
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์การ 

โครงร่างองค์การ (Organization Profile)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

------------------------------------------------------- 
P1. ลักษณะองค์การ (Organization Description) 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ องค์การที่ท าหน้าที่สอน วิจัย และบริการวิชาการให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ และพนัธกิจ ของคณะฯ ซึ่งได้รับการจัดตัง้เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 306 (4/2551) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ด าเนินงาน 
“ภายใต้การบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ”  
ก.สภาพแวดล้อมขององค์การ (Organizational Environment)  
  1ก.(1) หลกัสูตร และบริการ  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนให้นกัศึกษามีอัตลักษณ์
ความเป็นตัวตนทีช่ัดเจน สื่อถึงความเป็นสงขลานครินทร์ ซึ่งใช้ค าว่า I-WiSe และมีการปรบัปรุงหลักสูตรในแนวทางของ 
Outcome Based Education ทุกหลักสูตร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตร (Expected Learning 
Outcomes) เพื่อผลิตบัณฑิตดา้นวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล  โดยปัจจุบนัมี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,495 คน  ระดับปริญญาโท 58 คน และระดับปริญญาเอก 11 คน ภารกิจด้านงานวิจัยส่วน
ใหญ่เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของชุมชน เชน่ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical 
และน างานวิจัยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมภารกิจด้านงานบริการวชิาการ เชน่ โครงการวิจัยพัฒนาระบบ
ติดตามและตรวจสอบกิจกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ ต.มะขามเตี้ย จ.สรุาษฎร์ธานี 

ตาราง OP-1ก.(1-1) หลักสูตรและบริการ 

หลักสูตร / บริการ กิจกรรม/โครงการ วิธีการส่งมอบ 
ระดับปริญญาตร ี
1.หลักสูตร วท.บ. สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
2.หลักสูตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร 
3.หลักสูตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.หลักสูตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
5.หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
6.หลักสูตร วท.บ. สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7.หลักสูตร วท.บ. สาขาวชิาสิง่แวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 
8.หลักสูตร วท.บ. สาขาวชิาเคมเีพื่ออุตสาหกรรม 
9.หลักสูตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
10.หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรประมง 
11.หลักสูตร บธ.บ. สาขาวชิาระบบสารสนเทศ 
ระดับปริญญาโท 
1.หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
2.หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเคมีประยุกต ์
3.หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการ 

-โครงการ RoadShow  
-กิจกรรม มอ วิชาการ 
-การประชาสัมพนัธ์และแนะแนว
นอกสถานที่แก่นักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวดั
ภาคใต ้    
- โครงการพ่ีเลีย้งวิชาการ ใน
รายวิชาพืน้ฐาน ใหแ้ก่นกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 1 

-กิจกรรมขบัเคลื่อนภาษาองักฤษ 
ใหแ้ก่นกัศกึษาท่ียงัไมผ่่านเกณฑ ์

- โครงการพฒันาบคุลากรดว้ย
การออกแบบการเรียนรูท่ี้มีหวัใจ 

-การด าเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการ 
ประชาสัมพนัธ์
หลักสูตรจะให้ข้อมูล
หลักสูตร  
แก่นักเรียน  
และอาจารย ์
ในโรงเรียนโดยตรง 
-การเรียนการสอน
เนน้ใหม้ีกิจกรรม 
active Learning 
ทุกรายวิชา และ
สง่เสริมใหน้กัศกึษา
ไปฝึกงาน หรือ สห



หลักสูตร / บริการ กิจกรรม/โครงการ วิธีการส่งมอบ 
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
1.หลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
2.หลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด. สาขาวิชาการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า  
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

กิจศกึษา  
-การประเมินเป็นไป
ตามเกณฑ ์AUN 
QA 

วิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับทุนวิจยัทั้งจาก
ภายในและภายนอกผลงานวิจัยได้รับการยอมรับทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ สทิธิบัตร อนสุิทธบิัตร สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ตลอดทั้งมี
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ของภาครัฐและเอกชนเพือ่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

ตัวอย่างโครงการ 
-โครงการศึกษาความเปน็ไปได้ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มสู่
อุตสาหกรรม Oleochemical 
-โครงการวิจัยพัฒนาระบบตดิตาม
และตรวจสอบกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ ต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์
ธาน ี

วิจัย 
-ตีพิมพ์และเผยแพร่
งานวิจยั ในทีป่ระชุม
วิชาการระดบั
นานาชาต ิ
-พัฒนาให้น าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

บริการวิชาการ 
ให้ความรู้แก่เยาวชนทั้งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้บริการแก่ชุมชน องค์กรต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ตามความต้องการของชุมชน เพือ่ยกระดับชีวิต ความเป็นอยู่ อาชีพ
ให้ดีขึ้น 
 

ตัวอย่างกิจกรรมบริการวิชาการ
แบบให้เปล่า 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิต
ขนมไทยเพื่ออาชีพ 
-ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการแยก
เนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาลม์ 
-ฝึกอบรมจ าแนกแมลงที่มี
ประโยชน์และแมลงศัตรูพชืที่พบ
ได้ทั่วไปในแปลงเกษตรและการ
อนุรักษ์ 
-พลังงานทางเลือกเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน 
แบบหารายได ้
-โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ด้านชีววิทยา  
-โครงการค่ายเพาะคนกล้าคนเก่ง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาคนสูไ่ทย
แลนด์ 4.0 ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
-ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก
จ านวน 125 ผลิตภัณฑ ์
-จัดท าระบบฐานข้อมูลแหล่งก าเนดิ
มลพิษน้ าเสียในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยว
หลักเกาะสมยุ 

บริการวิชาการ 
-อบรมเผยแพร่  
-ถ่ายทอดความรู ้
-ให้ค าปรึกษา 
-พัฒนา 
 



1ก. (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะชั้นน าของประเทศที่ผลิตบณัฑิต งานวิจัยและ
นวัตกรรม ทางดา้นวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ค่านิยม : มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัตติามพนัธกิจ มุ่งเนน้ผู้เรียน และเปน็ที่พึ่งของสังคม 
พันธกิจ : 
1. ผลติบัณฑิตด้านวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวชิาชีพ และมคีวามสุข 
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 
3. บริการวิชาการที่ตอบสนองตอ่ความต้องการของชุมชน 
4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
สมรรถนะหลักขององค์กร : เปน็สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อภาคการเกษตร ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และชุมชน 
วัฒนธรรมองค์กร SCIT : Society Cooperation Innovation Targets  มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน ท างานเป็นทีม เพื่อ
ประโยชน์สว่นรวม 
เป้าประสงค์หลกั 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากล ด้านวทิยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ด้านสหวิทยาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้จากฐานความรู้และงานวิจยั ตามความต้องการของชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 1ก. (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ตาราง OP-1ก. (3-1) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัตงิาน แบ่งตามประเภท ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา  

ประเภท 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อ. ผศ. รศ. 
ข้าราชการ - 1 5 3 2 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 14 82 50 42 4 
พนักงานเงินรายได ้ - 3 - 3 - - 

รวม - 18 87 56 44 5 
 คณะมีบุคลากรสายวชิาการทัง้หมด 105 คน และมีเจ้าหน้าที่สายสนบัสนุน ซึง่ท าหนา้ทีป่ระสานงานด้านวิชาการ 
จ านวน 3 คน ท าหน้าทีป่ระสานงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 3 คน เจ้าหน้าที่การเงนิและพสัดุ จ านวน 2 คน และ
เจ้าหน้าที่ดา้นบริการวิชาการ จ านวน 1 คน  
 1ก. (4) สินทรัพย ์

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี บริหารงานแบบรวมศนูย์บริการ ประสานภารกิจ 
ดังนั้นวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ตา่งๆ ไดแ้ก่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง อาคารบริการวิชาการและอาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการทางพืช สัตว์ และสตัว์น้ า 
ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมหนัก 
ลานกีฬา ศูนยส์นเทศและการเรียนรู้ ครุภัณฑ์ทางวทิยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนการสอน และการวิจัย 
  



 1ก. (5) กฎระเบียบข้อบังคับ คณะ ด าเนินงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก าหนด และข้อบังคับด้านต่าง ๆ  
ตาราง OP-1ก. (5-1) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก าหนด และข้อบังคับ ด้านต่างๆ  

ด้านต่างๆ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก าหนด และข้อบังคับ 

1.ด้านการบริหาร มติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 306 (4/2551) เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2551 

2.ด้านการเรียนการสอน 1. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2552 
2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2548  
3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2558  
4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
5. พระราชบัญญัติวชิาชีพของแต่ละหลักสูตร 
6. พระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

3. ด้านบริหารการเงิน ระเบียบที่เก่ียวข้องกับทางการเงิน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่  
http://www.fn.psu.ac.th/practice.htm 

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

5. ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 
2. ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คุณภาพของ สกอ., AUN QA., และ EdPEx 
3. ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
 1ข. (1) โครงสร้างองค์การ 

 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพ 1ข. (1-1) โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์และสารสนเทศ 

สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนานักศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง สาขาวิชาเทคโนโลยีไม้ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

สาขาวิชาทรัพยากร
ประมงและชายฝั่ง 

http://www.personnel.psu.ac.th/


 1ข. (2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตาราง OP-1ข. (2-1) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักสูตร/บริการที่ส่ง
มอบ 

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ ความคาดหวัง 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
 

นักศึกษาระดับปริญญาตร ี -มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
-ได้รับการดูแลทัง้ทางด้านวิชาการและความเปน็อยู่ที่ดี 

หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา -สามารถน าความรู้จากกระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ได ้
-ได้รับการดูแลทัง้ทางด้านวิชาการและความเปน็อยู่ที่ดี 
-มีทุนสนับสนุนการวิจัย 

การให้ข้อมูลหลักสูตร  นักเรียน (มัธยมศึกษา อาชีวะ
ศึกษา) 

- ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของแต่ละหลักสูตร 

- คณะที่มาใชบ้ริการรายวิชาพืน้ฐาน -มีทักษะและความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
-สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวชิาในสาขาได้ 

- ผู้ปกครอง -บุตรหลานมีงานท า 
-ข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตร 
-บุตรหลานส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 

- ผู้ใช้บัณฑิต -บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
-สามารถคิด วิเคราะห์เป็นระบบได ้
-สามารถน าความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้
ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

- ศิษย์เก่า -สามารถขอค าปรึกษาได้ เมื่อวิทยาการเปลี่ยนแปลงไป 
-เข้ามามีส่วนร่วม/สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้าน
วิชาการและงบประมาณ 

วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย -องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากงานวิจัย 
-ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ 
-ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชนต์่อชุมชน 
-ส่งรายงานวิจยัตรงตามก าหนดเวลาและด าเนินการ
ตามที่ตกลงกนัไว ้

บริการวิชาการ -ผู้รับบริการ (ให้เปล่า) -องค์ความรูท้ี่ถูกต้อง 
-สร้างชุมชนตน้แบบอย่างเปน็รปูธรรม 

 -ผู้ว่าจา้ง (หารายได้) -งานได้ตรงตามความวัตถปุระสงค์ 
  
 
 
 
 



1ข. (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ตาราง OP-1ข. (3-1) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทหน้าที่สนับสนุน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ การผลิตบัณฑิต 
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ และ งานวิจัย 
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษากองวิชาการ หน่วยงานสนับสนุนทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี บริการวิชาการและการฝึกอบรม 
บริษัท/สถานประกอบการ -ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกงาน/สหกิจ 

-ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร  
2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน  
 ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

2ก. (1) ล าดบัในการแข่งขนั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะที่มีสาขาวชิาหลากหลาย 
ทั้งการเกษตร ประมง เทคโนโลยีอาหาร ยางพารา ผลิตภัณฑ์ไม้ เคมีประยุกต์ เทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการ
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม อาชวีอนามัยและความปลอดภัย โดยคณะได้เปรียบเทียบดา้นการวจิัยกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นคณะที่มีหลายหลักสูตรคล้ายคลึงกนัและมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้นมาก 
 2ก. (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ผลการเปลี่ยนแปลง 
การระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) มีการเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการเรียนการสอนและการ

วัดประเมินผล การจัดกิจกรรมท าให้มีแนวโน้มใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้มากข้ึน 
โดยการส ารวจปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากเรียน
การสอนออนไลน์  เพื่ อน ามาแก้ไขปัญหา  เช่น 
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ (Smart phone) ฯลฯ 

การปรับเกณฑ์การประเมินบุคลากร (การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในส่วนที่หน่วยงานก าหนด ร้อยละ 16) 

ท าให้คณบดีมีโอกาสที่จะน าพาคณะไปในทิศทางที่
ต้องการได้ เช่น ด้านผลงานตีพิมพ์ ด้านบริการ
วิชาการ  

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 
รับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 

ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ 
ส าหรับ 3 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดตั้ง
คณะฯ  

 
 
 
 
 
 



  2ก. (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 คณะฯ ได้ท าการสบืค้นข้อมูลเชงิเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลตา่งๆ ได้แก่ จากเว็บไซต์ฐานข้อมลูของ
มหาวิทยาลยั 

1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ (ระดับชาติและนานาชาติ) และ ผลงานวจิัยที่น าเสนอในทีป่ระชุมวชิาการ 
https://hrmis.psu.ac.th/ 

2. สรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบณัฑิต 
http://www.planning.psu.ac.th/index.php/information/stat/stats-student/31-job-psu 

 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
คณะ

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลย ี

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
จ านวนผลงานตีพิมพ์  
(ระดับชาติและ
นานาชาติ) 

92 70 103 77 102 78 

ผลงานวิจัยที่น าเสนอใน
ที่ประชุมวชิาการ 

55 52 76 55 27 23 

ข้อมูลการมีงานท าของ
บัณฑิต(มงีานท ารวม
อิสระ/ผู้ตอบ
แบบสอบถาม) 

73.5 62.9 27.6 37.52 33.11 32.87 

 
2ข. บริบทเชิงกลยุทธ์   

 คณะได้สรา้งความท้าทายโดยก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์คณะ โดยได้แบ่งประเด็นความท้าทายดา้นการศึกษา  
การวิจัย และการบริการวชิาการ โดยมีความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ที่ส าคัญในการด าเนนิงานให้บรรลุเป้าหมายตามประเดน็
ท้าทายที่แตกต่างกนั  
ตาราง OP-2ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญและความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

ด้านหลักสูตรและบริการ 
1.การเพิ่มจ านวนนักศึกษา 
2.การพัฒนาความสามารถด้านภาษาของนักศึกษา 
3.ผู้ใช้บัณฑิตพงึพอใจกับคุณภาพ 

 
1. ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยที่มี คณาจารย์มีวุฒิการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก 82.86% 
2. มี MOU กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 



ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

4.เพิ่มจ านวนร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท า  
สร้างงานเองหรือเป็นผู้ประกอบการ และศึกษาต่อ 
5.ผลงานวิจัยได้รบัการยอมรับในระดับสากล 
6. การเพิ่มอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

3. มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับความต้องการศึกษาต่อ 
ของบัณฑิต 
4. ความต้องการบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์ และการสนับสนุน 
การสร้างบุคลากรด้านนี้จากรัฐบาล 

การปฏิบัติการ 
1. จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรสายวชิาการมีทุนวิจยัและผลงานวิจัย 
เพิ่มมากขึ้น 

 
1. คณาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
2. ศักยภาพของอาจารย์ทีความพรอ้มที่จะท างานส่วนใหญ่อายุ 
อยู่ในช่วง 30-50 ปี  

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. คณะมีงานบริการวิชาการบนฐานของงานวิจัยและ
องค์ความรู้ใหม่ของแต่ละสาขาวิชามากกว่า  
1 โครงการ/ป ี
2. สร้างโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการศาสตร์
ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานและชุมชน 

 
1. มีวิทยาลัยชุมชนเปน็หน่วยงานสนับสนนุการท างานบริการวชิาการ 
2. มีงานวิจยัจากหลายๆ ศาสตร์ทีส่ามารถรองรับความต้องการของชุมชน 
3. การให้การสนับสนุนจากชุมชน 
4. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

บุคลากร 
1. คณะมีงานบริการวิชาการบนฐานของงานวิจัยและ
องค์ความรู้ที่ทันสมัย 
2. ปลูกฝังบุคลากรใหม่ให้มีจิตสาธารณะ 
3. การรองรับประชาคมอาเซียน 

 
1. รักองค์กร 
2. มีความสามารถในการสอนการวิจัยและบริการวิชาการ 
3. พร้อมรับการปรับตัว 

2ค. ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใช้เกณฑ์ EdPEx ในการปรบัปรุงกระบวนการเพื่อให้กระบวนการ
ท างานดา้นตา่งๆ ส่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง  โดยยึดหลัก PDCA ทั้งในระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับ
กิจกรรม ท าให้มีการพัฒนาองคก์รอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การก าหนดคู่เทียบที่มีผลการด าเนินงานทีสู่งกว่า และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จด้านการประกันคุณภาพจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กร 
 



หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 
 7.1 ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุง่เน้นลูกค้า 

  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสากล  มีคุณธรรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนั้น คณะจึงได้มีนโยบายเชิง
รุกในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนจบการศึกษาภายในระยะเวลา ดังแสดงในตาราง 7.1ก.-1 และมีองค์ความรู้เพิ่มมากข้ึน 
เป็นบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับ ส่งผลให้ลูกค้าในอนาคตมีความเชื่อมั่นในคณะเพิ่มมากขึ้น โดยเร่ิมจากการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังแสดงได้ด้วยภาวะการมีงานท าดังแสดงในตาราง 7.1ก.-2  
ตาราง 7.1ก. (1-1) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด แยกตามชั้นปีการศึกษา 56 – 62 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

รวม % 
56 57 58 59 60 61 62 

1. ปริญญาเอก 0 4 0 2 2 2 1 11 0.70% 
2. ปริญญาโท 0 0 1 0 8 25 24 58 3.70% 
3. ปริญญาตรี 1 6 18 528 408 271 267 1,499 95.60% 

รวม 1 10 19 530 418 298 292 1,568 100.00% 

ตาราง 7.1ก. (1-2) จ านวนบณัฑิตทีไ่ด้งานท า ประกอบอาชพีอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
บัณฑิต
ทั้งหมด 

 

จ านวน 
บัณฑิต 

ที่ตอบแบบ
สอบ 
ถาม 

จ านวนบัณฑติที่ท างานแล้วประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ
ภายใน 1 ป ี

จ านวน
บัณฑิตที่

ตอบ
แบบสอบ

ถาม 
ไม่รวม

ศึกษาต่อ 

ร้อยละ
ของ

บัณฑิต 
ที่ได ้

งานท า 

บัณฑิตทีไ่ด้งานท า ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ศึกษาต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2558 482 467 204 43.68 14 3.00 5 1.04 462 47.19 
2559 450 405 180 44.44 18 4.44 25 5.56 380 52.11 
2560 555 541 203 37.52 6 1.11 30 5.41 511 40.90 
2561 519 502 152 30.28 13 2.59 16 3.19 486 33.95 

 

                            

กราฟ 7.1ก.(1-1) รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดือนของบณัฑิตที่ไดง้านท า  กราฟ 7.1ก.(1-2) จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

 
 



ตาราง 7.1ก.(1-4) ผลงานและรางวัลนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โครงการ/เรื่อง รางวัล สาขาวิชา 

การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี  
คร้ังที่ 12 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย  
ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

ได้รับเกียรติบัตรจากการสอบรบัรอง
มาตรฐานความรู้เคมี โดยได้รบัคะแนน
ระดับดี ในวชิาเคมีวิเคราะห์ และ
ชีวเคมี จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยใน
พระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์  
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
 

นายอาทติย์ เหมือนเลื่อน  
นักศึกษาชัน้ปีที่ 4  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 

การประชุมวชิาการเกษตร ครั้งที่ 20  
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลการน าเสนอแบบบรรยาย ระดับดี 2 
รางวัล 

น.ส. อรทัย แดงสวัสดิ ์
น.ส. จันทร์เพ็ญ ใจซื้อ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ดีเด่นระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 

1. ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาต ิ Mr. Sereyvuth Aun ชื่อผลงาน 
"Reduction of nonconforming 
concrete roof tile. 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

 2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวจริยา นาคเล็ก ชื่อผลงาน 
"ปัจจัยที่มัผลต่อการบวมของแผน่ใย
ไม้อัดความหนาแน่นปานกลางหลัง
การปิดผิว" 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพารา 

 
7.1 ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

7.1 ข (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ   
คณะได้ด าเนินการตามพันธกิจของคณะ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งมีความสอดคล้องตามตัว

บ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และด าเนินการตามตัวชี้วัดจากแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และได้มีการประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ แสดงดังตาราง 7.1ข. (1-1) ซึ่งคณะได้น าผลการด าเนินงานแต่ละ
ปีมาใช้พิจารณาเพื่อก าหนดโครงการเพื่อพัฒนาตามตัวชี้วัด โดยให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ าก่อน และในส่วน
ของหลักสูตร คณะมีการสนับสนุนให้มีการประเมินคุณภาพทุกปี โดยในปีการศึกษา 2558 ได้เริ่มประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA 
เป็นปีแรก ตาราง 7.1ข. (1-2) ซึ่งผลการประเมินพบว่าหลักสูตรยังต้องมีการปรับปรุงในหลายส่วน ซึ่งคณะจะได้เข้าไปสนับสนุน
ต่อไป 



ด้านการผลิตบัณฑิต นักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา 2562 จะต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ทางคณะกรรมการประจ า
คณะได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาการเพื่อขับเคลื่อนภาษาอังกฤษขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา และลดโอกาสเสี่ยงที่นักศึกษาจะไม่
จบการศึกษาด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยอาจารย์หลักสูตรละ 1 ท่าน และ
ก ากับโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนานักศึกษา ท าหน้าที่ ติดตามนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทุกคน ส ารวจ
วันเวลาในการสอนเสริม ต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษทุกคน ทุกครั้ง หากมีเหตุผลในการไม่เข้าเรียนให้แจ้งแก่อาจารย์ที่หลักสูตรนั้น
รับผิดชอบ และคณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้สอนเสริมภาษาอังกฤษทั้งในระดับคณะ และหลักสูตร ในเดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม 
เดือนกุมภาพันธ์ และก ากับให้นักศึกษาเข้าสอบ tell me more และติดตามผลการสอบของนักศึกษาในหลักสตูรที่ตนรับผิดชอบทุก
ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ว่านักศึกษาทุกคนที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษานี้ต้องสอบผ่าน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ นักศึกษาที่จะจบในปี
การศึกษานี้สอบผ่านภาษาอังกฤษทุกคน ส่วนที่เหลืออีก 3 คน ไม่สามารถจบในปีการศึกษานี้ เนื่องจากยังมีวิชาตกค้าง  

 

 

กราฟ 7.1ข. (1-1)  รอ้ยละของจ านวนนกัศกึษาที่ยงัสอบไมผ่า่นเกณฑภ์าษาองักฤษเมื่อเทียบกบัจ านวนนกัศกึษาปัจจบุนั 

 

 

กราฟ 7.1ข. (1-2)  รอ้ยละของจ านวนนกัศกึษาที่ส  าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรเมื่อเทียบกบัจ านวนรบัเขา้ 

 
 
 
 



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

ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 
ด้านวิจัย  
KPI 1 สัดส่วนของจ านวนผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทัง้หมด 
(เกณฑ์เชิงปริมาณ) 

0.38 0.49 0.5 0.41 

KPI 2 ร้อยละของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ /ผลงานตามพันธกิจเพื่อ
สังคม ที่น าไปใช้ประโยชน์ ต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
(นับจ านวนชิน้งาน ไม่นบัซ้ า) 

13.21 9.35 1.22 4.76 

KPI 3 สัดส่วนของเงินวิจัยภายนอกจากการวิจัยทั้งหมดต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

95,821 128,453 64,784 221,726.51 

ด้านผลิตบัณฑิต  
KPI 4 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

84.19 67.99 72.56 98.67 

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

ผ่านเกณฑ์ 
commit 
100% 

ผ่านเกณฑ์ 
commit 
100% 

ผ่านเกณฑ์ 
commit 
100% 

ผ่านเกณฑ์ 
commit 
100% 

KPI 6 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่คุณวฒุิปริญญาเอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

76.42 76.64 78.70 82.86 

KPI 7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทีผ่่านการอบรม 
AUN QA ในรอบ 2 ปี 

91.67 100 100 87 

KPI 8 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด (เฉพาะคณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา) (เกณฑ์เชงิพัฒนา) 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 

0.7 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 0.6 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 
1.74 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 1 

KPI 9 ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อจ านวนหลักสูตรทัง้หมด 8.33 
 

6.67 6.25 6.25 

KPI 10 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างประเทศต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า
ทั้งหมด 

2.83 2.8 2.78 2.86 

KPI 11 ร้อยละของนักศึกษาต่างประเทศและนักศึกษาแลกเปลีย่นต่อ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด (เกณฑเ์ชิงปริมาณ) 

1.57 3.90 4.35 1.00 

ด้านบริการวิชาการ  
KPI 12 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการวิชาการต่อสังคม 4.41 4.66 4.52 4.57 
 
 
 
 
 



ตาราง 7.1ข. (1-2)  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

หลักสูตร 
ระดับ

หลักสูตร 

ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562** 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ป.ตรี 3.18 2.80 2.55  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ป.ตรี 2.45 2.36* 2.64  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

ป.ตรี 2.27 2.27 2.50*  

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

ป.ตรี 2.36* 2.00* 3.00  

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ป.ตรี 2.82* 2.55 3.09  

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ป.ตรี 2.64* 2.82* 3.09  
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ป.ตรี 3 3.24* 3.09  

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร ป.ตรี 2.55 2.45 3.00*  

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพารา 

ป.ตรี 2.91 3.00* 2.91  

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาทรัพยากรประมง ป.ตรี - 2.45* 3.00  

11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศ ป.ตรี - 2.18 2.73*  

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์ ป.โท - 2.10 3.00  

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เละ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ป.โท 2.55 2.64* 2.72  

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏบีัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยียาง 

ป.โทและ 
ป.เอก 

2.73 2.82 3.00  

15. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏบีัณฑิต 
สาขาวชิาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า( หลักสูตรนานาชาติ) 

ป.โทและ 
ป.เอก 

1.82 2.30* 1.18  

หมายเหตุ * Site visit ** ยังไม่มีการประเมินระดับหลักสูตร 
7.1 ข (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินงานภายใต้การบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ดังนั้น

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงเป็นผู้ดูแล ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินตามตัวชี้วัดที่แต่ละ
หน่วยงานก าหนด ซึ่งคณะฯ จะด าเนินการแจ้งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการในเบื้องต้นผ่านทางการโทรศัพท์ แจ้งในไลน์กลุ่ม และแจ้ง
อย่างเป็นทางการในระบบสารสนเทศ Online  

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลให้ต้องหยุดการเรียนการสอนแบบรวมกลุ่มและเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการ
สอน และการวัดผล ทั้งนี้ท่านรองอธิการบดี เป็นผู้ออกประกาศและสื่อสารต่ออาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ด้วยตนเองทั้งในรูปแบบ
ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสงูสุด และมีการท าแบบส ารวจถึงปัญหา
การเรียนการสอน วิธีการสอน วิธีการประเมินผล ช่องทางการสื่อสาร โปรแกรมที่ใช้ สัณญาณอินเตอร์เน็ต  และน ามาซึ่งการแก้ไข 
ปรับปรุง อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 



7.1 ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
คณะ มีการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยแบ่งผู้ส่งมอบตามพันธกิจของคณะ ได้แก่ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการ คณะมีการวางแผนจัดท าการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าแบบวัดและประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90.91 ได้ติดต่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานในระบบสหกิจศึกษา และน าผลการประเมินมา
ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

7.2 ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
7.2 ก (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  
ตามที่ได้มีการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ AUN QA นั้น กรรมาร

ประเมินได้สัมภาษณ์นักศึกษา เก่ียวกับความพึงพอใจ และความต้องการต่างๆ จากนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องการเพิ่มทักษะการใช้
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดทั้งการมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 จึงมี
การจัดสรรวัสดุ, อุปกรณ์, เพิ่มเติม 
  7.2 ก (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  

การประเมินความผูกพันของเรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนต่อหลักสูตร และบริการด้านต่างๆ คณะได้ มีการวางแผนรวบรวม
ข้อมูลในการจัดท าแบบประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานสนับสนุนด้านต่างๆ  โดยจัดท าแบบสอบถามเกี่ ยวกับผลลัพธ์ในการ
สร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างผู้เรียนและคณะ รวมไปถึงการส ารวจความผูกพันของผู้เรียนต่อสถาบันอ่ืนๆ ใน
กลุ่มเดียวกันอีกด้วย    
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

7.3ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบคุลากร 
7.3ก (1) อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร   
คณะมีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณภาพและมีความสามารถทางด้านวิชาการ โดยมีอาจารย์ทั้งสิ้น 105 คน โดยแบ่งเป็น

ข้าราชการ จ านวน 6 คน  และพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 96 คน พนักงานเงินรายได้ จ านวน 3 คน โดยมีอายุเฉลี่ย 31-50 ปี 
และพบว่า มีอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 5 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 44 คน ดังแสดงในตาราง 
OP-1ก.(3-1) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

7.3 ก (2) บรรยากาศการท างาน 
 คณะได้ให้ความส าคัญต่อบรรยากาศในการท างานของบุคลากรทั้งในสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยได้มีการปรับ

สถานที่ ต าแหน่งที่นั่ง ในการท างานให้มีความสะดวกในการสื่อสาร และปรับปรุงกระบวนการในการขอย้ายต าแหน่งที่นั่งโดยใช้
เกณฑ์ต่างๆประกอบการพิจารณาให้เป็นระบบมากข้ึน ท าให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ร้องขอทุกราย 

 



7.3 ก (3) ความผูกพันของบุคลากร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ  ดังนั้นคณะ 

จึงร่วมกับวิทยาเขตในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากร เช่น โครงการท าบุญตักบาตรในวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมใน
วันสงกรานต์ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นต้น และจากข้อมูลเชิงตัวเลขพบว่า อายุงานเฉลี่ยของอาจารย์ทั้ง 105 ท่าน 
เท่ากับ 13.88 ปี ผลจาก Happinometer ความผูกพันของบุคลากรมีจากตัวชี้วัด 9 ข้อ แบ่งเป็น 3 หัวข้อใหญ่ สรุปบุคลากรทุ่มเท
การท างานเพื่อองค์กรมากที่สุด ผลดังตาราง  
ตาราง 7.3ก. (1-1)  ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร 

หัวข้อแสดงความผูกพัน ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
SAY (แนะน าปกป้องและภาคภูมิใจ) 3.46 3.63 
STAY (การย้าย การรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม) 3.33 3.43 
STRIVE (ทุ่มเท สร้างความก้าวหน้า  ท างานอย่างมีเป้าหมาย) 3.74 3.90 
ได้คะแนนเฉลี่ยจากทั้ง 3 ด้าน 3.51 3.65 
ร้อยละจ านวนอาจารย์ที่ลาออกต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 0 3.81 

7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร   
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ดังนั้น

กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์จึงมีการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไตรมาส  เพื่อติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนไปใช้ในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ในช่วงที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในแต่ละปี ซึ่งแผนในการจัดโครงการอาจไม่เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในปฏิทินการจัดโครงการ เนื่องจากมีกิจกรรมหรือ
โครงการอ่ืนที่มีความส าคัญกว่าเพิ่มเติมขึ้นมา ในส่วนของการด าเนินโครงการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการติดตามการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการปฐมนิเทศและการพัฒนาอาจารย์จะมีการติดตามอาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้าร่วม
โครงการ เพื่อให้เข้าร่วมโครงการได้อย่างครบถ้วน หรือโครงการการขอต าแหน่งของสายสนับสนุน จะเชิญชวนผู้ที่มีอายุงานครบ
ตามเงื่อนไขให้เข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาการท างานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 นอกจากนี้การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย วิทยาเขตฯ ได้จัดให้มีกองทุนวิจัย เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ
รวมกลุ่มท าวิจัย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย และมีผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้  โดยคณาจารย์ได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังตาราง 7.3ก. (4-1) และตาราง 7.3ก. (4-2) 
ตาราง 7.3ก. (4-1) โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ภายใน/ภายนอก) 

ล าดับ รหัสสัญญา ชื่อโครงการ 

1 Engage2562-001   โครงการวิจัยพัฒนาระบบตดิตามและตรวจสอบกิจกรรมของผู้สงูอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สงูอายุ ต.มะขามเตี้ย จ.สรุาษฎร์ธาน ี

2 SIT6202003S การศึกษาปริมาณสารก าจัดศัตรพูืชและการประเมินทา่ทางการท างานในเกษตรกรสวนทุเรียน
ภาคใต้ของประเทศไทย 

3 SIT620273S วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดตน้ทุนการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันด้วย
สนามแม่เหล็ก 

4 SIT6201045S การผลิตคอมโพสิตเมมเบรนพอลิซัลโฟนและอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เจือซิลเวอร์ 
(PS/TiO2/Ag) แบบเสน้ใยกลวง 



ล าดับ รหัสสัญญา ชื่อโครงการ 

5 SIT6202022S อิทธิพลของสีถังที่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด สีผิวและการตอบสนองต่อความเครียด
ในปลาดุกบิ๊กอุย 

6 SIT6202026S การพัฒนาแผ่นฟลิ์มบริโภคได้จากไคโตซานผสมแป้งข้าวที่เติมน้ ามันหอมระเหยและการ
ประยุกต์ใช้เพื่อเก็บรักษาน้ าพรกิแกง 

7 SIT6202029S สมบัติของแป้งข้าวมีสีดัดแปรจากกระบวนการบดโดยใช้แรงเฉือนและความร้อนและการ
ประยุกต์ใช้ในอาหารผูสู้งอายุ 

8 SIT6201058S การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมไข่เค็มทาขนมปงัเพื่อสุขภาพในเชิงพาณิชย์ 

9 SIT6202061S การใช้สารสกัดจากเปลือกไม้กระถินเทพาผลิตกาวเพื่อใช้ในการผลิตแผน่ชิน้ไม้อัดจากไม้
ยางพารา 

10 SIT6201069S การออกแบบและพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาแบบพกพา 

11 SIT6201081S การพัฒนาอุปกรณ์เก็บเก่ียวมะม่วงน้ าดอกไม้เพื่อลดการช้ า 

12 SIT6201086S การใช้ความร้อนแทนสารเคมีดูแลรักษาเนื้อไม้เพื่อการปรับปรุงสมบัติความแข็งแรงและความ
ทนทานต่อราผิวไม้ของไม้ยางพาราแปรรูปเพื่อการส่งออก 

13 SIT6201088S การเตรียมและสมบัติยางธรรมชาติกราฟต์แป้งเพื่อการควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ย 

14 SIT6201089S อิทธิพลของสารตัวเติมชนิดทรัพยากรหมุนเวียนต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาติ
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับแป้งเทอร์โมพลาสติก 

15 SIT6201100S การเตรียมและสมบัติมาสเตอร์แบทซ์ไม้หอมกฤษณาจากน้ ายางสด 

16 SIT6201106S โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่การจัดการการผลิตรองเท้ายางพาราจาก
วัตถุดิบของเกษตรกรสู่อาชีพอย่างยั่งยนื 

17 SIT6201108S รองเท้าเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบยางพารา 

18 SIT6201123S Development and characterization of instant noodles that incorporated with 
Chaiya salted duck egg 

19 SIT6201125S ศึกษาความเป็นไปได้ของการผลติเครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมักข้าวไร่ดอกข่า 

20 SIT6201126S ศึกษาความเป็นไปได้ของการผลติเครื่องดื่มเห็ดแครงในเชิงพาณชิย์ 

21 SIT6205014S การผลิตกลีเซอรีนจากน้ ามันปาล์มและการจัดตัง้โรงงานในระดบั pilot scale 
22 SIT6205015S ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical 

23 SIT6205025S การน าหลักวิธีด าเนินการของ GLOBE มาใช้ในการศึกษาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

24 CRP6105012370 การวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์แผ่นโฟมยางปูพื้นจากยางธรรมชาติที่มีสมบัติต้านเชื้อจุลนิทรีย ์

25 CRP6105012340 การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากเสน้ใยชานอ้อยผสมยางธรรมชาติเพื่อผลิตบล็อกยางปูพืน้คอก
ปศุสัตว ์



ล าดับ รหัสสัญญา ชื่อโครงการ 

26 SIT6206001S Advancing bio-stimulant for sustainable agriculture 
27 SIT6205032S การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดตน้ทนุปาล์มน้ ามันด้วยนวัตกรรมสนามแม่เหล็ก 

28 SIT6205033S เพิ่มผลิตภาพการผลิตในโรงงานสกัดน้ ามนัปาล์ม 

29 001/2562 ผลของระดับโปรตีนในอาหารตอ่ปริมาณคอลลาเจนและคุณภาพเนื้อของแพะพื้นเมือง 

30 002/2562 Physicochemical and Sensory Characterization of the Neoteric Hom Chaiya 
Rice Beer 

31 003/2562 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในหอยตระโกรมกรามขาวโดยใช้เครื่องหมายไม
โครแซทเทลไลทท์ี่พัฒนามาจากเทคโนโลยลี าดบัเบสยุคใหม่ 

32 SIT6206002S Study the effect of new silane coupling agents on the dispersion of silica in 
different type of natural rubber 

33 SIT6206011S Study factors that affect to PRI property of STR20 

34 CRP6205030900 การพัฒนาเปลือกไข่เพื่อผลิตเปน็ตัวดูดซับสารฟอร์มัลดไีฮด์จากเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

35 MRG6280254 ผลการเสริมผงถ่านไมไ้ผ่ น้ าส้มควันไม้ไผ่ และการใช้ร่วมกันในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพ
ไข่ น้ าหนักอวัยวะที่เกี่ยวข้อง และปริมาณแบคทีเรียในล าไส้ของไก่ไข ่

36 สพภ-วช 65/2562 การใช้สารสกัดจากเปลือกไม้กระถินเทพาผลิตกาวเพื่อใช้ในการผลิตไม้อัดเกรดภายนอก 

37 009/2561 การศึกษาและพฒันาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร์ 

38 004/2562 การประเมินเสถียรภาพทางพันธุกรรมของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes mirabilis) 
ที่ขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง โดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกลุ และวิธีโฟลไซโทเมทร ี

39 011/2562 โครงการพัฒนาทรัพยากรชายฝัง่โดยการปลูกมะพร้าวน้ าหอมในพื้นที่ดนิเค็มและน้ ากร่อย 

40 012/2562 โครงการพัฒนาทรัพยากรชายฝัง่ ต้นแบบการเลี้ยงปลานิลในร่องสวนปาล์มน้ ามัน 
 

41 013/2562 โครงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเชิงพาณิชย์เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร 

42 014/2562 การวิจัยและพฒันาการเพาะเลีย้งกุ้งขาวร่วมกับปลานิลทะเล 

43 008/2562 ระบบอัตโนมัติที่แม่นย าและการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
เซนต์จอห์นเวอร์ตโดยใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

44 RUG6250030 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง ระยะที่ 2 : ผลิตภัณฑอ์าหารทะเลแปรรูปพร้อมบริโภค (กลุ่มที่ 37) 

45 SIT6206014S Effect of yeast-based product supplementation in the feed on immune 
parameters, digestive gland and intestinal morphology of white shrimp 
Penaeus vannamei 



ล าดับ รหัสสัญญา ชื่อโครงการ 

46 FDA-CO-2562-
10331-TH 

การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัตขิองบาซิลลสัจากดนิบ่อกุ้ง ล าไส้ครัสเตเชียน ล าไส้ไก่และมลู
ไก่ เพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกในไก่ไข่ 

47 SIT6206018S The study of natural rubber and it’s latex (Clone , area of plantation and 
method of production) 

 

ตาราง 7.3ก. (4-2) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ภายใน/ภายนอก) 

ปีการศึกษา 
แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย/งานสร้างสรรค ์ จ านวนอาจารย์

ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง 

จ านวนเงินทุนวิจัย/
อาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง 

ภายในสถาบัน ภายนอกสถาบัน 

2558 9,753,761 13,959,474 97 244,466.34 
2559 6,913,363 9,173,840 102 157,717.68 
2560 3,063,649 13,744,480 107 157,085.32 
2561 2,176,086 6,931,950 107 85,122.00 
2562 21,037,310 23,059,557 104 424,008.34 

 คณะได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัย และการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ดังนั้นในแต่ละปีคณาจารย์จึงมีการสร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง (ตาราง 7.3ก. (4 -3) และมีการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการดังแสดง ตาราง 7.3ก. (4-4)  
ตาราง 7.3ก. (4-3)   ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์

ปีการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

รวม จ านวนอาจารย์ประจ า
ที่ปฏิบัติงานจริง 

จ านวนผลงาน/อาจารย์ 
Proceedings 

publication

ระดับชาต ิ
publication

ระดับนานาชาต ิ
2558 20 24 43 87 97 0.89 

2559 3 4 34 41 102 0.4 
2560 52 18 52 122 107 1.14 
2561 55 23 54 132 108 1.22 
2562 23 23 55 101 104 0.97 

 

 

กราฟ 7.3ก. (4-1)   สัดส่วนผลงานทางวิชาการต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 
 



ตาราง 7.3ก. (4-4) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปี

การศึกษา 
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ระหว่างการย่ืนขอ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รอง
ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

ศาสตราจารย ์

2558 20 3 -    
2559 26 3 - 5 1 - 
2560 29 4 - 10 1 1 
2561 33 5 - 21 - 1 
2562 44 5 - 10 3 - 

 นอกจากพันธกิจด้านการเรียนการสอน คณะยังให้ความส าคัญกับการบริการชุมชน และการด าเนินงานที่ดีของคณาจารย์ 
ท าให้คณาจารย์ได้รับการเชิดชูเกียรติ และรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ (ตาราง 7.3ก. (4-5)) 
ตาราง 7.3ก. (4-5) จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านต่างๆ  

รางวัล รายชื่อผู้ได้รับรางวัล 

ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจ าปี 2562 

เรื่อง โครงการเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมคุณภาพเนื้อโคขุนของ
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเสริมพืชสมุนไพรท้องถิ่น 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บด ีค าสีเขียว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 

ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ 

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
PSU-TPSF ระดับวิชชาจารย์ (Professional Teacher) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา คงเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารมี หนูนิ่ม 

อาจารย์ตัวอย่างดา้นบริการวิชาการ ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน 

ผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดแ้ก่ โครงการพัฒนาเครือข่าย
เซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ 

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 

7.4 ก ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงประโยชน์
ของคณะ  วิทยาเขต  มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น  

1) หลักประสิทธิผล มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานในด้าน ต่างๆ เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางและวาง
แผนการด าเนนิงานทีช่ัดเจน  
  2) หลักประสิทธิภาพ มีการบรหิารจัดการด้านตา่งๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด และเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะ  
  3) หลักการตอบสนอง มีการส ารวจความคิดเห็น และความพงึพอใจของบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
เพื่อน ามาปรบัปรุง พฒันาระบบการจัดการและการให้บริการของคณะ  



4) หลักความรับผิดชอบ มีการมอบหมายภาระงานไปสู่ระดับบุคคล โดยให้จัดท าเป็นข้อตกลงภาระงาน (TOR) เพื่อเป็น
การมอบหมายความรับผดิชอบที่ชัดเจนและสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้  
  5) หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตา่งๆของคณะให้บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
รับทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย  
  6) หลักการมีส่วนร่วม มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะ โดยให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ/
คณะท างานตา่งๆ  
  7) หลักการกระจายอ านาจ มีการมอบหมายและกระจายอ านาจที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
  8) หลักนิติธรรม การบริหารงานของคณะเป็นไปตามการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย ด าเนนิการโดยยึดตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นธรรม และเป็นรปูธรรมที่ชัดเจน ในการบริหารจัดการเพื่อเกิดความเท่าเทียมกัน มีกลไกการให้ความเปน็
ธรรมในกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริง การกล่าวโทษ การพิจารณาความผิด และกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่ให้ความเป็นธรรม  
  9) หลักความเสมอภาค มีระบบการสรรหาบุคลากร เพื่อมาปฏบิัติงานของคณะ โดยมีการตั้งคณะกรรมการการคัดเลือก ซึ่ง
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านกระบวนการต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ และต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คัดเลือก  
  10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในการบริหารงานของคณะ มีกระบวนการในการหา ข้อสรุป/ข้อคิดเห็นในประเด็นตา่งๆที่
เก่ียวข้องกับการบริหารงานของคณะ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อลงมติหาขอ้สรุปในประเด็นการ พิจารณาต่างๆ 

7.4 ก (1) การน าองค์การ 
คณบดีท าหนา้ที่เปน็ผูน้ าสูงสุดของคณะ โดยมีแนวนโยบายการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และมีการสื่อสารไปยงั

บุคลากรผา่นรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหนา้สาขาวิชา ระดับความพึงพอใจของการปฏิบตัิงาน  

 

กราฟที่ 7.4ก (1-1) ร้อยละของระดับความพงึพอใจของการปฏิบัติงาน 
7.4 ก (2) การก ากับดูแล  
การก ากับดูแลและภาระรับผิดชอบของคณะได้มีการดูแลโดยหน่วยงานส่วนกลางของวิทยาเขต และไม่มีเร่ืองร้องเรียนที่

บุคลากรร้องเรียนผ่านนิติกร  
7.4 ก (3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน  
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และการรับรองมาตรฐานของคณะ และทุกหลักสูตรได้รับการปรับปรุงตาม

รอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ก ากับดูแล 
7.4 ก (4) จริยธรรม  
ผลลัพธ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้น าระดับสูง และต่อระบบการก ากับ

ดูแล อยู่ภายใต้การด าเนินการของส านักงานอธิการบดี 
7.4 ก (5) สังคม  
คณะตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นผ่านทางการบริการวิชาการ และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมโดยการลด

การใช้โฟม  
 



7.4 ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
คณะ มีการจัดท าแผนกลยทุธ์และแผนการปฏิบัตงิานของคณะอย่างสม่ าเสมอ และได้ด าเนินการตามแผนเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ดังตาราง 7.4ข. (1-1) 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 

7.5 ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
7.5 ก (1) ผลการด าเนินการดา้นงบประมาณและการเงิน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ 

ส่งผลให้การบริหารงานงบประมาณอยู่ในความดูแลของส านักงานอธิการบดีวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี สามารถแสดงข้อมูลได้ ดังตาราง 
7.5ก. (1-1) และในปี พ.ศ. 2561 คณะได้จัดสรรงบประมาณในโครงการเพื่อพัฒนาตามพันธกิจหลักของคณะตามแผนกลยทุธ์ไว้แล้ว 

ตาราง 7.5ก. (1-1) งบประมาณด้านต่างๆ ของส านักงานอธกิารบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
 (หน่วย : ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
งบ

บุคลากร 
งบด าเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน 

งบรายจ่าย
อื่นๆ 

รายจ่ายสมทบ
ส่วนกลางและ

เงินออม 
รวม 

ปี2557        
งบแผ่นดิน 15.619 11.157 15.406 4.920  -   47.103 
งบเงินรายได ้ 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 
งบเงินรายได ้ 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 
ปี 2559        
งบแผ่นดิน 19.131 11.023 70.884 5    106.039 
งบเงินรายได ้ 15.245 48.335 7.893 53.873 4.723  130.07 
รวม 34.376 59.358 78.777 58.873 4.723  236.109 
ปี 2560        
งบแผ่นดิน 120.872 9.942 63.843 5.430 -  200.089 
งบเงินรายได ้ 18.401 46.641 31.000 40.740 4.713  141.316 
รวม 139.273 56.583 94.843 46.17 4.713  341.582 

ปี 2561        
งบแผ่นดิน 84.498 9.922 53.245 58.970  -  - 206.635 

งบเงินรายได ้ 20.9477 49.5006 29.4340 40.2588 3.9270 18.7529 162.8210 

รวม 105.4457 59.4226 82.6790 99.2288 3.9270 18.7529 369.4560 



ตาราง 7.4ข.  (1-1) ผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ (Stratigic) 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(Goal) 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 
2562 

กลยุทธ์ 1 : การผลิตบณัฑิตที่มี
สมรรถนะ สากล 

เป้าหมายที่ 1 : การมี
หลักสูตรที่คุณภาพระดับ
ปริญญาตรี โท เอก 

KPI1.1: จ านวนหลักสูตรระดบัปริญญาตรีและ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

12 12 15 16 
 

16 

KPI1.2: จ านวนหลักสูตรนานาชาติ/ Bilingual 1 1 1 1 1 
KPI1.3: จ านวนหลักสูตร joint / double 
degree 

- - - เปลี่ยนเปน็จ านวน
หลักสูตรที่ร่วมฝึก
กับสถาน
ประกอบการ 

- 

จ านวนหลักสูตรที่ร่วมฝึกกับสถานประกอบการ - - - 11 11 
KPI1.4: ร้อยละ 50 ที่สอนแบบ Active Learning 33.01 100 91.19 99.02 99.02 

เป้าหมายที่ 2: บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษามีงานท า 
และ/หรือ สามารถสร้างงาน
เป็นผู้ประกอบการได้ 

KPI2.1.1: ร้อยละของนักศึกษาทวิภาษา มผีลการ
สอบ TOEIC ก่อนจบการศึกษาไม่ต่ ากว่า 650 

- - - เปลี่ยนเปน็ 
จ านวนรับ
นักศึกษา 

- 

จ านวนรับนักศึกษา 624 591 488 305 276 

KPI2.1.1: ร้อยละของนักศึกษา (ธรรมดา) มีผล
การสอบ TOEIC หรือ PSU-Test ก่อนจบ
การศึกษาไม่ต่ ากวา่ 400 

- - - เปลี่ยนเปน็ 
ร้อยละของ
นักศึกษาปี 3 ที่
ผ่านภาษาอังกฤษ 

- 

ร้อยละของนักศึกษา ปี 3 ที่ผา่นภาษาอังกฤษ - - - 84.71% 84.07 
KPI2.2: ร้อยละของบัณฑิตมีงานท า สร้างงานเอง 54.79 40.26 63.21 44.18 36.06 



กลยุทธ์ (Stratigic) 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(Goal) 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 
2562 

และศึกษาต่อได ้
KPI2.3: ร้อยละ ของบัณฑิตสร้างงาน หรือเป็น
ผู้ประกอบการ 

0.33 3.00 4.44 1.11 2.59 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างสรรค์
งานวิจยัและนวัตกรรมที่มี
มาตรฐานระดับนานาชาต ิ

เป้าหมายที่ 3: เป็นคณะที่มี
ชื่อเสียงในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติด้านการวิจัย 

KPI3.1: ผลงานวจิัยระดับนานาชาติในฐานข้อมูล 
ISI (Web of Science)/Scopus  

28 47 52 54 55 

KPI3.2: ร้อยละ...ของอาจารย์ที่มีทุนวิจัยต่อคน 
ไม่น้อยกว่า 180,000 บาทต่อป ี

76.03 84.31 87.27 50.6 44.76 

KPI3.3: จ านวนสาขาวชิาที่เป็นเลิศระดับประเทศ - - - - - 
KPI3.4: คณะวิจัย 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลยั - - - - - 

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนา
บุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชพี 

เป้าหมายที่ 4: คณาจารย์ใน
คณะตื่นตัวและมีการท างาน
วิจัยและงานสร้างสรรค ์

KPI4.1: ร้อยละ...ของคณาจารย์ที่ตื่นตัว ใน
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

- - - เปลี่ยนเปน็ 
จ านวนอนุ
สิทธิบัตร, 
นวัตกรรม 
เป้า 2 ชิ้น 

- 

จ านวนอนุสิทธิบัตร, นวัตกรรม 
 

- - - 5 4 

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

22 คน 26 คน 29 คน  33 คน 44 คน 

กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชนอยา่งยั่งยนื 

เป้าหมายที่ 5: คณะมีงานวิจยั
ที่สามารถเป็นฐานในการ
พัฒนาชุมชน ภูมิภาคและ
ประเทศ 

KPI5.1: จ านวนงานบริการวิชาการ 16 19 6 3 7 



 

 

 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

แนวทำงกำรพัฒนำคณะ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเป็นมา 

 ด้วยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จะมีกำรสรรหำคณบดีในระยะเวลำอันใกล้นี้ 
คณะจึงได้จัดท ำ แนวทำงกำรพัฒนำคณะ เพ่ือใช้ประกอบกำรสรรหำคณบดีดังกล่ำว  
 
แนวทาง และขอบเขตการด าเนินการ 
 ในกำรจัดท ำ แนวทำงกำรพัฒนำ คณะได้น ำปัจจัยต่ำง ๆ มำใช้ประกอบกำรจัดท ำ ดังนี้ 
1) แผนของหน่วยงำน function ได้แก่ แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะ 20 ปี 
2) สภำพปัญหำและควำมต้องกำรจำกผู้มีส่วนได้เสีย 
3) ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของคณะ 
4) ผลกำรด ำเนินกำรในช่วงที่ผ่ำนมำ 
5) ผลกำรประเมินคณะ โดยระบบประกันคุณภำพ EdPEx 
6) OKR ของมหำวิทยำลัย 
 
สาระส าคัญในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างกลไกการท างานเชิงรุก ยุทธศำสตร์นี้มีเป้ำหมำยในกำรมีกลไก 
กำรท ำงำนเชิงรุกเพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืนที่แท้จริง โดยก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 4 ด้ำน คือ 
1) กำรบูรณำกำรข้ำมศำสตร์ 
2) กำรตอบโจทย์ของผู้ใช้บัณฑิตและกำรแก้ปัญหำประเทศ 
3) ประสิทธิภำพที่ขับเคลื่อนด้วยสำรสนเทศ 
4) กำรสร้ำงพลังร่วมจำกเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ยุทธศำสตร์นี้มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำบัณฑิต 
ที่มีอัตลักษณ์มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนสำกลพร้อมเป็นพลเมืองโลก ผลิตผลงำนวิจัยที่ตอบโจทย์และสอด
รับกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ผลงำนวิจัยสำมำรถน ำไปต่อยอดเชิงพำณิชย์ได้ และเป็นแหล่งค้นคว้ำ
และสนับสนุนข้อมูลควำมรู้แก่สังคมและชุมชน โดยก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 3 ด้ำน คือ 
1) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลให้กับประเทศ 
2) กำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3) พันธกิจมหำวิทยำลัยเพื่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ ยุทธศำสตร์นี้มีเป้ำหมำยให้บุคลำกรและผลงำนทำง 
วิชำกำรของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน 2 
ด้ำน คือ 
1) กำรสร้ำงควำมยอมรับในระดับนำนำชำติ 
2) กำรสร้ำงระบบนิเวศด้ำนควำมเป็นนำนำชำติในมหำวิทยำลัย 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ยุทธศำสตร์นี้มีเป้ำหมำยให้เป็นองค์กรที่มี 
สมรรถนะสูง โดยก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 5 ด้ำน คือ 
1) กำรบริหำรควำมต่ำง 
2) กำรสร้ำงเสถียรภำพและควำมม่ันคงทำงกำรเงิน 
3) กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
4) กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร 
5) กำรมีระบบงบประมำณส ำหรับขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 

 

ผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามระบบประกันคุณภาพ 
EdPEx ในช่วงที่ผ่านมา 

1) คณะยังไม่มีระบบกำรวำงแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน (ข้ันตอน กรอบเวลำด ำเนินกำร) 
2) คณะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ไปใช้ในกำร

วำงแผนกลยุทธ์ขององค์กร 
3) ยังไม่มีระบบในกำรจัดกำรข้อร้องเรียน เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมผูกพันกับคณะ 
4) กำรวำงตัวชี้วัด ในระดับกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงำน และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ยังไม่

สอดคล้องกัน ท ำให้กำรขับเคลื่อนคณะ ยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 
5) ยังไม่มีระบบในกำรด ำเนินกำรเรื่อง KM management  ซึ่งจะสำมำรถน ำมำใช้พัฒนำกำรท ำงำน

ด้ำนต่ำง ๆ ของคณะได้ 
6) ยังไม่มีกำรประเมินทรัพยำกรทำงกำรบริหำร และกำรวำงแผนด้ำนบุคลำกร ทั้งด้ำนอัตรำก ำลัง 

และขีดควำมสำมำรถ ว่ำจะเพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนแผนงำนขององค์กรหรือไม่ 
7) ยังไม่มีแนวทำง/กระบวนกำร ในกำรควบคุมต้นทุนในกำรท ำงำน และกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 

เพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ 
8) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนท ำ ยังค่อนข้ำงน้อย (2558-2561 : 47, 52, 41, 34) 
9) สัดส่วนของผลงำนวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนำนำชำติ ต่ออำจำรย์ทั้งหมด อยู่ในระดับปำน

กลำง (0.4-0.5) 
10) ร้อยละผลงำนวิจัย /งำนสร้ำงสรรค์/ผลงำนบริกำรวิชำกำร ที่น ำไปใช้ประโยชน์ ต่ออำจำรย์

ประจ ำ อยู่ในระดับต่ ำ (4%) 
11) สัดส่วนเงินวิจัยจำกภำยนอก เทียบกับอำจำร์ประจ ำ อยู่ในระดับปำนกลำง (221,726) 
12) ร้อยละของหลักสูตรนำนำชำติต่อหลักสูตรทั้งหมด ยังอยู่ในระดับต่ ำ (6%) 
13) ร้อยละของอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศต่ออำจำรย์ประจ ำ ยังต่ ำ (3%) 
14) ร้อยละของนักศึกษำต่ำงประเทศต่อนักศึกษำทั้งหมด ยังต่ ำ (1%) 
15) ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 3% ได้แก่ 

- กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม 

- สิ่งแวดล้อมเพ่ือควำมยั่งยืน 



- เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 

- เทคโนโลยีอุตสำหกรรมยำงพำรำ 

- ระบบสำรสนเทศ 

- วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร ป โท 

- กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ(หลักสูตรนำนำชำติ) ป เอก 
     16) ควำมผูกพันของบุคลำกร ต่อองค์กร อยู่ในระดับปำนกลำง (คะแนน 3.65/5) 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 คณะได้ท ำควำมวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน เพ่ือจะได้น ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง โดย คณะมีประเด็นควำมเสี่ยงหลักท่ีมีผลกระทบสูงดังนี้ 
1)  จ ำนวนนักศึกษำลดลง 
2)  อัตรำกำรได้งำนท ำของบัณฑิตอยู่ในระดับต่ ำ 
3)  งบประมำณแผ่นดินมีแนวโน้มลดลง ขณะที่คณะยังมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ต่ ำ 
4)  งำนวิจัยของคณะ ยังถูกน ำไปใช้ประโยชน์ในระดับต่ ำ 
5)  คณะยังมีงำนบริกำรวิชำกำรน้อย โดยเฉพำะงำนบริกำรวิชำกำรแบบหำรำยได้  
 

สภาพปัญหาและความต้องการของผู้มสี่วนไดเ้สีย  
ด้านการเรียนการสอน 
1) ร้อยละบัณฑิตได้งำนท ำ ยังค่อยข้ำงน้อย 
2) ร้อยละหลักสูตรนำนำชำติต่อหลักสูตรทั้งหมด ยังต่ ำ 

3) ร้อยละอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศต่ออำจำรย์ประจ ำยังต่ ำ 
4) ผลกำรประเมินหลักสูตรหลำยหลักสูตรต่ ำกว่ำ 3 คะแนน/7 คะแนน 
5) กระบวนกำรเรียน กำรสอน ยังไม่รองรับผู้เรียนกลุ่มอ่ืน และกำรเรียนรู้ตลอดชีพ 
ด้านการวิจัย 
1) จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ เผยแพร่ ระดับนำนำชำติยังน้อย 
2) เงินทุนวิจัยจำกภำยนอกยังต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
 3) กำรน ำผลกำรวิจัย/ผลงำนสร้ำงสรรค์/ผลงำนบริกำรวิชำกำร ไปใช้ประโยชน์ยังน้อย 
ด้านการบริการวิชาการและพันธกิจเพ่ือสังคม 
1) กิจกรรมบริกำรวิชำกำรให้กับหน่วยงำนภำยนอกยังน้อย 
2) กิจกรรมบริกำรวิชำกำรแบบสร้ำงรำยได้ยังน้อย 
3) มีรำยได้จำกกิจกรรมบริกำรวิชำกำรน้อย 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1) ยังไม่มีกิจกรรมที่มี impact ต่อศิลปวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 



ด้านการบริหารจัดการ (การบริหารด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่/เคร่ืองมือ 
และการบริหารระบบงาน) 
1) งบประมำณแผ่นดินมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง 
2) คณะยังขำดกลยุทธ์/กิจกรรมในกำรสร้ำงรำยได้ 
3) ระบบกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ยังไม่สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนคณะ 
4) ขำดกำรวำงแผนด้ำนบุคลำกร(ด้ำนอัตรำก ำลัง/ขีดควำมสำมำรถ) เพ่ือขับเคลื่อน 
    ยุทธศำสตร์คณะ 
5) ควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กรอยู่ในระดับปำนกลำง 3.51/5 
6) คณะ ยังไม่มีระบบกำรวำงแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
7) ยังไม่มีระบบในกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
ด้านนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่า 
1) นักศึกษำยังขำดทักษะ 21th century skill  
2) ศิษย์เก่ำยังมีควำมผูกพันต่อคณะน้อย 
 
 

เป้าหมายการพัฒนา ในระยะ 4 ปี  
 จำกข้อมูล ปัจจัยที่ใช้ในประกอบกำรจัดท ำ แนวทำงกำรพัฒนำคณะ ทั้ง 6 ด้ำน  คณะได้จัดท ำ 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำคณะ ในระย 4 ปี เพ่ือเป็น Road map ให้กับคณบดีคนใหม่ ดังนี้ 

 
ด้านการเรียนการสอน 
1) บัณฑิตมีงำนท ำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
2) มีหลักสูตรนำนำชำติร้อยละ 12 ของหลักสูตรในคณะ 
3) มีอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศในทุกหลักสูตร (visiting prof. หรือ visiting researcher หรือ ชำวต่ำงชำติ
ที่สอนอย่ำงน้อย 1 เทอม หรือ 1 วิชำ)   
4) จ ำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษำต่ำงชำติ อย่ำงน้อย 3 หลักสูตร 
5) ทุกหลักสูตรมีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำ 3 และ หลักสูตรเป็น หลักสูตร OBE  100% 
6) ทุกหลักสูตรรับนักศึกษำได้ไม่น้อยกว่ำ 50% ของหลักสูตรทั้งหมด 
7) มีหลักสูตร 3+1 หรือ 2+2 หรือ double degree ร่วมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 1 
หลักสูตร 
8) มีหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร 
9) จ ำนวนนักศึกษำจบตำมเวลำ 80% 
10) ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 80% 
11) นักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนกำรสอนทุกวิชำ ไม่น้อยกว่ำ 70%   



 
ด้านการวิจัย 
1) ตีพิมพ์ 40 เรื่องต่อปี* (SCOPUS, ISI)  
2) เงินทุนวิจัยภำยนอกเฉลี่ย 250,000 บำทต่อคนต่อปี  
3) งำนวิจัยได้รับกำรอ้ำงอิง หรือ ได้รับกำรน ำไปใช้จำกภำครัฐ ภำคเอกชน หรือ น ำไปใช้เชิง 
    พำนิชย์ ไม่น้อยกว่ำ 80% ของงำนวิจัยทั้งหมด 
4)  มีงำนวิจัยที่ตอบโจทย์พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่องต่อปี 
5)  มีรำยได้จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ/translational research(งำนวิจัยที่ใช้งำนจริง)/กำรรับจ้ำงวิจัย 

(บริกำรวิชำกำรท ำวิจัย) ไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำทต่อปี นับจำกเงินทุนของโครงกำร 

ด้านบริการวิชาการ 
1) มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรให้กับชุมชนอย่ำงน้อย 10 กิจกรรม  
2) มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบสร้ำงรำยได้อย่ำงน้อย 5 กิจกรรม ต่อปี 
3) มีรำยได้จำกโครงกำรบริกำรวิชำกำร 250,000 บำทต่อปี (ตำมเกณฑ์บริกำรวิชำกำร 15%) 
4) มีหลักสูตร non degree ทีเ่ป็นกำร upskill  reskill ไม่น้อยกว่ำ 3 หลักสูตร 
5)  บุคลำกรมีกำรท ำพันธกิจเพ่ือสังคม ในรูปแบบต่ำง ๆ (กำรเป็นกรรมกำร /ที่ปรึกษำ/เป็นผู้ 
    จัดหรือคณะท ำงำนจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ) อย่ำงน้อย 50% ของบุคลำกร 
6) ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมบริกำรวิชำกำรไม่น้อยกว่ำ 80% 
 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1) จัดกิจกรรมทำงศิลปวัฒนธรรมอย่ำงน้อย 2 กิจกรรมต่อปี 
 
ด้านการบริหารจัดการองค์กรและงบประมาณ 
1) มีกิจกรรมสร้ำงรำยได้จำกกำรใช้องค์ควำมรู้ของคณะ ในรูปแบบต่ำง ๆ ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมต่อปี 
2) ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน ไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำทต่อปี 
3) มีรำยได้จำกโครงกำรบริกำรวิชำกำร 250,000 บำทต่อปี (ตำมเกณฑ์บริกำรวิชำกำร 15%) 
 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
1) มีระบบกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของคณะ 
2) คณะต้องมีแผนกำรสรรหำ แผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือให้มีอัตรำก ำลังและมีขีดควำมสำมำรถเพียงพอต่อ
กำรพัฒนำคณะ และมีระบบติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
3) เป้ำหมำย 4 / 5 
4)  จ ำนวนอำจำรย์ที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะอำจำรย์ระดับ 2 ขึ้นไปร้อยละ 10 (OKR ม.อ. ก ำหนด) 
5) ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษของบุคลำกรสำยสนับสนุน ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 4 ร้อยละ 70 
6) บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะกำรท ำงำนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 



ด้านอาคาร สถานที่ เคร่ืองมือ โครงสร้างพื้นฐาน 
คณะ เป็น smart faculty อย่ำงสมบูรณ์ 
คณะเป็น Green faculty อย่ำงสมบูรณ์ 
ด้านระบบงาน/กระบวนการท างาน/ระเบียบ ข้อบังคับ 
1) จัดระบบกำรวำงแผนและกำรทบทวนที่ชัดเจน มีกระบวนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์คณะอย่ำงน้อย 1 
ครั้ง/ปี 
2) คณะได้รับคะแนนประเมิน EdPex ไม่น้อยกว่ำ 200 คะแนน 
ด้านการสื่อสารองค์กร 
มีระบบกำรรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจำกบุคลำกรภำยใน/ภำยนอก แบบ blind system 
- จัดระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ 
- มีกลไกกำรสื่อสำร/ประชำสัมพันธ์องค์กรสู่หน่วยงำนภำยนอกหลำกหลำยช่องทำง 
- มีกำร update สื่อ social media อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 ด้ำนนักศึกษำ  กำรพัฒนำนักศึกษำ และศิษย์เก่ำ 
นักศึกษำมี digital literacy 100% (ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวันได้)  
 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับศิษย์เก่ำ (ชมรมหรือสมำคมศิษย์เก่ำ) และมีกลไกให้ศิษย์เก่ำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำคณะ/สนับสนุนกิจกรรมคณะในรูปแบบต่ำง ๆ 
 

Flagship ของคณะ 
 คณะได้ก ำหนด Flagship ของคณะในแต่ละพันธกิจหลัก โดยใช้ เกณฑ์กำรพิจำรณำดังนี้ 
1) มีหลักสูตรควำมครบถ้วน ตรี โท เอก 
2) ผลงำนวิชำกำร ควำมมีชื่อเสียง 
3) จ ำนวนนักศึกษำ 
4) ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ 
5) เป็นที่รู้จักของบุคคลภำยนอก 
6) ควำมสนใจในกำรเป็นสำขำ Flagship 
7) ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น และ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และได้ก ำหนด Flagship ตำมพันธกิจด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
Flagship ด้านวิชาการ 
 Data Science and Digital Technology 
Flagship ด้านงานวิจัย 
 -เทคโนโลยียำง  เคมี และอุตสำหกรรม 
         - Data Science and Digital technology 
Flagship ความโดดเด่นด้านบริการวิชาการ 
           ยำงพำรำ และ กำรจัดกำรอุตสำหกรรม  


