทต่อปี 
KPI3.3: จ านวนสาขาวิชาที่เป็นเลศิระดับประเทศ 
KPI3.4: คณะวิจัย 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายท่ี 4 : คณาจารย์ในคณะต่ืนตัวและมกีารท างาน
วิจัยและงานสร้างสรรค ์

KPI4.1: ร้อยละ...ของคณาจารย์ทีต่ื่นตัว ในงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
KPI4.2: ร้อยละ...ของคณาจารย์ในคณะมตี าแหน่งทาง
วิชาการในระยะเวลาที่ก าหนด 

เป้าหมายท่ี 5 : คณะมีงานวิจัยท่ีสามารถเป็นฐานในการ
พัฒนาชุมชน ภูมภิาคและประเทศ 

KPI5.1: จ านวนงานบริการวิชาการ 
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4.1ก. (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

คณะฯ คัดเลือกหน่วยงานเปรียบเทียบ (benchmarking) ที่มีการด าเนินการและให้บริการในลักษณะ
ที่ใกล้เคียงกัน โดยเป็นหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่า โดยข้อมูลที่น ามาเปรียบเทียบนั้น ใช้ทั้งผลการ
ด าเนินงานโดยรวมและผลการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการ แล้วน าผลการเปรียบเทียบมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงช่วยเปิดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารให้กว้างและครอบคลุมในทุกด้าน เพ่ือการน า
องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 

 
4.1ก. (3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

 คณะฯได้จัดท ากล่องรับความคิดเห็นของคณะ และช่องทางอ่ืนๆ  เพ่ือเป็นช่องทางให้บุคลากร บุคคล
ทั่วไป และนักศึกษา ได้สะท้อนปัญหาที่พบและสิ่งที่ต้องการให้คณะปรับปรุงหรือพัฒนา โดยมีการเปิดกล่อง
เพ่ืออ่านความคิดเห็นทุกเดือน จากนั้นน าข้อคิดเห็นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานต่าง ๆของ
คณะต่อไป นอกจากนี้คณะยังมีช่องทางให้แสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ในหน้าเว็บไซด์ของคณะฯ  
คณะใช้ข้อมูลจากผลการประเมินการสอนของนักศึกษา และผลการประเมินโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ
ผ่านการประเมินในระบบออนไลน์ 
 คณะฯใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในการน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน
และพัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามเป้าประสงค์ของตลาด เช่น การเพ่ิมความรู้ด้าน IT และการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาเพ่ือตอบสนองยุค AEC 
 คณะฯมีระบบจัดเก็บข้อมูลทุนวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะที่มีประสิทธิภาพ จึง
สามารถจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบในแต่ละปีได้อย่างถูกต้อง เพ่ือน ามาทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของ
คณะฯให้สอดคล้องต่อการกระตุ้นการขอทุนวิจัยและผลงานของคณาจารย์ในคณะ 

 
4.1ก. (4) ความคล่องตัวของการวัด 

คณะมีระบบการวัดผลการด าเนินงานของคณะทุกปีผ่านการประเมินตนเอง และการรายงานการ
ด าเนินงานตาม KPI แล้วน าข้อเสนอแนะ และโอกาสในการพัฒนา ไปด าเนินการปรับปรุงในรอบปีถัดไป 
นอกจากนี้มีวิธีการวัดผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ เช่น ด้านการเรียนการสอน มีการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรทุกปี และมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และคณะฯมีการจัดท าแบบสอบถามส าหรับ
ผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจและฝึกงาน ตลอดทั้งมีการนิเทศงานนักศึกษา มีการจัดท าแบบส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี ท าให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าว
สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา และพยากรณ์สิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
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4.1ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 

 คณะฯมีการทบทวนผลการด าเนินงานและวัดความส าเร็จของคณะฯ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานได้ตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่วางไว้ ซึ่งผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประชุมเพ่ือ
ทบทวนผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ได้เมื่อใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจากผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบผลการ
พัฒนาของแต่ละปี เช่น จ านวนนักศึกษาที่รับได้ในแต่ละปี  จ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย จ านวนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกของอาจารย์ จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น
ต้น เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์และทบทวนการบรรลุผลของแผนปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
รวมทั้งประเมินความส าเร็จของคณะฯในเชิงการแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน โดยใช้ข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนมา
เปรียบเทียบ 
 

4.1ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
4.1ค. (1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 คณะฯได้จัดโครงการ lunch talk เดือนละ 1 ครั้ง  เพ่ือให้เวทีกับบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่องการปฏิบัติงานวิจัยและการเรียนการสอน ซึ่งคณะฯได้คัดเลือกอาจารย์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการวิจัยและ
การจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนของนักศึกษา ความเชี่ยวชาญในการสอน
และการท างานวิจัย ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และประสบการณืในการท างานด้านชุมชน จากนั้นเชิญ
มาร่วมเป็นวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดแนวปฏิบัตินี้แก่อาจารย์ท่านอ่ืนในคณะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น 
และแนะน าในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถท าให้คณะฯก้าวสู่ความเป็นเลิศในด้านการสอน วิจัย
และบริการวิชาการต่อไป 
 นอกจากนี้ คณะฯได้น าอาจารย์ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษกับสถาบันอ่ืนที่คณะฯมีการคัดเลือก โดยพิจารณาจากการเป็นสถาบันที่มีการสอนแบบ
ภาษาอังกฤษมานานและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จากนั้นน าเทคนิควิธีที่ได้มาปฏิบัติในคณะฯ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะและความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป 

 
4.1ค. (2) ผลการด าเนินการในอนาคต 

 คณะฯน าผลการทบทวนการด าเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ได้มาใช้ในการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคต โดยทีมบริหารและคณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันประชุมระดมสมอง โดยมีหลักการ
เบื้องต้นคือ ผลการด าเนินการในอนาคตต้องสูงกว่าในปัจจุบัน โดยผลการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ใดที่
เป็นไปตามเป้า ทิศทางในการวางแผนการด าเนินงานในปีถัดไปมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลการด าเนินการให้สูง
กว่าเดิม แต่หากผลการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ใดที่ต่ ากว่าเป้าประสงค์ที่วางไว้ ทิศทางในการวางแผนการ
ด าเนินงาน นอกจากมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลการด าเนินการให้สูงกว่าเดิมแล้ว ยังเพ่ิมแผนการกระตุ้นปัจจัย
ต่าง ๆที่มีผลต่อการด าเนินงาน ให้ตอบสนองต่อแผนการด าเนินงานที่วางไว้ โดยมีข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบกับ
สถาบันอ่ืนที่ด าเนินงานคล้ายกันและข้อมูลเชิงแข่งขันมาใช้ในการก าหนดผลการด าเนินการในอนาคต โดยน า
ผลการด าเนินงานของสถาบันอ่ืนมาเปรียบเทียบกับคณะฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินศักยภาพคณะฯว่า
อยู่ในระดับใดเม่ือเทียบกับสถาบันอื่น และใช้ก าหนดผลการด าเนินงานต่อไป  
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4.1ค. (3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 

 ทีมบริหารและคณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันประชุม เพ่ือพิจารณาผลการทบทวนผลการ
ด าเนินงาน และจัดล าดับความส าคัญในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการตามกล
ยุทธ์ของคณะฯในปีถัดไป โดยคัดเลือกประเด็นที่มีความส าคัญต่อการน าพาคณะฯ ยกตัวอย่างเช่น จ านวน
นักศึกษา จ านวนทุนวิจัย ผลงานวิชาการ และจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น จากนั้น
จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุง โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน ประเด็นใดต่ ากว่าเป้าอย่าง
มาก สามารถจัดเป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วนในล าดับแรก แต่ทั้งนี้ที่ประชุมมีการน าบริบทของการคาดการณ์
สถานการณ์ในอนาคต และประเด็นเฉพาะกิจที่อาจมีการแจ้งให้จัดท าในปีถัดไปจากสกอ.มาใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์ด้วย  จากนั้นถ่ายทอดเรื่องที่จัดล าดับความส าคัญสู่คณาจารย์ผ่านทางระบบอีเมล์ของอาจารย์ทุกท่าน 
โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้จัดการดูแลให้ด าเนินการเป็นไปตามมติที่ประชุมทีมบริหารและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

 

4.2  การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2ก. ความรู้ของสถาบัน 
4.2ก. (1) การจัดการความรู้ 
คณะได้ด าเนินการจัดการความรู้ของคณะโดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของคณะ 

และนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คือ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน 
คุณภาพคน และกระบวนท างาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานจากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้
มีเวทีเรียนรู้ร่วมกันและได้ โดยคณะได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการการจัดการความรู้ของคณะ เช่น การจัดเป็นกิจกรรม Lunch Talk เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์
แต่ละสาขาวิชาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมตาม
ความต้องการของคณาจารย์ เพ่ือให้มีกระบวนการจัดการความรู้หลากหลายวิธีการตามความเหมาะสม 

 
4.2ก. (2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 

การใช้ความรู้และทรัพยากรของคณะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ในวิถีการปฏิบัติงานของคณาจารย์ 
คณะได้มีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ในสาขาวิชา และสนับสนุนให้มีการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรหรือองค์ความรู้ที่คณาจารย์ในคณะมี เพ่ือสร้างให้เกิดผลงานที่มี
คุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ความรู้ และการท างานร่วมกันภายในหน่วยงาน 
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4.2ข.  ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2ข. (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
 ข้อมูลและสารสนเทศของคณะถูกเก็บรวบรวมโดยหน่วยงานสนับสนุนงานแต่ละด้าน โดยมีศูนย์
สนเทศและการเรียนรู้เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศของวิทยาเขตท าให้ข้อมูลสารสนเทศของวิ ทยาเขตถูกเก็บ
รวบรวมเป็นข้อมูลส่วนกลาง ทั้งนี้คณะได้มีการจัดเก็บสารสนเทศ โดยมีการค านึงถึงคุณภาพของขอมูลและ
สารสนเทศ ทั้งความถูกตอง ความครบถวน ความทันสมัย การเขาถึงผูรับขอมูล และความปลอดภัยของขอมูล 
เช่น ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะ ได้มีระบบให้บุคลากรบันทึกในระบบ HR-MIS จากนั้น
ระบบจะให้แนบส าเนาบทความที่เผยแพร่ ก่อนบันทึกในระบบ จากนั้นคณะกรรมการประเมินและหัวหน้า
สาขาวิชาจะเข้าไปตรวจสอบ ก่อนจัดเก็บในฐานข้อมูล 
 

4.2ข. (2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
 การจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงอย่างเหมาะสมของระบบสารสนเทศ วิทยาเขต
มีระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยต้องมีการเข้ารหัส PSU Passport 
ทุกครั้งที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ยังมีระบบส ารองข้อมูล และบริการโปรแกรม 
antivirus ให้แก่บุคลากรในวิทยาเขต ในส่วนของ หองส าหรับจัดเก็บอุปกรณ เครือขายและอุปกรณ server 
เป็นสัดสวน และ อนุญาตเฉพาะเจาหนาที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น 
 

4.2ข. (3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
 ข้อมูลสารสนเทศของคณะมีการจัดเก็บโดยระบบของส่วนกลางวิทยาเขต คณะสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศของแต่ละงานมาใช้ได้ทันที นอกจากนี้ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ติดตั้งข้อมูลจุดให้บริการ Wifi 
ในปี 2560 รวม 128 จุด และมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 
54 Mbps จ านวน  60 จุด และความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps จ านวน 68 จุด เพ่ือรองรับการเข้าถึง
ข้อมูล และการเข้าใช้งานระบบ 
 

4.2ข. (4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
 ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มีการจัดหา ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พ้ืนฐาน ที่ทันสมัยมาใช้ในวิทยาเขต 
ในส่วนซอฟต์แวร์ที่มีความจ าเพาะ และสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้จะมีการ
สอบถามคณาจารย์ทุกภาคการศึกษาเพ่ือจัดหาซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย และปลอดภัย ตามความต้องการของ
บุคลากร 
 

4.2ข. (5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

 ระบบความปลอดภัยและความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉินศูนย์สนเทศและการเรียนรู้เป็นผู้ดูแล ทั้งนี้
คณะได้มีการส ารองข้อมูลบางส่วนโดยการส าเนาเก็บไว้ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ในกรณีที่ระบบมีปัญหา 
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หมวดที ่5 บุคลากร 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 

 การวางแผนและด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ควบคุมโดยการบริหารของงานแผนและนโยบาย งานบริหารงานบุคคลและงานวิจัย วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี โดยอัตราก าลังวิเคราะห์จากความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น แผนการ
เกษียณอายุของบุคลากร แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน ขณะที่บุคลากรทุกคนถูก
ก าหนดให้มีแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงาน และเพ่ือเสริมขวัญและก าลังใจจึงมีการยกย่องชมเชย
บุคลากร เช่น การได้รับต าแหน่งทางวิชาการ หรือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าบุคลากรสายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 

5.1ก.  ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
5.1ก. (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิเคราะห์โดยงานแผนและนโยบาย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีกระบวนการ ดังแสดง 
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5.1ก. (2) บุคลากรใหม่ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีกระบวนการสรรหา คัดเลือก และรักษา
บุคลากรใหม่ โดยในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึง
สมรรถนะด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งคณะ/หน่วยงานเจ้าของอัตรามีการก าหนด
คุณสมบัติ/เงื่อนไขการคัดเลือก กรอบภาระงานที่รับผิดชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกท่ี
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ทั้งนี้ การด าเนินการสรรหาเป็นไปตามประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์การ
สรรหาและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  มีวิธีการพอสังเขป ดังนี้ 

1. ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก 

2. ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก 

5. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
7. รับรายงานตัวบุคลากรใหม่  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก คุณสมบัติ/เงื่อนไขการคัดเลือก
และกรอบภาระงาน ไปยังหน่วยงานเจ้าของอัตรา 

เริ่มต้น 

หน่วยงานเจ้าของอัตราแจ้งรายละเอียดการเปิดรับสมัคร 

ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือกพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

สอบคัดเลือก 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พิจารณาอนุมัติ 

Yes 

No 

ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จัดท าเอกสารเสนอคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาใบสมัคร 
เพ่ือคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาใบสมัครและ
ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปยังบริหารงานบุคคล 

1 
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1 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่ก าหนด  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

รับรายงานตัวบุคลากรใหม่ 

สิ้นสุด 
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กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและความโปร่งใส 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน เพ่ือด าเนินการสรรหาตาม
กระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย 

1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 
เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็น
กรรมการ 
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 

2. มีการก าหนดภาระงานของต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก
อย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบลงในประกาศรับสมัคร 

3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และมีระยะเวลาการรับสมัคร
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 
5. กระบวนการด าเนินการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
คณะมีการด าเนินการส าหรับบุคลากรใหม่ โดยมีการก าหนดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมบุคลากรใหม่ มีที่

พักรองรับส าหรับบุคลากร และมีสวัสดิการให้บุคลากรตามสิทธิที่พึงได้รับ มีระบบพ่ีเลี้ยง และพ่ีเลี้ยงทาง
วิชาการเพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับผู้ที่มีอายุงานไม่เกิน 5 
ปี นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการให้ความอิสระทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการ โดยได้รับทุนวิจัยสนับสนุน
ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้บุคลากรได้ไปพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการรายละ 
10,000 บาท /ปี หรือการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ  รวมถึงการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานหรือ
สถาบันอ่ืนๆ ที่บุคลากรให้ความสนใจ และส าหรับการผลิตผลงาน วิทยาเขตมีเงินรางวัลส าหรับการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้มีกองบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์และกองวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นผู้
ก ากับดูแล 
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บุคลากรสายวิชาการมีความอิสระในการก าหนดสัดส่วนภาระงานตามตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ตามกลุ่มอายุงานท่ีเลือก ดังนี้ 

1. การก าหนดประเภทและสัดส่วนภาระงาน 
ประเภทภาระงาน ภาระงานร้อยละโดยประมาณ 

สอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอ่ืน ๆ 

1. กลุ่มผู้ที่อายุงานไม่เกิน 5 ปี 50-60 30-40 5-10 
2. กลุ่มผู้ทีอายุงานมากกว่า 5 ปี 
2.1 เน้นการสอน 
2.2 เน้นการวิจัย 

 
60-70 
25-35 

 
25-35 
60-70 

 
5-10 
5-10 

 

2. การก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
2.1 ความสามารถสมรรถนะหลัก 

รายการสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
อายุงานไม่เกิน 2 ปี อายุงานมากกว่า 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
อายุงานมากกว่า 5 ปี 

ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ไม่น้อยกว่าระดับ 1 ไม่น้อยกว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่าระดับ 3 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่น้อยกว่าระดับ 1 ไม่น้อยกว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่าระดับ 3 
รู้รักสามัคคี ไม่น้อยกว่าระดับ 1 ไม่น้อยกว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่าระดับ 3 

2.2 ความสามารถสมรรถนะด้านวิชาชีพสายวิชาการ 
รายการสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/กลุ่มภาระงาน หมายเหตุ 

อายุงานไม่เกิน 5 ปี อายุงานมากกว่า 5 ปี 
กลุ่มสอน กลุ่มวิจัย 

ความสามารถ/ทักษะในการสอน ไม่น้อยกว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4 

บังคับ 

ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ไม่น้อยกว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

บังคับ 

ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ ไม่น้อยกว่าระดับ 1 ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

เลือก
จ านวน  

1 รายการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่า
ระดับ 2 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 2 

การดูแลและพัฒนานักศึกษา ไม่น้อยกว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 
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2.3 ความสามารถสมรรถนะด้านบริหาร 

รายการสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
อายุงานไม่เกิน 5 ปี อายุงานมากกว่า 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
อายุงานมากกว่า 5 ปี 

ภาวะผู้น า ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด 
การวางแผนกลยุทธ์ 
ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง 
การสอนงาน 
การมอบหมายงานและติดตามงาน 
ทักษะการสื่อสาร 

 
5.1ก. (3) การท างานให้บรรลุผล 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการท างานให้บรรลุผลโดยการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากรบุคคล โดย
ให้มีการจัดการเชิงระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และขับเคลื่อนให้มี
อาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น และก าหนดเส้นทางความเชี่ยวชาญ
ระดับบุคคล (สอนหรือวิจัย) เพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ได้
มีการจัดโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท างานในด้านต่างของบุคลากรสายวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

ตาราง 5.1ก.(3) โครงการและกิจกรรมที่จัดเพื่อส่งเสริมการท างานของบุคลากร 

นโยบาย โครงการ/กิจกรรมที่จัด ผลการด าเนินการ 
ด้านการสอน 1.การสร้างสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง บุคลากรทราบแนวทางการจัดสื่อ

เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
ด้านการวิจัย 2.การเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน

วารสารคุณภาพ 
บุคลากรทราบขั้นตอนการเขียน
ผลงาน และแนวทางการจัดท า
ผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 

ด้านอื่นๆ 3.การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่ าง
บุคลากร เพ่ือให้เกิดบรรยากาศใน
การท างานร่วมกัน 

  
 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอ่ืนๆ อีก เช่น โครงการ Ph.D. 50%  โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ  โครงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานที่ และการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร)  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการท างาน 
โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพ่ือสร้างความสุขในการท างานให้แก่บุคลากร อีกด้วย  
 ในส่วนของคณะฯ ได้มีการวิเคราะห์ถึงความต้องการพัฒนาของบุคลากร แล้วคณะกรรมการประจ า
คณะได้น ามาจัดท าเป็นโครงการบรรจุในแผนกลยุทธ์ประจ าปี และมีการติดตามการด าเนินโครงการตามแผน
โดยคณบด ี  
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5.1ก. (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 

ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร เนื่องจากวิทยาเขตฯ มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ
ประสานภารกิจ ดังนั้นคณะฯ จึงมีการเตรียมความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราก าลังของสายวิชาการ 
โดยคณะได้มีการน าผลการวิเคราะห์อัตราก าลังประจ าปีโดยงานแผนฯ มาพิจารณาในการจัดท าแผนในการสรร
หา และการก าหนดให้บุคลากรสามารถสอนแทนกันได้ในบางรายวิชาที่มีความเหมือนและหรือคล้ายคลึงใน
ศาสตร์เดียวกัน   

  

5.1ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 
5.1ข. (1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 

กองบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ มีการจัดระบบการท างานที่มีสุขภาวะความปลอดภัย เช่น 
รณรงค์ความปลอดภัยในการจราจร การดูแลรักษาความปลอดภัย การติดตั้งเครื่องดับเพลิง เป็นต้น 
นอกจากนี้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานียังมีศูนย์กีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงแก่บุคลากร มีกิจกรรมพัฒนา
จิตตปัญญา เช่น การจัดดอกไม้จัดใจ (โคริงกะ) และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่น การท าบุญตักบาตร เป็นต้น ทั้งนี้คณะฯ มีหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่
สามารถให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะความปลอดภัยซึ่งสร้างความมั่นใจให้บุคลากรได้เป็น
อย่างดี 

 
5.1ข. (2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 

วิทยาเขตฯ มีสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากรในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการที่พัก, การรักษาพยาบาล, การ
ให้ยืมเงินเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์ ตัดชุดสูทและชุดปกติขาว เป็นต้น ตลอดทั้งสิทธิประโยชน์ที่เป็นไปตามประกาศ
และระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
5.2  ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

5.2ก.  ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 
5.2ก. (1) วัฒนธรรมองค์การ 

คณะฯ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจากการน าความหลากหลายของบุคลากรและสาขาวิชามา
วิเคราะห์ในที่ประชุมกรรมการคณะ สามารถสรุปวัฒนธรรมองค์การของคณะฯ ได้คือมีความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
การท างานเป็นทีม และมุ่งเน้นผู้รับบริการ โดยมีกิจกรรม เช่น การจัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ  
การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างการท างานเป็นทีม เช่น เกษตรธรรมชาติ และ Smart Farming นอกจากนี้การ
บริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ยังมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อความผูกพัน ดังนี้  การให้สวัสดิการ
ตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากมหาวิทยาลัย  การจัดท าแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และจัดโครงการ
เพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  การสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือเข้าสู่
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ต าแหน่งทางวิชาการ  การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เพ่ือสร้างความผูกพันให้แก่บุคลากร เช่น กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา, กิจกรรมวันสงกรานต์ และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น 

 
5.2ก. (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 

คณะมีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มเพ่ือให้สามารถสื่อสาร จัดสวัสดิการ หรือการสนับสนุนได้ตรง
ตามความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่ม เช่นการจัดกลุ่มตามประเภทเพ่ือจัดให้มีการให้สวัสดิการตามสิทธิ
ประโยชน์ที่พึงได้รับจากมหาวิทยาลัย การจัดกลุ่มตามต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือการจัดท าแผนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ และจัดโครงการเพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การจัดกลุ่มตามวุฒิ
การศึกษา สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และคณะยังได้มีการ
สร้างความผูกพันของบุคลากรผ่านการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เพ่ือสร้างความผูกพันให้แก่บุคลากร เช่น 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา, กิจกรรมวันสงกรานต์ และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น 

 
5.2ก. (3) การประเมินความผูกพัน 

คณะฯ มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรโดยการประเมินจากโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่
คณะได้จัดให้ส าหรับบุคลากร เช่น การสร้างผลงานทางวิชาการ การที่บุคลากรมรต าแหน่งทางวิชาการ และ
การท างานวิจัยที่เพ่ิมขึ้น และประเมินโดยการประเมินจากอัตราการคงอยู่ของบุคลากร และอายุการท างาน
ของบุคลากรอีกด้วย 

 
5.2ก. (4) การจัดการผลการด าเนินการ 

คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาจากภาระงานการสอน 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหารและงานอ่ืนๆ บุคลากรจะต้องจัดท าข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในระบบ 
TOR Online เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ทั้งนี้ กระบวนการจัดท าข้อตกลงภาระงาน จะช่วยให้บุคลากรได้
วางแผนและบริหารจัดการการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงคณะจะได้มีการวางแผนก าลังคนในการ
ปฏิบัติงานได้อีกด้วย 

 โดยหลังจากที่ครบก าหนดที่จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน (หลังจากท าข้อตกลงภาระงานครบ 6 
เดือนแล้ว) บุคลากรจะต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ HR-MIS และ TOR Online เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจากนั้นจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการแยกตามสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมเนื่องจากภาระงานของบุคลากร
แต่ละสาขาวิชามีความแตกต่างกัน โดยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ประชุมบุคลากรเพ่ือให้รับทราบเกณฑ์การประเมินและเปิดโอกาสให้บุคลากรซักถามหัวข้อที่สงสัย 
3. ประกาศหลักหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. จัดท าข้อตกลงภาระงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน 
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6. บุคลากรปฏิบัติตามที่ได้ท าข้อตกลงภาระงานไว้ 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 
8. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คะแนนการประเมินร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
9. ประกาศผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ และให้ผู้ประเมินลงนามรับทราบ 
10. ประกาศผู้ที่ได้ผลคะแนนในระดับดีเด่นและดีมากให้ทราบโดยทั่วกัน 
11. น าผลคะแนนประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง  

ด้านการเรียนการสอน มีระบบสนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น ได้แก่ การให้สนับสนุนเงิน
รางวัลให้แก่คณาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การให้ทุนสนับสนุนการผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน ต ารา และบทปฏิบัติการที่มีคุณภาพ การจัดโครงการเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์มี
การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning  

 ด้านการวิจัย มีการสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการระยะ
สั้น 1-2 ปี การให้รางวัลส าหรับผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ และยังมีการสนับสนุนให้จัดตั้งหน่วยวิจัย
โดยผลผลิตที่ได้จะเป็นผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ  

 
5.2ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

5.2ข. (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

 การพัฒนาบุคลากรมีการด าเนินงานของโครงการทั้งในระดับคณะและภาพรวมโดยวิทยาเขต ซึ่งส่วน
งานต่างๆ จะเป็นผู้จัดอบรม หรือ ด าเนินโครงการ ตามความต้องการขอคณาจารย์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน  และการท า วิ จั ย  เ ช่ น  กา ร เ พ่ิ ม พูนศั กยภาพบุ คลากร ให้ ก้ า วทัน เทค โน โลยี ส า รสน เทศ 
โดยคณะวิทย์ฯร่วมกับศูนย์สนเทศและการเรียนรู้จัดโครงการอบเกี่ยวระบบสารสนเทศให้บุคลากรเพ่ือน าไปใช้
ในการท างานได้จริง ในส่วนของคณะ ได้ให้อิสระในการพัฒนาทักษะตามความต้องการ โดยมีการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเอง จ านวน 10,000 บาท/คน/ปี ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของสาขาวิชา 
สามารถโอนให้ผู้อ่ืนในสาขาวิชาได้ เมื่อสาขาพิจารณาเห็นสมควร มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในคณะ ทั้งนี้วิทยาเขตได้มีแนวทางในการใช้เงินรางวัลจากการประเมิน
คุณภาพให้ใช้ส าหรับโครงการหรือการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้ผลการด าเนินงานตาม KPI และยังมีการจัด
โครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย KPI เช่น 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning การสอนเป็นภาษาอังกฤษ การสร้างผลงานทาง
วิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น 

 ในส่ วนของผู้ บริหารมีการก าหนดให้ผู้ บริหาร เข้ าร่ วมอบรมนักบริหาร เ พ่ืออนาคตของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการเข้าร่วมในที่ประชุมต่างๆ 
เพ่ือทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ทิศทางของอนาคต และแนวทางการบริหารของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน ามา
ก าหนด และปรับนโยบายการบริหารและการพัฒนาคณะฯ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  
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5.2ข. (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 

 คณะมีการประเมินผลของการเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ แบบสอบถามของแต่ละโครงการ จ านวน
คณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและจ านวนทุนวิจัยที่ได้รับ และได้มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
 ด้านการเรียนการสอนมีการพัฒนาและปรับปรุงการสอนโดยมีกระบวนการตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่ งตั้ งบุ คคล ให้ ด า ร งต าแหน่ งทางวิ ชาการ  โดย ให้ มี ผลการสอนตามที่ สถาบันก าหนด ทั้ งนี้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย 

1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ

ก าหนดต าแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ 
3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
โดยผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องยื่นขอประเมินผลการสอน ซึ่งอาจขอรับการประเมินผล

การสอนล่วงหน้าก่อนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้ไม่เกิน 3 ปี 
 
5.2ข. (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 การจัดการด้านความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์สามารถเลือกกลุ่มงานได้
ตามความเหมาะสม โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี กลุ่มผู้ที่มีอายุงานเกิน 5 ปี เน้นการสอน หรือ 
เน้นการวิจัย และเม่ือบุคลากรสายวิชาการมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

- ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้ว ดังนี้ 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าเก้าปี 
2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าห้าปี 
3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าสองปี 

- ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามป ี
- ต าแหน่งศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองป ี

คณะฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ 
บรรจุในแผนกลยุทธ์คณะ เช่น โครงการ Writing camp และโครงการพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ เป็นต้น 
 การสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารคณะเป็นไปตามนโยบายของวิทยาเขต ส่วนการสืบทอดต าแหน่งหัวหน้า
สาขาวิชา คณะฯ ให้สิทธิสาขาวิชาบริหารจัดการโดยมีวาระละ 4 ปี แต่ละสาขาวิชามีการจัดการที่แตกต่างกัน
ตามบริบทของสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้มีการวางแผนให้หัวหน้าสาขาวิชาด าเนินงาน
วาระละ 1 ปี และได้มีการจัดล าดับตามความเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ที่จะสืบทอดต าแหน่งในปีต่อไปได้มีระยะเวลา
ในการได้เรียนรู้งาน  
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หมวดที ่6 ระบบปฏิบัติการ 

 

6.1  กระบวนการท างาน 

6.1ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
6.1ก. (1) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 

คณะมีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการของคณะ โดยการ
วิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ เพ่ือก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละกระบวนการที่
เกี่ยวข้อง แล้วจึงออกแบบเป็นโครงการ และพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการนั้น
จะท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ทั้งหมด จากนั้นมีการก ากับ และติดตามตัวชี้วัดแต่ละกระบวนการหรือ
โครงการ แล้วสรุปเอาสารสนเทศที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานด้านต่างๆ ต่อไป  

กระบวนการในการก าหนดข้อก าหนดของหลักสูตร คณะให้แต่ละหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดตามบริบท
ของแต่ละหลักสูตร และปรับปรุงตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรโดยน าเอามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
มคอ.1 ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ มาจัดท าตามบริบทของแต่ละหลักสูตร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์  ของคณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย  โดยงานสนับสนุนวิชาการและคณะมีการ
ก าหนดรายละเอียดของรายวิชาพ้ืนฐาน แล้วพิจารณาผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการวิชาการ
วิทยาเขต และคณะกรรมการในล าดับขั้นต่อไป 

 
6.1ก. (2) แนวคิดการออกแบบ 

 คณะด าเนินการให้การออกแบบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงความต้องการของพ้ืนที่เป็นส าคัญ ทั้งนี้ต้อง เป็นไปตาม
ข้อก าหนดตามมาตรฐานสกอ. พรบ.วิชาชีพ และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา และจากความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยการตรวจสอบจากงานสนับสนุนวิชาการ และคณะกรรมการประจ าคณะ 
และคณะกรรมการในล าดับขั้นต่อไป 

 ด้านการวิจัย คณะได้มีแนวปฏิบัติให้โครงการวิจัยเป็นไปตามกฎหมาย และพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย ส่วนงานด้านบริการวิชาการนั้น คณะมุ่งเน้นให้คณาจารย์ด าเนินการเพ่ือชุมชนในพื้นที่เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 
6.1ข. การจัดการกระบวนการ 

6.1ข. (1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือคณบดีที่ก ากับดูแลบุคลากร

รวมทั้งหน่วยงานทั้งหมดที่ตั้งขึ้นภายใต้การด าเนินงานของคณะฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ 
และคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มาร่วมในการบริหารงานและติดตาม
ตรวจสอบ เพ่ือเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาล การบริหารจัดการองค์กรมี
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การมอบหมายหน้าที่  และนโยบายตามล าดับสายงาน โดยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์จะ
ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อคณบดี ทั้งนี้รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ท าหน้าที่ก ากับดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจาก
คณบดี เพ่ือรับผิดชอบพันธกิจของคณะ คือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนานักศึกษา โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาช่วยก ากับการ
ด าเนินงานของคณาจารย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
6.1ข. (2) กระบวนการสนับสนุน 

คณะมีกระบวนการสนับสนุนการด าเนินการแต่ละพันธกิจโดยคณะได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้
การด าเนินการตามพันธกิจแต่ละด้านมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการประจ าคณะจะน าข้อมูลการ
ด าเนินงานแต่ละด้านมาจัดล าดับความส าคัญ แล้วจัดสรรงบประมาณลงไปสู่โครงการที่ตอบสนองในแต่ละพันธ
กิจ เช่น การสนับสนุนด้านการวิจัย คณะได้มีการสนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มวิจัย และส่งเสริ มการน าความรู้ไป
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

 
6.1ข. (3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
การปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรมีการด าเนินการทุกปีจากการน าผลการประเมินตนเอง มคอ.5 และ 

จากเสียงของลูกค้ามาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริหารของแต่ละหลักสูตร และใน
รอบ 5 ปี คณะก ากับ และติดตามให้ทุกหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
สกอ. และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการสนับสนุนจากงานสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ
บัณฑิตศึกษา ดังตาราง 6.1ข.(3-1) 
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ตาราง 6.1ข. (3-1) ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

ผู้รับผิดชอบงาน ภาระงาน ระยะเวลา 

หลักสตูร/ สาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

          

           

1  สัปดาห ์

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสตูร + จนท.

หลักสตูรคณะ 

 

1 เดือน 

อาจารย์(กก.ภายใน)+ 
จนท.หลักสตูรคณะ 

 

 

 1 เดือน 

 

 

จนท.หลักสตูรคณะ 

  

1 เดือน 

 

อาจารย์(กก.ภายใน)+ 
จนท.หลักสตูรคณะ 

 

 

         2 สัปดาห์ 

จนท.หลักสตูรคณะ 

 ภายใน 1 เดือน 

หากส่งเอกสาร 
ทันการเสนอวาระ 

 

  

แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร โดยมีองค์ประกอบดังน้ี 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร อย่างน้อย 5 คน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคล 
ภายนอก อย่างน้อย 2 คน 
- หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ  
อย่างน้อย 1 คน 

- ให้มี Partners/ Stakeholders  เป็นกรรมการร่วมด้วย 

 

จัดท าร่างหลักสูตรปรับปรุง 

เสนอหลักสูตรปรับปรุงให้คณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ส่งหลักสตูรปรับปรุงใหผู้้ทรงคุณวฒุิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

สรุปข้อเสนอแนะและแก้ไขหลักสตูรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จัดประชุมคณะกรรมการภายใน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อ
จัดท าร่างหลักสูตรปรับปรุง 
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อาจารย์(กก.ภายใน)+ 
จนท.หลักสตูรคณะ 

 2 สัปดาห ์

 

 

 

คณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

 

 ภายใน 1 เดือน 

หากส่งเอกสาร 
ทันการเสนอวาระ 

 
 

อาจารย์(กก.ภายใน)+ 
จนท.หลักสตูรคณะ 

 

 

2 สัปดาห ์

สภาวิทยาเขต 

 

  

 
ภายใน 1 เดือน 

หากส่งเอกสาร 
ทันการเสนอวาระ 

เข้าที่ประชุม 

อาจารย์ (กก.ภายใน)+ 
จนท.หลักสตูรคณะ 

 

2 สัปดาห ์

 

สภามหาวิทยาลยั 

(งานประชุม กองกลาง) 

 

    

 

 

ภายใน 1 เดือน 

หากส่งเอกสาร 
ทันการเสนอวาระ 

เข้าที่ประชุม 
 

จนท. หลักสตูรคณะ 

 

 

 

 

ภายใน 30 วันหลังจาก
สภามหาวิทยาลยัรับทราบ

การอนุมัติหลักสตูร 

 

 

  

คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(15 ชุด)  พร้อม file 

แก้ไขหลักสูตรปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
และจัดท าเอกสารเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี (เสนอผ่านพัฒนาหลักสตูร วข.ตรวจสอบ) 

สภาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

แก้ไขหลักสูตรปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี และจัดท าเอกสารเสนอวาระการประชุมสภา
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี(เสนอผา่นพัฒนาหลักสตูร วข. ตรวจสอบ) 

( 25 ชุด พร้อม file) 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสตูร 

 

แก้ไขหลักสูตรปรับปรุงตามมติที่ประชุมสภาวิทยาเขต 
และจัดท าเอกสารเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 (เสนอผ่านพัฒนาหลักสตูร วข.) 

จัดท าแบบรายงาน มคอ.02 จ านวน 3 ชุด และเล่มหลักสูตร 10 เลม่ 
ส่ง สกอ. พิจารณารับรองหลักสตูร 
(เสนอผ่านพัฒนาหลักสตูร วข.) 

 



54 

 
ตาราง 6.1ข. (3-2) แผนการด าเนินการปรับปรุงหลักสตูรระดับปริญญาตรี เพ่ือรบันักศึกษาประจ าปี

การศกึษา 2562 

ใช้กับทุกหลักสูตรที่เริ่มใช้กับนักศึกษา รหัส 2557 เป็นต้นไปเพื่อใช้ส าหรับปีการศึกษา 2562 

 
  

ล าดับ การด าเนินการ ปี 2560 ปี 2561 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 คณะเจ้าของหลักสตูรจดัท า มคอ.2 ฉบับร่าง และ
แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

          

2 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจดัส่งเลม่หลักสูตร
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรและให้
ข้อเสนอแนะ 

          

3 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (กรรมการภายใน) 
ร่วมกันแก้ไขรา่งหลักสูตรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

          

4 คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสตูรปรับปรุงและแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

          

5 เสนอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูร  และแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวชิาการ วิทยาเขต 

      

 

    

6 เสนอสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พิจารณาอนุมัติ
หลักสตูร และแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิทยาเขต (ถ้ามี) 

          

7 เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติหลักสตูร           

8 แจ้ง สกอ.รับทราบการอนุมัติหลักสูตรภายใน 30 วัน           

9 แจ้งการเปิดรับนักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2562           
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ขั้นตอนที่ 1  การเสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กรณีหลักสูตรใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6.1ข. (3-1) แผนภูมิขั้นตอนการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง ปี  2559) 
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ขั้นตอนที่ 2 การเสนอหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6.1ข. (3-1) แผนภูมิขั้นตอนการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง ปี  2559) (ต่อ) 
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ภาพ 6.1ข. (3-1) แผนภูมิขั้นตอนการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง ปี  2559) (ต่อ)  
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ภาพ 6.1ข. (3-1) แผนภูมิขั้นตอนการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง ปี  2559) (ต่อ) 
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6.1ค. การจัดการนวัตกรรม 

 คณะมีการน าโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ได้มีการพิจารณามาจากคณะกรรมการประจ าคณะแล้วนั้น มา
ด าเนินการเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการด้านนวัตกรรม โดยเน้นการตอบสนองของชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 
เช่น การส่งเสริมให้คณาจารย์เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือใช้องค์ความรู้มาพัฒนาร่วมกันให้เกิดเป็นนวัตกรรม 
และคณะยังส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะมีการสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
กิจกรรม Lunch Talk เพ่ือให้คณาจารย์ได้มีโอกาสแบ่งปัน ถ่ายทอด แนวปฏิบัติในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 
 
6.2   ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ   

6.2ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  
งานนโยบายและแผนด าเนินการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณมายังคณะ จากนั้นคณะจัดสรรไปยัง

หลักสูตร โดยให้สาขาวิชาก าหนดกิจกรรมที่ส่งเสริม KPIs ที่ตั้งไว้ ส่วนแนวปฏิบัติด้านการด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าและประหยัด คณะได้ด าเนินการในหลายแนวทาง เช่น ด้านการเรียนการสอน ได้มีการส่งเสริมให้มี
การจัดท าสื่อ และเอกสารประกอบการสอนออนไลน์ และมีการประเมินการสอน และตอบแบบสอบถามต่าง ๆ 
ผ่านโปรแกรมออนไลน์ แทนการใช้กระดาษ ส่วนเอกสารต่างๆ จะสื่อสารส่งไปยังคณาจารย์ผ่าน E-Doc  
E-mail Line และ Facebook ด้านการวิจัย คณะได้ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเพ่ือให้เกิดการใช้เครื่องมือ
ร่วมกัน นอกจากนี่ยังมีบริการเครื่องมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางไว้ใช้ร่วมกันอีกด้วย 

 
6.2ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

คณะฯ มีการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยแบ่งผู้ส่งมอบตามพันธกิจของคณะ ได้แก่ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยแต่ละหน่วยงานมีบทบาท/ความร่วมมือต่างกัน 

ตาราง 6.2ข บทบาทของผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ 

พันธกิจ บทบาทของผู้ส่งมอบ
และพันธมิตร ผู้ให้

ความร่วมมือ 

กลไกที่ส าคัญต่อการ
สื่อสาร 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ด้านการผลิตบัณฑิต  
 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 
 กองวิชาการและการ
พัฒนานักศึกษา  

 
 หลักสูตรการเรียน  
การสอน  
 องค์ความรู้ และ
ทักษะ  

 
 สื่อการสอน  
 โทรศัพท์  
 หนังสือราชการ  
 E-mail  

 
 นักศึกษาได้รับความรู้ 
ทักษะตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร  
 

ด้านการวิจัย  
 แหล่งทุนภายในและ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
 หน่วยงานภายนอกที่
สนับสนุน  

 
สนับสนุนงบประมาณ  
 สนับสนุนเครื่องมือ 
อุปกรณ์และสถานที่ 
 ประชาสัมพันธ์ทุน

 
 โทรศัพท์  
 หนังสือราชการ  
 E-mail  
 E-document 

 
 สัญญาการ  
รับทุนข้อเสนอโครงการ  
 ข้อตกลงการ  
รับทุนวิจัยร่วมกัน  
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พันธกิจ บทบาทของผู้ส่งมอบ

และพันธมิตร ผู้ให้
ความร่วมมือ 

กลไกที่ส าคัญต่อการ
สื่อสาร 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 กองวิชาการและการ
พัฒนานักศึกษา 
 หน่วยงานที่นักศึกษา
ไปฝึกงาน  

และด าเนินการตาม
กระบวนการของ
หน่วยงานสนับสนุน
วิชาการด้านวิจัย 
 ให้ความอนุเคราะห์  
สถานที่ฝึกงาน และ 
ทักษะการฝึกปฏิบัติจร 

 Social Network 
(facebook, line) 
 การนิเทศนักศึกษา  
 

ด้านการบริการวิชาการ
และการฝึกอบรม  
 ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย  
 วิทยาลัยชุมชน 
สุราษฎร์ธานี 

 
 
 สนับสนุนด้าน
งบประมาณ  
 สนับสนุนสถานที่จัด
โครงการและการ
ฝึกอบรม 

 
 
 โทรศัพท์  
 หนังสือราชการ 
 E-mail  
 

 
 
ข้อตกลงการท า
โครงการบริการวิชาการ  
 

 

6.2ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
6.2ค. (1) ความปลอดภัย 

วิทยาเขตมีระบบรักษาความปลอดภัยโดยพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง จัดท าระบบ
ประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ มีระบบแจ้งซ่อมออนไลน์เพ่ือให้สามารถซ่อมแซมได้ทันเวลา
ก่อนเกิดความเสียหายขึ้น และมีอาสาสมัครกู้ภัยสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในวิทยาเขตเพ่ือช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ 

 
6.2ค. (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

งานอาคารและสถานที่ เป็นผู้ดูแลระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการต่อภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉินตามตัวชี้วัดที่แต่ละหน่วยงานก าหนด ซึ่งหากมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย คณะฯ 
จะด าเนินการแจ้งข้อมูลในระบบสารสนเทศ Online นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง มีการอบรมการใช้เครื่องมือ
ให้กับนักศึกษาก่อนท าโครงงานวิจัยเพ่ือป้องกันการเกิดเหตุจากการใช้เครื่องมือผิดวิธี และในส่วนของหอพัก 
ได้มีการซักซ้อมการหนีไฟในกรณีเกิดอัคคีภัย  
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 
 7.1 ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 

 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล  มีคุณธรรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ และมีความสุข โดยพบว่าจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีมีแนวโน้มที่ไม่คงที่ขึ้นกับสถานการณ์ของ
ประเทศ และการแข่งขันระหว่างสถาบัน ดังแสดงในตาราง 7.1ก.-1 ดังนั้นในปีการศึกษา 2558-2560 คณะจึง
ได้มีนโยบายเชิงรุกในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้เพ่ิมมากขึ้น เป็นบัณฑิตที่ได้รับการ
ยอมรับ ส่งผลให้ลูกค้าในอนาคตมีความเชื่อมั่นในคณะเพ่ิมมากขึ้น โดยเริ่มจากการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังแสดงในตาราง 7.1ก.-2 ภาพ 7.1ก.-1  
 
ตาราง 7.1ก.-1  จ านวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษาปริญญาตรี จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รวม 
2555 1,808 - 1,808 
2556 1,638 - 1,638 
2557 1,974 4 1,978 
2558 1,964 30 1,994 
2559 1,718 32 1,750 

 

ตาราง 7.1ก.-2 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 
  

ปีการศึกษา 2/2558 ปีการศึกษา 1/2560
932-351 Animal Genetic Engineering 932-361  Animal Industrial Management
140-360 Human-Computer Interaction 932-471  Aquatic Resource Conservation and Management
937-235 Beauty Aid Ingredients 937-112  Organic Chemistry
932-493 Fresh Water Fish Culture 933-311  Food Process Innovation
933-205 Food Engineering I 927-202  Synthetic Rubber
927-304 Additive for Rubber 927-352  Plywood and Laminated Wood
923-342 Wastewater Treatment and Sludge Disposal Technology 937-105 Mathematics I
927-254 Physical and Mechanical Properties of Wood 140-341 Web Design and Management

921-204 Engineering Mechanics 



62 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7.1ก.-1 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 
จากการใช้นโยบายการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก พบว่ าในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลงานและได้รับรางวัลดังแสดงในตาราง 

ตาราง 7.1ก.-3 ผลงานและรางวัลนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โครงการ รางวัล สาขาวิชา 

1.โครงการปรับปรุงกระบวนการบรรจุปาล์มน้ ามัน 
(ตราลีลา) 

ชนะเลิศ เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

2. โครงการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร: 
นวัตกรรมอาหารจากเครื่องแกง 

Popular Vote เทคโนโลยีอาหาร 

3. โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

-การน าเสนอแบบ
บรรยาย ระดับดี 1 
รางวัล 
-การน าเสนอแบบ
โปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม 1 
รางวัล ระดับดีมาก 1 
รางวัล และระดับดี 1 
รางวัล 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

4. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย 

เข้ารอบชิงชนะเลิศและ
ตัวแทนระดับภาคใต้เพ่ือ
เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการ รางวัล สาขาวิชา 

5. การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น 
ระดับชาติ 

ชนะเลิศ ประเภท
โครงงานด้านนวัตกรรม 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพารา 

6. การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น 
ระดับเครือข่าย 

- ชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทวิทยาศาสตร์ ม.
สงขลานครินทร์ 
- ชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเครือข่าย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น 
ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รองชนะเลิศประเภท
โครงงานนวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 - รางวัลการน าเสนอ
แบบบรรยายระดับดี 1 
รางวัล และชมเชย 1 
รางวัล 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
(ปโท) 

9. นวัตกรรมสงขลานครินทร์ รางวัลที่ 2 เทคโนโลยีไม้ 
 

คณะมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555 – 2559 ดังตาราง 7.1ก.-4 โดยมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา และจากข้อมูลในปีการศึกษา 2558 จ านวนนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา ตามที่หลักสูตรก าหนดได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
หลังส าเร็จการศึกษา แสดงดังตาราง 7.1ก.-5  
 
ตาราง 7.1ก.-4 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555 – 2559 

 

ตาราง 7.1ก.-5 จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 284 234 411 480 461 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
บัณฑิตที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 236 177 135 231 209 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

75.16 41.20 57.69 56.20 44.75 
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7.1 ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

7.1 ข (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
  คณะได้ด าเนินการตามพันธกิจของคณะ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งมี
ความสอดคล้องตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และด าเนินการตามตัวชี้วัดจากแผนกลยุทธ์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้มีการประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
แสดงดังตาราง 7.1ข. (1-1) ซึ่งคณะได้น าผลการด าเนินงานแต่ละปีมาใช้พิจารณาเพ่ือก าหนดโครงการเพ่ือ
พัฒนาตามตัวชี้วัด โดยให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ าก่อน และในส่วนของหลักสูตร คณะมี
การสนับสนุนให้มีการประเมินคุณภาพทุกปี โดยในปีการศึกษา 2558 ได้เริ่มประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA 
เป็นปีแรก ตาราง 7.1ข. (1-2) ซึ่งผลการประเมินพบว่าหลักสูตรยังต้องมีการปรับปรุงในหลายส่วน ซึ่งคณะจะ
ได้เข้าไปสนับสนุนต่อไป 

 
ตาราง 7.1ข. (1-1) ผลการด าเนินการของคณะฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 

2558 2559 

ด้านวิจัย 

KPI 1 สัดส่วนของจ านวนผลงานวจิัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
(เกณฑ์เชิงปริมาณ) 

0.32 0.38 

KPI 2 ร้อยละของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ /ผลงานตามพันธกิจเพื่อสังคม ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ ต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับจ านวน
ช้ินงาน ไม่นับซ้ า) 

21.36 13.21 

KPI 3 สัดส่วนของเงินวิจัยภายนอกจากการวิจัยทั้งหมดต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

143,912.10 95,821 

ด้านผลิตบัณฑิต 

KPI 4 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาตา่งประเทศ 

59.36 84.19 

KPI 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด (ผศ.+รศ.+ศ.) (เกณฑ์พัฒนา) 

ผ่านเกณฑ์ 
commit 100% 

ผ่านเกณฑ์ 
commit 100% 

KPI 6 ร้อยละของจ านวนอาจารยป์ระจ าที่คณุวุฒิปรญิญาเอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

76.7 76.42 

KPI 7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย 3 คน ทีผ่่านการอบรม 
AUN QA อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

75 - 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 

2558 2559 

KPI 7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจ าหลักสตูร ทีผ่า่นการอบรม 
AUN QA ในรอบ 2 ปี 

- 91.67 

KPI 8 สัดส่วนนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ท าวิทยานิพนธต์่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

100 - 

KPI 8 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
(เฉพาะคณะที่มีหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา) (เกณฑเ์ชิงพัฒนา) 

- เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.7 

KPI 9 ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 8.33 8.33 

KPI 10 ร้อยละของอาจารย์ชาวตา่งประเทศต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

2.91 2.83 

KPI 11 ร้อยละของนักศึกษาต่างประเทศและนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด (เกณฑ์เชิงปริมาณ) 

2.61 1.57 

ด้านบริการวิชาการ 

KPI 12 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการวิชาการต่อสังคม 4.16 4.41 

 
ตาราง 7.1ข. (1-2)  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

หลักสูตร 
ระดับ

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2558 2559 
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
วิศวกรรม 

ป.ตรี 3.00 3.18 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

ป.ตรี 2.91 2.45 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 

ป.ตรี 2.91 2.27 

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ป.ตรี 3.00 2.36* 

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ป.ตรี 3.27 2.82* 

6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ือ
อุตสาหกรรม 

ป.ตรี 3.09 2.64* 
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หลักสูตร 
ระดับ

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2558 2559 
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ป.ตรี 1.82* 3 

8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ป.ตรี 3.00 2.55 

9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยางพารา 

ป.ตรี 3.27 2.91 

10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เละเทคโนโลยีการเกษตร 

ป.โท 2.82 2.55 

11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

ป.โทและ 
ป.เอก 

3.00 2.73 

12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า( หลักสูตรนานาชาติ) 

ป.โทและ 
ป.เอก 

2.40 1.82 

หมายเหตุ * Site visit 
 
7.1 ข (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินงานภายใต้การบริหารแบบรวมศูนย์บริการ
ประสานภารกิจ ดังนั้นวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงเป็นผู้ดูแล ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการ 
ต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินตามตัวชี้วัดที่แต่ละหน่วยงานก าหนด ซึ่งคณะฯ จะด าเนินการแจ้งข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ Online  
 

7.1 ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
  คณะฯ มีการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยแบ่งผู้ส่งมอบตามพันธกิจของคณะ ได้แก่ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ คณะมีการวางแผนจัดท าการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าแบบวัดและประเมินผล
การด าเนินการของผู้ส่งมอบในแต่ละด้าน 
 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

7.2 ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
7.2 ก (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

 คณะได้ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนต่อหลักสูตร และบริการด้าน
ต่างๆ เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการน าไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาขึ้น โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน และการสัมภาษณ์ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือ
น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงกระบวนการ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ
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อย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุข เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพ่ิมขึ้น ในส่วนของบริการด้าน
อ่ืนๆ วิทยาเขตเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการ และประเมินความพึงพอใจเพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการ 
 

7.2 ก (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 การประเมินความผูกพันของเรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนต่อหลักสูตร และบริการด้านต่างๆ คณะได้มีการ
วางแผนรวบรวมข้อมูลในการจัดท าแบบประเมิน เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานสนับสนุนด้านต่างๆ  โดยจัดท า
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลลัพธ์ในการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความผูกพันระหว่างผู้เรียนและคณะ รวมไป
ถึงการส ารวจความผูกพันของผู้เรียนต่อสถาบันอ่ืนๆ ในกลุ่มเดียวกันอีกด้วย    
 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

7.3ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.3ก (1) อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร 

 คณะมีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณภาพและมีความสามารถทางด้านวิชาการ โดยมีอาจารย์ทั้งสิ้น 106 
คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการ จ านวน 7 คน  และพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 99 คน โดยมีมีอายุงานเฉลี่ย 
11-20 ปี  ส่วนการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า มีอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 2.83 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 13.21   

ตาราง 7.3.1ก (1-1)  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  

ตัวช้ีวัด 
2557 2558 2559 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

12 18.55 16 19.41 16 16.04 

รองศาสตราจารย์ - 3.09 - 2.91 - 2.83 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 15.46 - 16.50 - 13.21 

 
7.3 ก (2) บรรยากาศการท างาน 

คณะฯ ได้ให้ความส าคัญต่อบรรยากาศในการท างานของบุคลากรทั้งในสายวิชาชีพ และสายสนับสนุน 
โดยได้มีการปรับสถานที่ในการท างานให้มีความสะดวก เป็นระบบมากขึ้น ในส่วนของความปลอดภัย มีการจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และวิทยาเขตยังมีมูลนิธิกู้ภัย ภายในวิทยาเขตเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้บุคลากรและการจัดการหากเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีการให้สิทธิประโยชน์ตาม
ความเหมาะสมของบุคลากร  
 

7.3 ก (3) ความผูกพันของบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสาน
ภารกิจ ดังนั้นคณะ จึงร่วมกับวิทยาเขตในการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพันของบุคลากร เช่น โครงการ
ท าบุญตักบาตรในวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมในวันสงกรานต์ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นต้น 
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7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร 
 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ด าเนินการบริหารแบบรวมศูนย์ 
บริการประสานภารกิจ ดังนั้นกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์จึงมีการก ากับ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไตรมาส เพ่ือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนไปใช้ในการจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ในช่วงที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งแผนในการจัด
โครงการอาจไม่เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในปฏิทินการจัดโครงการ เนื่องจากมีกิจกรรมหรือโครงการอ่ืนที่มี
ความส าคัญกว่าเพ่ิมเติมข้ึนมา ในส่วนของการด าเนินโครงการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการติดตามการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการปฐมนิเทศและการพัฒนาอาจารย์จะมีการติดตามอาจารย์
ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้เข้าร่วมโครงการได้อย่างครบถ้วน หรือโครงการการขอต าแหน่งของสาย
สนับสนุน จะเชิญชวนผู้ที่มีอายุงานครบตามเงื่อนไขให้เข้าร่วมโครงการเพ่ือการพัฒนาการท างานและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 นอกจากนี้การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย วิทยาเขตฯ ได้จัดให้มีกองทุนวิจัย เพ่ือให้
บุคลากรสายวิชาการรวมกลุ่มท าวิจัย เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย และมีผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ โดยคณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังแสดงในตาราง 7.3
ก. (4-1) และมีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน ดังตาราง 7.3ก. (4-2) 
 
ตาราง 7.3ก. (4-1) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ภายใน/ภายนอก) 

ปีการศึกษา 
แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์ จ านวนอาจารย์

ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง 

จ านวนเงินทุนวิจัย/
อาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง 

ภายในสถาบัน ภายนอกสถาบัน 

2557 8,256,805.69 8,388,901 80 208,071.33 
2558 9,753,761 13,959,474 97 244,466.34 
2559 6,913,363 9,173,840 102 157,717.68 

 



69 

 
ตาราง 7.3ก. (4-2) โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน 

ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ 
วันที่

เร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

ประเภททุน ประเภททุนย่อย ปีงบประมาณ 
งบตลอด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
(มอ) 

1 SIT590171M 
ด าเนินการอยู ่ 

ยางธรรมชาตดิัดแปร
โมเลกุลและการ
ประยุกต์ใช้ 

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค ์ 01 OCT 
2015 - 
30 SEP 
2017 

ภายใน-
งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน (ปกติ) 

2559 1,308,000 - 

2 SIT590171c 
ด าเนินการอยู ่ 

การประยุกต์ใช้ยาง
ธรรมชาติกราฟตไ์ฮดร
อกซีอะคริเลทมอนอ
เมอร์ต่อการกระจายตัว
ของซิลิกาในยาง 

ดร.วรรณรัตน์ เชื่องชยะ
พันธุ ์

01 OCT 
2015 - 
30 SEP 
2017 

ภายใน-
งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน (ปกติ) 

2559 600,000 - 

3 SIT590171b 
ด าเนินการอยู ่ 

เทอร์โมพลาสติกวัลคา
ไนซ์จากการเบลนด์ยาง
ธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอ
ลิไดอะซิโตนอะครลิา
ไมด์กับพอลิเอไมด์-12 

ผศ.ดร.เบญจ ทอง
นวลจันทร ์

01 OCT 
2015 - 
30 SEP 
2017 

ภายใน-
งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน (ปกติ) 

2559 596,360 - 

4 SIT590171a 
ด าเนินการอยู ่ 

การเสริมสมบัติของฟิลม์
ยางธรรมชาติและยาง
ธรรมชาตดิัดแปรโมเลกลุ
โดยการวัลคาไนซ์ท่ี
อุณหภูมติ่ า 

ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สรุ
ปราณ ี

01 OCT 
2015 - 
30 SEP 
2017 

ภายใน-
งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน (ปกติ) 

2559 599,450 - 

5 SIT590171d 
ด าเนินการอยู ่ 

การดัดแปรโมเลกลุยาง
ธรรมชาติใหม้ีหมู่ปลาย
เป็นไฮดรอกซลิเพื่อ
เตรียมพอลิยรูิเทน

ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจรญิ
วงศ์ 

01 OCT 
2015 - 
30 SEP 
2017 

ภายใน-
งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน (ปกติ) 

2559 599,970 - 
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ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ 
วันที่

เร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

ประเภททุน ประเภททุนย่อย ปีงบประมาณ 
งบตลอด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
(มอ) 

ประยุกต์ใช้เป็นวสัดุทาง
การแพทย์ 

6 SIT590224S 
ด าเนินการอยู ่ 

การศึกษาความชอบพืช
อาศัยและการใช้พืชกับ
ดักในการจัดการ
แมลงวันผลไม ้
Bactrocera latifrons 
(Hendel) (Diptera: 
Tephritidae) ในพริก 

ผศ.ดร.วิกันดา รตันพันธ์ 01 OCT 
2015 - 
31 DEC 
2016 

ภายใน-
งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน (ปกติ) 

2559 305,400 - 

7 SIT590388S 
ด าเนินการอยู ่ 

ผลของการเสรมิใบ
ชะพลูในอาหารไกเ่นื้อ
ต่อสมรรถภาพการผลิต 
คุณภาพเนื้อ และการ
เกิดออกซิเดช่ัน 

อาจารย์อุมาพร แพทย์
ศาสตร ์

01 FEB 
2016 - 
31 JAN 
2017 

ภายใน-เงิน
รายได้
มหาวิทยาลยั 

พัฒนานักวิจัย 2559 105,000 - 

8 SIT590315S 
ด าเนินการอยู ่ 

การพัฒนาวัสดุจโีอพอลิ
เมอร์และคอนกรตีมวล
เบาผสมน้ ายางธรรมชาติ
ที่บ่มด้วยพลังงาน
ไมโครเวฟ 

ดร.สายสุนยี์ จ ารสั 01 OCT 
2015 - 
30 SEP 
2018 

ภายใน-
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม
ยางพารา 

ทุนองค์ความรู้
ขั้นสูง 

2559 888,360 - 

9 SIT590385S 
ด าเนินการอยู ่ 

การพัฒนายางผสม
ระหว่างยางธรรมชาติกับ
ยางอีพีดีเอ็มเพื่อขึ้นรูป
ผลิตภณัฑ์โอริงส าหรับ
ประยุกต์ใช้งานด้าน

ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจรญิ
วงศ์ 

01 MAR 
2016 - 
30 SEP 
2016 

ภายใน-
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม
ยางพารา 

ทุนต่อยอด 2559 431,145 - 



71 

 

ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ 
วันที่

เร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

ประเภททุน ประเภททุนย่อย ปีงบประมาณ 
งบตลอด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
(มอ) 

ระบบเซลล์เชื้อเพลิง
แบบออกไซด์แข็ง 

10 SIT590676S 
ด าเนินการอยู ่ 

การพัฒนาเครื่องหมาย
ไมโครแซทเทลไลท์เพ่ือ
ใช้ในการศึกษาความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของหอย
นางรมพันธุ์ใหญ ่
(Crassostrea 
belcheri) 

ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร 01 SEP 
2016 - 
31 AUG 
2018 

ภายใน-เงิน
รายได้
มหาวิทยาลยั 

ทุนทั่วไป 2559 400,000 ทะเลและ
ชายฝั่ง 

11 SIT590690S 
ด าเนินการอยู ่ 

ความหลากหลายของ
แมลงหนอนปลอกน้ า
บริเวณเทือกเขาตะนาว
ศรีตอนบน 

ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าด ี 01 SEP 
2016 - 
28 FEB 
2018 

ภายใน-เงิน
รายได้
มหาวิทยาลยั 

ทุนทั่วไป 2559 367,400 ไม่สอดคล้อง
กับ
ยทุธศาสตร์
ข้างต้น 

12 SIT590708S 
ด าเนินการอยู ่ 

การเสริมสารสกัดหยาบ
จากเปลือกมังคดุใน
อาหารไกเ่นื้อต่อ
สมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพเนื้อไก ่

อาจารย์อุมาพร แพทย์
ศาสตร ์

01 SEP 
2016 - 
31 AUG 
2018 

ภายใน-เงิน
รายได้
มหาวิทยาลยั 

ดรุณาจารย ์ 2559 438,000 อาหาร 

13 SIT590720S 
ด าเนินการอยู ่ 

การศึกษาผลิตและการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
ความคงตัวของ

ผศ.ดร.KARTHIKEYAN 
VENKATACHALAM 

01 SEP 
2016 - 
31 AUG 
2018 

ภายใน-เงิน
รายได้
มหาวิทยาลยั 

ทุนทั่วไป 2559 400,000 อาหาร 
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ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ 
วันที่

เร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

ประเภททุน ประเภททุนย่อย ปีงบประมาณ 
งบตลอด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
(มอ) 

น้ าส้มสายชูและไซเดอร์
จากชมพู ่

14 SIT590902S 
ด าเนินการอยู ่ 

ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการวิจัยดา้น
ยางพารา 

ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรตัน ์ 01 DEC 
2016 - 
30 SEP 
2017 

ภายใน-
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม
ยางพารา 

ทุนต่อยอด นอก
รอบ 

2559 272,000 ยางพารา 

15 SIT590957S 
ด าเนินการอยู ่ 

การผลิตและการใช้ไข่น้ า
เป็นส่วนผสมในอาหาร
ต่อการเจริญเติบโต สผีิว 
และระบบภมูิคุ้มกันใน
ปลาแฟนซีคาร์พ 

ดร.ดวงรตัน์ ชูเกิด 01 FEB 
2016 - 
30 JUN 
2017 

ภายใน-เงิน
รายได้วิทยาเขต 

ทั่วไป (วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี) 

2559 250,000 - 

16 SIT590959S 
ด าเนินการอยู ่ 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์
ขนมขบเคี้ยวจากแป้ง
ข้าวกล้องสังข์หยดปรุง
แต่งกลิ่นรส 

ผศ.ดร.สมหวัง เล็กจริง 01 JUL 
2016 - 
30 JUN 
2017 

ภายใน-เงิน
รายได้วิทยาเขต 

ทั่วไป (วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี) 

2559 150,000 - 

17 SIT590960S 
ด าเนินการอยู ่ 

การใช้โครงการแบบ 
STEM เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ใน
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา 

ผศ.ดร.บุญญิสา แซห่ล่อ 01 APR 
2016 - 
30 JUN 
2017 

ภายใน-เงิน
รายได้วิทยาเขต 

ทั่วไป (วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี) 

2559 150,000 - 
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ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ 
วันที่

เร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

ประเภททุน ประเภททุนย่อย ปีงบประมาณ 
งบตลอด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
(มอ) 

18 SIT590962S 
ด าเนินการอยู ่ 

การประเมินความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของ
หม้อข้าวหม้อแกงลิงใน
ภาคใต้ของประเทศไทย 
โดยใช้เครื่องหมาย SSR 

ดร.เยาวพรรณ สนธิกลุ 01 MAR 
2016 - 
28 FEB 
2018 

ภายใน-เงิน
รายได้วิทยาเขต 

ทั่วไป (วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี) 

2559 250,000 - 

19 SIT59032N 
เสร็จสิ้น อย่าง
สมบูรณ ์ 

Mean-Flow 
Instability in Two-
Dimensional 
Rayleigh-Benard 
Convection 

ดร.อเนกวิทย์ บุญเกษม 01 APR 
2016 - 
31 MAR 
2017 

ภายใน-เงิน
รายได้
มหาวิทยาลยั 

ทุนพัฒนา
ศักยภาพการท า
วิจัยของอาจารย์
ใหม ่

2559 0 - 

20 SIT59058N 
เสร็จสิ้น อย่าง
สมบูรณ ์ 

การพัฒนาต้นแบบระบบ
บรรเทาอุทกภยัโดยใช้
ข้อมูลส ารวจระยะไกล
แบบก่ึงเรียลไทม์และ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรผ์่าน
อินเตอร์เนต็แบบ
เคลื่อนที ่

อาจารยส์ุพัตรา พุฒิ
เนาวรัตน ์

01 JUL 
2016 - 
30 JUN 
2017 

ภายใน-เงิน
รายได้
มหาวิทยาลยั 

ทุนพัฒนา
ศักยภาพการท า
วิจัยของอาจารย์
ใหม ่

2559 0 - 

21 SIT591146S 
ด าเนินการอยู ่ 

การเสริมประสิทธิภาพ
นาโนคอมโพสิทยาง
ธรรมชาติที่ใช้สารตัวเติม
ผสมของ ท่อนาโน
คาร์บอน/อนุภาคเงิน
ชนิดนาโน ท่อนาโน

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค ์ 01 DEC 
2016 - 
30 SEP 
2019 

ภายใน-
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม
ยางพารา 

ทุนองค์ความรู้
ขั้นสูง นอกรอบ 

2559 1,059,850 - 
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ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ 
วันที่

เร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

ประเภททุน ประเภททุนย่อย ปีงบประมาณ 
งบตลอด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
(มอ) 

คาร์บอน/ของเหลวชนิด
ไอออนิก และท่อนาโน
คาร์บอน/เขม่าด า 

22 SIT590513S 
ด าเนินการอยู ่ 

การดัดแปลงเมมเบร
นด้วยวัสดุนาโนเพื่อใช้ใน
การท าให้ไบโอทานอลบ
ริสุทธ์ิขึ้น 

ดร.สุธดิา หมาดโตะ๊ซ๊ะ 23 MAY 
2016 - 
22 NOV 
2017 

ภายนอก-แหล่ง
ทุนภายนอก ใน
ประเทศ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

2559 910,000 - 

23 SIT590572S 
ด าเนินการอยู ่ 

การเพิ่มศักยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมตามแนวทาง
เศรษฐกิจดิจติัล: 
กรณีศึกษาวสิาหกิจ
ชุมชนผ้าทอพื้นบ้าน
ภาคใต ้

ดร.สภุาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ 01 MAY 
2016 - 
30 APR 
2017 

ภายนอก-แหล่ง
ทุนภายนอก ใน
ประเทศ 

สกว ฝ่าย
อุตสาหกรรม 

2559 898,498 - 

24 SIT590611S 
ด าเนินการอยู ่ 

สมบัติของไม้ยางพารา
อัดสารสกัดจากเปลือก
ไม้กระถินเทพา 

ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ 02 MAY 
2016 - 
01 MAY 
2018 

ภายนอก-แหล่ง
ทุนภายนอก ใน
ประเทศ 

สกว ทุนอาจารย์
รุ่นใหม ่

2559 600,000 - 

25 SIT590821S 
ด าเนินการอยู ่ 

ศึกษาอุณหภมูิที่
เหมาะสมที่ใช้ในการเก็บ
รักษาละอองเกสรของ
หม้อข้าวหม้อแกงลิงสาย
พันธุ ์Nepenthes 

ดร.สรุพล ฐิติธนากลุ 01 OCT 
2015 - 
30 SEP 
2016 

ภายใน-
โครงการ
พระราชด าริฯ 

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพสธ.) 

2559 155,144 - 
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ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ 
วันที่

เร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

ประเภททุน ประเภททุนย่อย ปีงบประมาณ 
งบตลอด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
(มอ) 

mirabilis, N. mirabilis 
var. globosa และ N. 
thorelii 

26 SIT590822S 
ด าเนินการอยู ่ 

การตรวจสอบเพศ
หม้อข้าวหม้อแกงลิงโดย
วิธีโฟลไซโทเมทร ี

ผศ.ดร.ธีร ศรสีวัสดิ ์ 01 OCT 
2015 - 
30 SEP 
2016 

ภายใน-
โครงการ
พระราชด าริฯ 

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพสธ.) 

2559 155,144 - 

27 SIT590823S 
ด าเนินการอยู ่ 

การย่อยสลายและดูดซมึ
ธาตุอาหารจากเหยื่อใน
หม้อข้าวหม้อแกงลิงสาย
พันธุ์ไวกิ้ง Nepenthes 
mirabilis var. globosa 
(Viking) 

ดร.สรายุทธ อ่อนสนิท 01 OCT 
2015 - 
30 SEP 
2016 

ภายใน-
โครงการ
พระราชด าริฯ 

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพสธ.) 

2559 211,560 - 

28 SIT590824S 
ด าเนินการอยู ่ 

ฤทธิ์ในการต้าน
แบคทีเรียของสารสกัด
จากใบ และของเหลวใน
หม้อของ
หม้อข้าวหม้อแกงลิงสาย 
พันธุ์สุราษฎร์ธานี 
Nepenthes thorelli 
(suratensis) 

ดร.ปฏมิา เพิ่มพูนพัฒนา 01 OCT 
2015 - 
30 SEP 
2016 

ภายใน-
โครงการ
พระราชด าริฯ 

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพสธ.) 

2559 176,300 - 

29 SIT590825S 
เสร็จสิ้น อย่าง
สมบูรณ ์ 

ศึกษาความหลากหลาย
ของแบคทีเรียและค้นหา
โปรตีนที่มคีวาม สัมพันธ์

ผศ.ดร.วิกันดา รตันพันธ์ 01 OCT 
2015 - 

ภายใน-
โครงการ
พระราชด าริฯ 

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพสธ.) 

2559 176,300 - 
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ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ 
วันที่

เร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

ประเภททุน ประเภททุนย่อย ปีงบประมาณ 
งบตลอด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
(มอ) 

กับการอยู่รวดใน
หม้อข้าวหม้อแกงลิงสุ
ราษฎร์ธานี 
Nepenthes thorelli 
(suratensis) 

30 SEP 
2016 

30 SIT590826S 
ด าเนินการอยู ่ 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพื่อการขยายพันธุ์และ
เก็บรักษาสายพันธ์ุแท้
หม้อข้าวหม้อแกงลิงสาย
พันธุ์สุราษฎร์ธาน ี
Nepenthes thorelli 
(suratensis) และสาย
พันธุ์ตรัง Nepenthes 
mirabilis var. globosa 
และการเก็บรักษาเมลด็
พันธุ์ด้วยเทคโนโลยีเมลด็
เทียม 

ดร.เยาวพรรณ สนธิกลุ 01 OCT 
2015 - 
30 OCT 
2016 

ภายใน-
โครงการ
พระราชด าริฯ 

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพสธ.) 

2559 176,300 - 

31 SIT590827S 
ด าเนินการอยู ่ 

การพัฒนาฐานข้อมูล
ออนไลน์และระบบ
สารสนเทศส าหรับความ
หลากหลายของสายพันธ์ุ 
หม้อข้าวหม้อแกงลิงใน
ภาคใต ้

ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรตัน ์ 01 OCT 
2015 - 
30 SEP 
2016 

ภายใน-
โครงการ
พระราชด าริฯ 

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพสธ.) 

2559 176,300 - 
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ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ 
วันที่

เร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

ประเภททุน ประเภททุนย่อย ปีงบประมาณ 
งบตลอด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
(มอ) 

32 SIT590870S 
ด าเนินการอยู ่ 

การคัดแยกสายพันธ์ุ
จุลินทรีย์แอคติโนมยั
ซิทิทที่ผลิตสารต้าน
จุลินทรีย์จากผิวรากพืช
สมุนไพร โดยใช้วิธีการ
คัดเลือกเชื้อต้านทานต่อ
แวนโคมัยซิน 

ดร.ดาริกา คงฤทธิ์ 01 JUL 
2016 - 
30 JUN 
2017 

ภายนอก-แหล่ง
ทุนภายนอก ใน
ประเทศ 

ศูนย์วิจัยควบคุม
ศัตรูโดยชีวินท
รีย์แห่งชาต ิ
(ภาคใต้) 

2559 231,000 - 

33 SIT590879S 
ด าเนินการอยู ่ 

การพัฒนาเครื่องหมาย
ไมโครแซทเทลไลท์
ส าหรับหอยนางรมพันธุ์
ใหญ่โดยใช้เทคโนโลยี
การวิเคราะหล์ าดับเบส
ยุคใหม ่

ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร 01 AUG 
2016 - 
31 JUL 
2017 

ภายนอก-แหล่ง
ทุนภายนอก ใน
ประเทศ 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช) 

2559 250,000 - 

34 SIT590886S 
เสร็จสิ้น อย่าง
สมบูรณ ์ 

พัฒนาคุณสมบัตินาโนใน
ยางธรรมชาตเิพื่อเพ่ิม
ความแข็งแรงส าหรับ
ใบพัด UAV 

ดร.สุนสิา สุชาต ิ 01 MAY 
2016 - 
30 APR 
2017 

ภายนอก-แหล่ง
ทุนภายนอก ใน
ประเทศ 

ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยี
อวกาศและภมูิ
สารสนเทศ 
(สทอภ) 

2559 260,000 - 

35 SIT590890S 
ด าเนินการอยู ่ 

สร้างเครื่องอัดขึ้นรูปไม้
ปาล์มน้ ามันขนาดเล้ก
เพื่อผลิตกระถางเพาะ
เมลด็ 

ดร.สรุพล ฐิติธนากลุ 01 APR 
2016 - 
31 JAN 
2017 

ภายนอก-แหล่ง
ทุนภายนอก ใน
ประเทศ 

สกอ.เครือข่าย
วิจัยภาคใต้
ตอนบน 

2559 160,000 - 

36 SIT590894S 
เสร็จสิ้น อย่าง
สมบูรณ ์ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การประกอบอาชีพเสริม
ในระบบการปลูกปาล์ม

รศ.ดร.โอภาส พิมพา 01 MAR 
2016 - 

ภายนอก-แหล่ง
ทุนภายนอก ใน
ประเทศ 

วช 2559 509,000 - 
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ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ 
วันที่

เร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

ประเภททุน ประเภททุนย่อย ปีงบประมาณ 
งบตลอด
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
(มอ) 

น้ ามันแบบครบวงจรโดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

01 NOV 
2016 

37 SIT590922S 
ด าเนินการอยู ่ 

ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการอนรุักษ์
และฟื้นฟูแนวปะการัง
แบบชุมชนมีส่วนร่วม
ของเกาะมุกด ์จังหวัด
ตรัง 

ผศ.ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธ์ุ 14 JUL 
2016 - 
13 MAR 
2017 

ภายนอก-แหล่ง
ทุนภายนอก ใน
ประเทศ 

วช 2559 700,000 - 

38 SIT590926S 
ด าเนินการอยู ่ 

การใช้แตนเบียนควบคมุ
เพลี้ยอ่อนในผัก
เศรษฐกิจโดยใช้ระบบ 
Banker plant 

ผศ.ดร.วิกันดา รตันพันธ์ 01 OCT 
2016 - 
30 SEP 
2017 

ภายนอก-แหล่ง
ทุนภายนอก ใน
ประเทศ 

ศูนย์วิจัยควบคุม
ศัตรูโดยชีวินท
รีย์แห่งชาต ิ
(ภาคใต้) 

2559 215,000 - 

39 SIT590970S 
ด าเนินการอยู ่ 

Study the effect of 
new silane coupling 
agents on the 
dispersion of silica in 
different type of 
natural rubber 

ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน 01 OCT 
2016 - 
30 SEP 
2017 

ภายนอก-แหล่ง
ทุนภายนอก 
ต่างประเทศ 

บริษัท นิปปอน
ออยล์ 

2559 290,128 - 

40 SIT590975S 
ด าเนินการอยู ่ 

Study the effect of 
tapping season of 
natural rubber and 
it’s latex properties. 

ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน 01 NOV 
2015 - 
31 OCT 
2016 

ภายนอก-แหล่ง
ทุนภายนอก 
ต่างประเทศ 

โยโกฮามา รับ
เบอร ์จ ากัด 

2559 136,240 - 
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 คณะได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัย และการส่งเสริมการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นในแต่ละปีคณาจารย์จึงมีการสร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง (ตาราง 7.3ก. (4-3) 
และมีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการดังแสดง ตาราง 7.3ก. (4-4)  
ตาราง 7.3ก. (4-3)   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ปีการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

รวม 
จ านวนอาจารย์

ประจ าที่ปฏิบัติงาน
จริง 

จ านวนผลงาน/
อาจารย ์Proceeding ระดับชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

2557 9 1 61 71 80 0.88 

2558 20 24 43 87 97 0.89 
2559 3 4 34 41 102 0.4 

 
ตาราง 7.3ก. (4-4) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปี
การศึกษา 

อาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ระหว่างการยื่นขอ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

2557 15 3 -    

2558 20 3 -    

2559 26 3 - 5 1 - 
2560 - - - 5 1 - 

 
 นอกจากพันธกิจด้านการเรียนการสอน คณะยังให้ความส าคัญกับการบริการชุมชนในพ้ืนที่ โดยในปี
การศึกษา 2559 มีโครงการบริการวิชาการหลายรูปแบบ ทั้งโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนจากวิทยาเขต 
วิทยาลัยชุมชน โครงการแบบจัดหารายได้ และโครงการลักษณะว่าจ้างที่ปรึกษา (ตาราง 7.3ก. (4-5) และด้วย
คุณงามความดี และการด าเนินงานที่ดีของคณาจารย์ ท าให้คณาจารย์ได้รับการเชิดชูเกียรติ และรางวัลจาก
หน่วยงานต่างๆ (ตาราง 7.3ก. (4-6) 
 
ตาราง 7.3ก. (4-5) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

โครงการ/กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

แหล่งสนับสนนุทุน ความ
พึง

พอใจ 
(100) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบรายได้
วิทยาลัย
ชุมชน 

จัดเก็บ
ค่าลงทะ
เบียน 

โครงการ
ลักษณะ
ว่าจ้างที่
ปรึกษา 

โครงการต่อยอดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ท าคุณภาพ มอก. 

40 50,000     

โครงการฝึกอบรมการเพาะเลีย้งผึง้เพื่อเพิ่ม
รายได้แก่เกษตรกรฯ 

34  13,500    
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โครงการ/กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

แหล่งสนับสนนุทุน ความ
พึง

พอใจ 
(100) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบรายได้
วิทยาลัย
ชุมชน 

จัดเก็บ
ค่าลงทะ
เบียน 

โครงการ
ลักษณะ
ว่าจ้างที่
ปรึกษา 

โครงการบริการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ า 
คุณภาพดินฯ 

  13,000    

โครงการพัฒนามลูค่าสัตว์เศรษฐกจิอย่างยั่งยืน    12,000    
โครงการ IT PSU SURAT บริการชุมชน  89  13,500   89.32 
โครงการ IT PSU SURAT บริการชุมชนครั้งท่ี 4    14,000   90.20 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิต
แผ่นไม้ประกอบจากเศษเหลือทางการเกษตร  

33  7,000   90.20 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน สสวท.(โรงเรียน
สภาราชินี) 

60   145,000  93.00 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน ห้องเรียน วิทย์-
คณิตศาสตร์(โรงเรียนสภาราชินี) 

120   220,000  85.00 

โครงการอบรมเกษตรกรเรื่องการใช้ปุ๋ยใน
ยางพาราและปาลม์น้ ามันอย่างถูกวิธี (ร่วมกับ 
บมจ.ไทยเซ็นทรลัเคมี) 

429   244,800  85.67 

โครงการอบรมเทคนิคปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร ์

73   35,000  84.40 

พัฒนาศักยภาพเพื่อทบทวนแผนพฒันากลุ่ม
จังหวัดและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝั่ง 
อ่าวไทย (OSM) 

    690,000  

ติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

    200,000  

ส ารวจความพึงพอใจในงานบริการของ 
อบจ.สฎ. 

    70,000  

เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 (สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 11 สุราษฎร์ฯ) 

    1,080,000  

เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 (สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 22 นครฯ) 

    720,000 
 

 

เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยประจ าปงีบประมาณ
2559 (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต) 

    540,000 
 

 

ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซยีนฯ 
(ทกจ.สฎ.) 

    1,731,000 
 

 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งร่วมกับปลานลิ 
เพื่อยับยั้งการเกิดโรค EMS (ประมงฯ) 

    1,024,000 
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โครงการ/กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

แหล่งสนับสนนุทุน ความ
พึง

พอใจ 
(100) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบรายได้
วิทยาลัย
ชุมชน 

จัดเก็บ
ค่าลงทะ
เบียน 

โครงการ
ลักษณะ
ว่าจ้างที่
ปรึกษา 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-
2579) (สนง.จังหวัด สฎ.) 

    1,000,000 
 

 

สานสมัพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหวา่งจังหวัด 
สฎ.กับเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

    1,000,000 
 

 

โครงการเทคโนโลยีการสรา้งเตาผลิตถ่านและ
การใช้ประโยชน์จากน้ าส้มควันไมท่าง
การเกษตร (อ.มานพ) 

30 27,720     

โครงการ : การโคลนนิ่ง Taq DNA 
polymwease, โปรตีนสร้างชีวิต, โดยใช้
เทคนิค polymerase (PCR) 

20 26,401.6     

 
 
ตาราง 7.3ก. (4-6) จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านต่างๆ 

รางวัล สาขาวิชา 

รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจ าปี 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมา
ภรณ์ พิมพา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน Best practice Awards 2017 
สาขาวิจัยและพัฒนาชุมชน 

รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส 
พิมพา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาโภชนาศาสตร์สัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง 
ในงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่6 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เจษฎา 
รัตนวุฒิ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ปัจจุบันที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก
ชื่นชมและศรัทธา ในปี 2559 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  
เชี่ยวชาญวุฒิวงศ ์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

อาจารย์ปัจจุบันหรืออาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว (เฉพาะ
อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการในปี 2559) ที่ได้รับการเสนอชื่อโดย
ศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา  

ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน 
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
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รางวัล สาขาวิชา 

อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ในปี 2559 ดร.เจษฎา รัตนวุฒ ิ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 

7.4 ก ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการ บริหารงานด้วยหลักธรรมา 
ภิบาล โดยค านึงประโยชน์ของคณะ , วิทยาเขต , มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น  

1) หลักประสิทธิผล มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานในด้าน ต่างๆ เพ่ือเป็นการก าหนด
ทิศทางและวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน  
  2) หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด และเพ่ือใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะ  
  3) หลักการตอบสนอง มีการส ารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดการและการให้บริการของคณะ  

4) หลักความรับผิดชอบ มีการมอบหมายภาระงานไปสู่ระดับบุคคล โดยให้จัดท าเป็นข้อตกลงภาระ
งาน (TOR) เพ่ือเป็นการมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนและสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้  
  5) หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆของคณะให้บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่างๆ รับทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย  
  6) หลักการมีส่วนร่วม มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะ โดยให้บุคลากรร่วมเป็น
คณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ  
  7) หลักการกระจายอ านาจ มีการมอบหมายและกระจายอ านาจที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
  8) หลักนิติธรรม การบริหารงานของคณะเป็นไปตามการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย ด าเนินการ
โดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นธรรม และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในการบริหารจัดการเพ่ือเกิด
ความเท่าเทียมกัน มีกลไกการให้ความเป็นธรรมในกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริง การกล่าวโทษ การพิจารณา
ความผิด และกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่ให้ความเป็นธรรม  
  9) หลักความเสมอภาค มีระบบการสรรหาบุคลากร เพ่ือมาปฏิบัติงานของคณะ โดยมีการตั้ง
คณะกรรมการการคัดเลือก ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านกระบวนการต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ และต้องเป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการ คัดเลือก  
  10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในการบริหารงานของคณะ มีกระบวนการในการหา ข้อสรุป/ข้อคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของคณะ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อลงมติหา
ข้อสรุปในประเด็นการ พิจารณาต่างๆ 
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7.4 ก (1) การน าองค์การ 

  คณบดีท าหน้าที่เป็นผู้น าสูงสุดของคณะ โดยมีแนวนโยบายการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรผ่านรองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา  
 

7.4 ก (2) การก ากับดูแล 
  การก ากับดูแลและภาระรับผิดชอบด้านการเงินของคณะได้มีการดูแลโดยหน่วยงานส่วนกลาง
ของวิทยาเขต 
 

7.4 ก (3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 
  ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามและท าให้ดีกว่าข้อบังคับ กฎหมาย และการรับรองมาตรฐานของ
คณะ อยู่ภายใต้การดูแลโดยหน่วยงานส่วนกลางของวิทยาเขต 
 

7.4 ก (4) จริยธรรม 
  ผลลัพธ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้น า
ระดับสูง และต่อระบบการก ากับดูแล อยู่ภายใต้การด าเนินการของส านักงานอธิการบดี 
 

7.4 ก (5) สังคม 
  คณะฯ มีการจัดท างานวิจัย การบริการวิชาการ และการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และระดับชาติ โดยมีคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย 4.16 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
7.4 ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

คณะฯ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานของคณะอย่างสม่ าเสมอ และได้ด าเนินการ
ตามแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังตาราง 7.4ข.-1 
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ตาราง 7.4ข.-1 ผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ (Stratigic) เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Goal) ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
กลยุทธ์ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มี
สมรรถนะ สากล 

เป้าหมายที่ 1 : การมีหลักสูตรที่
คุณภาพระดับปริญญาตรี โท เอก 

KPI1.1: จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

12 12 12 

KPI1.2: จ านวนหลักสูตรนานาชาติ/ Bilingual 1 1 1 
KPI1.3: จ านวนหลักสูตร joint / double degree - - - 
KPI1.4: ร้อยละ 50 ที่สอนแบบ Active Learning - - 2 

เป้าหมายที่ 2: บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษามีงานท า และ/หรือ 
สามารถสร้างงานเป็นผู้ประกอบการ
ได้ 

KPI2.1.1: ร้อยละของนักศึกษาทวิภาษา มีผลการ
สอบ TOEIC ก่อนจบการศึกษาไม่ต่ ากว่า 650 

- - - 

KPI2.1.1: ร้อยละของนักศึกษา (ธรรมดา) มีผลการ
สอบ TOEIC หรือ PSU-Test ก่อนจบการศึกษาไม่
ต่ ากว่า 400 

- - - 

KPI2.2: ร้อยละของบัณฑิตมีงานท า สร้างงานเอง
และศึกษาต่อได้ 

64.20 54.79 40.26 

KPI2.3: ร้อยละ ของบัณฑิตสร้างงาน หรือเป็น
ผู้ประกอบการ 

5.13 0.33 3.00 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
มาตรฐานระดันนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 3: เป็นคณะที่มีชื่อเสียง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติด้าน
การวิจัย 

KPI3.1: ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในฐานข้อมูล 
ISI (Web of Science) ร้อยละ...ต่อคนต่อปี 

55 28 47 

KPI3.2: ร้อยละ...ของอาจารย์ที่มีทุนวิจัยต่อคน ไม่
น้อยกว่า 180,000 บาทต่อปี 

47.29 76.03 84.31 

KPI3.3: จ านวนสาขาวิชาที่เป็นเลิศระดับประเทศ - - - 
KPI3.4: คณะวิจัย 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัย - - - 
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กลยุทธ์ (Stratigic) เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Goal) ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือความเป็นมืออาชีพ 

เป้าหมายที่ 4: คณาจารย์ในคณะ
ตื่นตัวและมีการท างานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

KPI4.1: ร้อยละ...ของคณาจารย์ที่ตื่นตัว ใน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

- - - 

KPI4.2: ร้อยละ...ของคณาจารย์ในคณะมีต าแหน่ง
ทางวิชาการในระยะเวลาที่ก าหนด 

21.64 22.00 26.00 

กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้างความ
เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที ่5: คณะมีงานวิจัยที่
สามารถเป็นฐานในการพัฒนาชุมชน 
ภูมิภาคและประเทศ 

KPI5.1: จ านวนงานบริการวิชาการ 14 16 19 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 

7.5 ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
7.5 ก (1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวม
ศูนย์บริการประสานภารกิจ ส่งผลให้การบริหารงานงบประมาณอยู่ในความดูแลของส านักงานอธิการบดีวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี สามารถแสดงข้อมูลได้ ดังตาราง 7.5ก. (1-1) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะได้
จัดสรรงบประมาณในโครงการเพื่อพัฒนาตามพันธกิจหลักของคณะตามแผนกลยุทธ์ ดังตาราง 7.5ก. (1-2) 

 
7.5 ก (2) ผลการด าเนินการด้านตลาด  

 คณะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาคู่ความร่วมมือ เพ่ือจัดท าแบบแสดงผลลัพธ์การด าเนินงาน
ด้านการตลาด รวมถึงส่วนแบ่งในตลาดและการเติบโตของตลาด 

 
ตาราง 7.5ก. (1-1) งบประมาณด้านต่างๆ ของส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินการ งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่ายอ่ืนๆ รวม 

ปี2556       
งบแผ่นดิน  15.691   11.357   64.640   1.767    -    93.455  
งบเงินรายได้  11.841   30.468   6.552   30.850   3.730   83.441  
รวม  27.532   41.825   71.192   32.617   3.730   176.896  
ปี2557       
งบแผ่นดิน 15.619 11.157 15.406 4.920  -  47.103 
งบเงินรายได้ 14.946 40.921 12.065 34.071 4.931 106.933 
รวม 30.565 52.078 27.471 38.991 4.931 154.036 
ปี 2558       
งบแผ่นดิน 18.195 11.173 20.401 4.854 - 49.769 
งบเงินรายได้ 16.740 45.748 9.395 40.623 5.693 95.766 
รวม 34.935 56.921 29.796 45.477 5.693 172.822 
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ตาราง 7.5ก. (1-2) จ านวนงบประมาณที่จัดสรรในโครงการเพื่อพัฒนาตามพันธกิจหลักของคณะตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธคณะ/ตัวบ่งชี้ 

C KPI อื่นๆ 

1 โครงการสร้างความร่วมมือกับผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย (stake holder) ผู้ใช้บัณฑิต  ศิษย์เก่า สถานประกอบการ 
เพื่อส่งเสริมการได้งานท าและการปรับปรุงหลักสูตร 

10,000  2.2, 2.3  

2 โครงการ พัฒนาทักษะการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ 30,000  1.2, 1.3  

3 โครงการจดุประกายการเป็นผู้ประกอบการ  15,000  2.2, 2.3  

4 โครงการเสรมิศักยภาพอาจารย์ ดา้น Active Learning 10,000  1.4  

5 โครงการส่งเสริมให้เกดิการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  10,000    

6 โครงการสนับสนุนผลติหนังสือ ต ารา บทปฏิบัติการที่มีคณุภาพ 30,000 C.7 4.1,4.2  

7 โครงการทักษะการผลิตต าราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนต ารา 10,000 C.7 4.1,4.2  

8 โครงการติวเตรียมสอบภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ช้ันปีท่ี 3  5,000    

 โครงการด้านงานวิจัย     

9 Lunch talk: โครงการอบรมเขยีนข้อเสนอโครงการ การเขียนต้นฉบบัทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ และการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

20,000 C.7 3.2  

10 Writing Camp 57,000 C.6 4.2  

11 พี่เลี้ยงอาจารย์เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (ดูเอกสาร และดผูลงาน) รางวัลละ 5000 บ.   35,000 C.13 5.1  

12 การสร้างแรงบันดาบใจและแนวทางสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 15,000    
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธคณะ/ตัวบ่งชี้ 

C KPI อื่นๆ 

 โครงการด้านประกันคุณภาพ     

13 จัดอบรมให้ความรูด้้านประกันคุณภาพแก่คณาจารยด์้านการสอนและการประเมินการสอนเพื่อให้สอดคล้อง
ตาม ELO 

10,000 C.8   

14 โครงการเตรยีมความพร้อมการรับประเมิน site visit 3,000    

15 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสาขา 16,000    

16 โครงการท าบญุประจ าปีของคณะ 11,000 C.14  สมศ.5 

17 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ และการสร้างความสุขในองค์กร (Happy Work Place) 46,480 C.14  สมศ.5 

18 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 16,520    

                                                                                                                  รวม 350,000    

 
หมายเหตุ     
KPI1.2: จ านวนหลักสูตรนานาชาติ / Bilingual    
KPI1.3:  จ านวนหลักสูตร joint / double degree    
KPI1.4:  ร้อยละ 50 ที่สอนแบบ Active Learning    
KPI2.1: ร้อยละของนักศึกษาทวิภาษา มีผลการสอบ TOEIC ก่อนจบการศึกษาไม่

ต่ ากว่า 650    
KPI2.2: ร้อยละของบัณฑิตมีงานท า สร้างงานเองและศึกษาต่อได้   
KPI2.3: ร้อยละ ของบัณฑิตสร้างงาน หรือเป็นผู้ประกอบการ    

KPI3.1: ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI (Web of Science)  
KPI3.2:  ร้อยละ...ของอาจารย์ที่มีทุนวิจัยต่อคน ไม่น้อยกว่า 220,000 บาทต่อปี 
KPI3.3: จ านวนสาขาวิชาที่เป็นเลิศระดับประเทศ    
KPI4.1: ร้อยละของคณาจารย์ที่ตื่นตัว ในงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
KPI4.2: ร้อยละของคณาจารย์ในคณะมีต าแหน่งทางวิชาการในระยะเวลาที่

ก าหนด    
KPI5.1: จ านวนงานบริการวิชาการ
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