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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (Liberal Arts and Management Sciences: LAMS)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้รับการอนุมัติให้มีการก่อตั้งในวันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2551 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 306 (4/2551) ภายหลังปี 
2563 ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบการก าหนดโครงสร้างภายในส่วน
งานของมหาวิทยาลัย  โดยแยกสาขาวิชาภาษาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออกไปจัดตั้งเป็น
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ปัจจุบันคณะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยบูรณาการศาสตร์ทางด้าน
การจัดการและธุรกิจเพ่ือความเป็นเลิศของประเทศ ระบบการบริหารมีคณบดีของคณะท าหน้าที่ในลักษณะ
ของ Academic Dean คือ ท าหน้าที่ในการบริหารงานทางด้านวิชาการและมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็น
คณะกรรมการสูงสุดในการบริหารจัดการคณะ  ภายใต้การบริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการบริหารแบบ
รวมศูนย์ประสานพันธกิจ ทางด้านการบริหารและงานส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

(1) หลักสูตรและบริการ 

 โครงร่างองค์กร 

หลักสูตรและบริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ กลไกการส่งมอบ 
1. การจัดการเรียนการสอน 
1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตร ีได้แก่ 

1) บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ) 
2) บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการท่องเท่ียว) 
3) ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
4) รป.ศ.(การจัดการรัฐกิจ) 
5) บช.บ. 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชาที่สามารถ
ทางด้านศาสตร์การจัดการ
และธุรกิจ ที่มีความรู ้
คุณธรรม และสมรรถนะ
สากล 

- ระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะ ด าเนินการผ่าน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานกัศึกษา และมี
คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ โดยมีการก ากับ ดแูล 
และบริหารงานด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
โดยเน้นรูปแบบวิธี Active Learning การบูรณาการกับ
การท างาน (Work Integrated Learning) การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาดูงาน กจิกรรมเสริมหลักสูตร 
กระบวนการวจิัย โครงงานศึกษา ฝึกปฏบิัติงานและสหกิจ
ศึกษา  
- ระบบการจัดการเรียนการสอนระดับบณัฑิต ศึกษาของ
คณะเน้นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์(Outcome 
Based Education กรณีศึกษา (Case Study) โครงงาน
และวิจยัเป็นฐาน (Project and Research Based 
Learning) การน าเสนองานกระบวนการวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

1.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
(1 หลักสูตร) ได้แก่ บธ.ม. (MBA)  

ผลิตมหาบัณฑิตสามารถ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ โ ม เ ด ลแ ล ะ
เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
สร้างและพัฒนากลยุทธ์ทาง
ธุรกิจสมัยใหม่ โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน 

2. การวิจัย 
2.1 โครงการวิจัย 
 
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เพื่อการวิจัยตามเง่ือนไขของ
แหล่งทุน  

ระบบงานสนับสนุนวิจยัของคณะฯ ด าเนินการผ่านรอง
คณบดีฝ่ายบริหารและวิจยั และมีคณะกรรมการวิจยั
ประจ าคณะในการก ากับ ดูแล บริหารงานวิจยั ทั้งนี้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจยั ได้แก ่
- การส่งเสริมการขอทุนวิจยัจากแหล่งทนุต่างๆ 
- การสนับสนุนการขับเคลื่อนหนว่ยวิจยั (Research Unit) 
- การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์แก่สงัคม ชุมชน ท้องถิ่น 
- การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการน าเสนอ 
ในการประชุมวิชาการหรอืการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
- การจัดประชุมการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิ
- การยกย่อง ชมเชย การให้รางวัล และการสร้างแรงจูงใจ
ในการท าวจิัยและเผยแพร่ผลงานวจิัย 

2.2 ผลงานวิจัย - บทความวิจยัได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
และได้มีการเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติและนานาชาติ  
- ผลงานวิจัยหรือบทความ
วิจัยได้รับการอ้างอิง 
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ภารกิจหลัก ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 
2563 มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และโท รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ภายใต้การ
บริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน CUPT-QA ทั้งนีข้้อมูลหลักสูตรและการบริการส าคัญแสดงดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี OP1-ก (1) หลักสูตรและบริการ 

(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยม และสมรรถนะหลัก  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้มีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของคณะฯ ตามวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยม และสมรรถนะหลัก ทีม่ีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้  
ตารางท่ี OP1-ก (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยม และสมรรถนะหลัก 

วิสัยทัศน ์

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการเป็นคณะชั้นน าการบรูณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจในระดับประเทศ 
เป้าหมาย 

 
จากการจัดอันดับการสอนตามเกณฑ์ของ Time Higher Education ทางด้าน Business and Management และ
ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์ในฐาน TCI, SCOPUS และ ISI 

พันธกิจ 

ผลิตบัณฑติและวิจัยที่มีคณุภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยวและ
นันทนาการ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ประเทศ 

ค่านิยม 

LAMS ประกอบด้วย     
L = Learning : การเรียนรู้ร่วม                                   A= Attitude : ทัศนคติเชิงบวก   
M = Management : ศาสตร์การจัดการและธุรกิจ            S= Social Responsibility: ความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะหลัก  
ห1) หลักสูตรที่มุ่งเน้นการบรูณาการศาสตรด์้านการจดัการและธรุกจิภายใต้การจัดการศึกษาแบบกระบวนทัศน์ใหม่
รองรับทักษะในศตวรรษที่ 21 
2. การบูรณาการศาสตร์ด้านการจดัการและธุรกิจในการวิจัยเพื่อยกระดับธรุกิจและสังคมอยา่งยั่งยืน 
3. เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และการท่องเที่ยวของภาคใต้ 

อันดับ 1 ใน 10 ของ
ประเทศ ภายในปี 2564  

อันดับ 1-5   ของประเทศ
ภายในปี 2567 

อันดับ 1-3 ของประเทศ
ภายในปี 2569 

3. การบริการวิชาการ 
องค์ความรู้ในศาสตร์การจัดการและธุรกิจ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้ าน

บริหารและการจัดการ แก่
ท้องถิ่นและสังคม หรือตาม
ความต้องการหน่วยงานและ
ผู้ที่สนใจ 

ระบบงานสนับสนุนงานบริการวิชาการด าเนินการผ่านรอง
คณบดีฝ่ายบริหารและวิจยั และมีคณะกรรมการฝ่ายพันธ
กิจเพื่อสังคมในการก ากับ ดแูลงานด้านการบริการวิชาการ
ของคณะ 
- สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรคณะในการจัดฝึกอบรม
หรือจัดโครงการด้านการบริการวิชาการ ให้แก ่ท้องถิ่น 
สังคม หรือความต้องการหนว่ยงานและผู้ที่สนใจ 
- การเป็นที่ปรึกษาหรือให้ค าปรึกษา 
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(2) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีบุคลากรทั้งสิ้น 61 คน (ข้อมูลปี 2563) โดยมีบุคลากร

ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจ านวน 1 คน ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนมาประจ าคณะมี
บทบาทส าคัญในการประสานงานระหว่างวิทยาเขตฯ และคณะ โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 6 คน  

ตารางท่ี OP1-ก (3)  บุคลากร 
บุคลากร จ านวน (คน)  ความต้องการและคาดหวังท่ีส าคัญ 

สายวิชาการ 39 (1)  
 

1. ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
2. ความก้าวหน้าในทางวิชาชีพ (ดร./ผศ./รศ./ศ. และ ช านาญการ
พิเศษ/เช่ียวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)  และปัจจัยสนับสนุน 
3. สภาพแวดล้อมและความผูกพันในการท างาน 

สายสนบัสนุน 6 
 

รวม 45 
        หมายเหต:ุ ข้อมูลใน ( ) จ านวนอาจารย์ลาศึกษาตอ่ 

(3) สินทรัพย ์
ฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน และฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้ ของวิทยาเขตสุ 

ราษฎร์ธานี มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการสินทรัพย์ของคณะ โดยการบริการจากทางวิทยาเขตฯ ที่ส าคัญ ได้แก่ 
ตารางท่ี OP1-ก (4)  รายละเอียดของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ รายละเอียด 

ห้องเรียน อาคารเรียนรวม 3 อาคาร ภายใต้การก ากับดูแลของ ส านักงานวิทยาเขตฯ (สนข.) 

ห้องสมุด เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการด าเนินการจัดการ หนังสือ วารสาร 
ฐานข้อมูลออนไลน์ และยังมีมุมความรู้ตลาดทุน (SET corner) เพื่อสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยสนับสนุนหนังสือและเอกสารความรู้ด้านการออม การลงทุน และการสอบใบอนุญาตทาง 
การเงิน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ 

ห้องและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

เพื่อเสริมสร้างทักษะจ าเป็นให้แก่บัณฑิตในการสาธิตและฝึกปฏิบัติการ อันได้แก่ ห้องปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการจัดน าเที่ ยวและห้องปฏิบัติการสปา บริษัทจ าลอง 
ศูนย์อาเซียนพลัส และห้องสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ สาขาสุราษฎร์ธานี ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านภาษาจีน 

ห้องประชุมวิ จั ยและห้องพัก
ส าหรับผู้ช่วยวิจัย 

เพื่อส่งเสริมพันธกิจด้านการวิจัยของคณะ จึงก าหนดให้มีพื้นที่พบปะและเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการท าวิจัย
ของคณะ  

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อส่งเสริมพันธกิจการจัดการเรียนการสอนประจ าห้องบรรยาย ได้แก่ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายทึบแสง จอฉายภาพ ไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ การสนับสนุนการสอนแบบออนไลน์ E-
learning, LMS2@PSU การสนับสนุนสารสนเทศด้านวิจัย เช่น วารสารวิชาการออนไลน์ ได้แก่ ระบบของ 
Science Directs, Scopus, Thai-journals, ThaiLIS ฯลฯ โปรแกรมการประเมินผลทางสถิติทางด้าน
บริหารธุรกิจและการจัดการ เช่น SPSS  โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบผลงานวิจัยที่เป็น
ภาษาอังกฤษ ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) โดยมี VPN ช่วยในการเข้าสู่ฐานข้อมูล PSU ได้จาก 
Internet ภายนอกเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการบริหารระบบ MIS และระบบปฏิบัติการแบบ e-office 
ต่างๆ  
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(4) กฎระเบียบข้อบังคับ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการด าเนินงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับท่ี 

ส าคัญ ซึ่งแสดงดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี OP1-ก (5) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ด้าน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ด้านหลักสูตร 1) พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562  

2) พระราชบัญญตัิการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
3) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (2555-2559)  
4) พระราชบัญญตัิวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547  

ด้านคุณภาพการศึกษา 1) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
2) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ ฉบับปี 2558 - 2561 

ด้านวิจัย 1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
2) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
3) นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2560-2564) 
1) มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน พ.ศ.2556 

ด้านการบริหารงานบุคลากร 1) พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
2) พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  
3) พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522  
4) มติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
5) ประกาศ/ค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ด้านงบประมาณ และการ
บริหารราชการแผ่นดิน 

1) ระเบียบว่าด้วยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544  
3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2-7)  
4) ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร  
 (1) โครงสร้างองค์กร 
 รูปแบบโครงสร้างของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรแม่ในการบริหารจัดการในลักษณะของการรวมศูนย์บริการ
ประสานภารกิจ ซึ่งแสดงโครงสร้างองค์กรแสดงได้ดังภาพ OP1-ข (1) 
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ภาพที ่OP1-ข (1) : โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างการบริหารของคณะ ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะโดยมี

คณบดีซึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน ทั้งนี ้
1. ผู้บริหารคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี และเลขานุการคณะ 
2. คณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าที่ในการก ากับนโยบายทางด้านวิชาการของคณะ 
3. คณะกรรมการขับเคลื่อนพันธกิจส าคัญของคณะ เพ่ือให้พันธกิจของคณะประสบความส าเร็จ  

ประกอบด้วย 
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิชาการ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานพันธกิจเพ่ือสังคม 
คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

4. การบริหารหลักสูตรการศึกษา ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร คณาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษา และคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  

โดยคณะมีหลักสูตรการศึกษา ทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ  หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาการจัดการรัฐกิจ และหลักสูตรการบัญชี  

 
 
 
 
 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการและพัฒนานกัศึกษา 

หัวหน้า สนง.คณะ 
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการจัดการศึกษาภายใต้องค์กรแม่ คือ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่วนตลาดที่ส าคัญ ความต้องการและความคาดหวังของ
คณะแสดงดังตารางที ่OP-ข (2) 
ตารางที ่OP1-ข (2)  ส่วนตลาดที่ส าคัญ และความต้องการ/ความคาดหวัง 

พันธกิจ ผลผลิต 
 (Product) 

ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Key Customer / 

Stakeholder) 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

1.การผลติ
บัณฑิต 

หลักสตูร นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบณัฑิตศึกษา 

- หลักสูตรที่มีมาตรฐาน 
- ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ผู้เรยีนได้รับ 
- การส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
- โอกาสในการได้งานท า หรือศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

ผู้ใช้บัณฑิต - ความรู้ ความสามารถของบัณฑติที่เหมาะสมตามวิชาชีพ  
ผู้ปกครอง - โอกาสในการได้งานท า หรือศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นของบัณฑิต 
นักเรียนระดับมัธยม - หลักสูตรที่มีมาตรฐาน 

- อาจารย์ผูส้อนที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ 
- ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ของคณะ 
- อาคาร สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ศิษย์เก่า  - การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคณะที่ส าคัญ 
ชุมชน - การมีส่วนร่วมของคณะที่มตี่อชุมชน 

2. การวิจัย ผลงานวิจัย ผู้ให้ทุนสนับสนุน - ความส าเร็จของการท างานวิจัยตามเป้าหมาย 
- ผลงานวิจัยมีการเผยแพร่ และมกีารน าไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น
และสังคม หรือประโยชน์ต่อในการต่อยอดงานวิจัย 

  ผู้น าไปใช้ประโยชน์ - ผลงานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ได้ หรือประโยชน์ในการต่อยอดงานวิจัย (การอ้างอิงผลงานวิจัย) 

3. การบริการ
วิชาการ 

โครงการการ
บริการวิชาการ 

ผู้ให้ทุนสนับสนุน - การบริการวิชาการทีด่ ี(ระดับความพึงพอใจ) 
- ความส าเร็จของการจัดโครงการ (จ านวนโครงการ) 

  ผู้เข้าร่วมโครงการ - การบริการวิชาการทีด่ี (ระดับความพึงพอใจ) 
- ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ 
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(3) บทบาทขององค์กรแม่ ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ  
การจัดการศึกษาของคณะ มีการเชื่อมโยงกับองค์กรในระดับต่างๆ ได้แก่ องค์กรแม่ คู่ความร่วมมือ ผู้

ส่งมอบ ซึ่งมบีทบาทต่อพันธกิจและความส าเร็จของคณะ ข้อมูลแสดงดังตารางที ่OP2-ข (3)   
ตารางที ่OP1-ข (3)   คู่ความร่วมมือบทบาทที่เก่ียวข้อง ข้อก าหนดที่ส าคัญ และช่องทางการสื่อสาร 

ผู้ส่งมอบ / พันธมิตรและ
ผู้ให้ความร่วมมือ 

บทบาทหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ข้อก าหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

การสื่อสาร 

องค์กรแม่ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี การบริหารแบบรวมศูนย์บรกิารประสานภารกิจ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานีมีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของคณะ งานสนับสนุนที่
ส าคัญได้แก่ 

- งานคลัง 
- งานพัสดุ 
- งานบริหารและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 
- งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม 
- งานบริหารทรัพย์สิน 
- งานสนับสนุนวิชาการ 
- งานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ ์
- งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- งานทะเบียนและประมวลผล 
- ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เป็นต้น 

- มติ ระเบียบ ขอ้ก าหนด 
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาเขตสุราษฎร ์
ธานี และคณะกรรมการ
สภาวิทยาเขตสุราษฎร์
ธาน ี
 

- มีการสื่อสารผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี และคณะกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆใน
ระดับวิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
ได้แก่ 
คณะกรรมการวิชาการ  
คณะกรรมการรับ นศ. 
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ 
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
คณะกรรมการหอพกัคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
ฯลฯ 
เว็บไซต์ อีเมล โปสเตอร์ ประกาศ  
จดหมาย ประชาสัมพันธ ์

พันธมิตร : 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(วทอ.) 

สนับสนุนการจัดเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและ
รายวิชาพื้นฐานให้กันโดย วทอ.สนับสนุนจัดการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ ให้กับคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการและคณะสนับสนุนจัดการเรียน
การสอนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และภาษาให้กับ วทอ. 

การจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ใน
รายวิชา ตามที่ระบุในเล่ม
หลักสูตรหรือ มคอ.2 

การประชุมร่วมในคณะกรรมการระดับ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

คู่ความร่วมมือ : 

สถาบันขงจื๊อภูเก็ต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สาขาสุราษฎร์ธาน ี

การสนับสนุนความรู้ด้านวัฒนธรรม ภาษาจีน และการเรียน
การสอนภาษาจีนให้กับ นักศึกษาในคณะ 

- MOU การประชุมร่วม 

สถานประกอบการ / หน่วยงาน / 
ชุมชน   

- รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ 
- เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ 
- ร่วมปรับปรุงหลักสูตร 
- สนับสนุนทุนการศึกษา 

- ข้อก าหนดงานที่ระบุ
ก่อนรับนักศึกษาเข้าฝึก
ปฏิบัติการ 
- MOU/MOA 

ประชุมร่วมหรือเยีย่มเยียน 
เว็บไซต์ อีเมล 
โปสเตอร์  
ประกาศ  
จดหมาย 
ประชาสัมพันธ ์

มหาวิทยาลัยตา่งประเทศ  
 
 

- การแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษา 
- การแลกเปลี่ยนนกัศึกษาของการสหกจิศึกษา  
- แลกเปลี่ยนอาจารยแ์ละนักศึกษา และเข้าร่วมโครงการ 

- MOU อีเมล 
ประสานผ่านทางวิทยาเขตหาดใหญ่ 
การมาเยีย่มเยือน 
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ผู้ส่งมอบ / พันธมิตรและ
ผู้ให้ความร่วมมือ 

บทบาทหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ข้อก าหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

การสื่อสาร 

ผู้ส่งมอบหลัก  

- แหล่งทุนวจิัย 
 

- ร่วมก ากับดแูลการท าวิจยัผ่านกระบวนการรายงานผล
โครงการวิจัย 
- แหล่งทุนสนับสนุนวจิัยและบริการวิชาการ 
- การเผยแพร่ผลงานวิจยั / น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน 

- การส่งรายงานวิจยั
และเบิกจ่ายทุนวจิัยตรง
ตามก าหนด  
- การประเมินคุณภาพ 

เว็บไซต์ อีเมล  
ประกาศ จดหมายประชาสัมพันธ์ 
ประชุมร่วม 

 
2. สภาวการณ์ขององค์กร 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับการแข่งขันปัจจุบัน 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพคณะได้มีการก าหนดคู่เทียบส าคัญ คือ  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (KKBS-KKU) เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยส าคัญของประเทศและเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภูมิภาคเช่นเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขณะเดียวกันระดับคณะมีหลักสูตรและสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน คือ หลักสูตร
ทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี และการท่องเที่ยว โดยปี 2561 KKBS-KKU ผ่านการประเมิน EdPEx 200 ซึ่งถือ
เป็นคณะแรกทางด้านบริหารธุรกิจของประเทศ  

ผลการจัดอันดับการศึกษาตามเกณฑ์ของ Time Higher Education ปี 2017 - 2021 ทางด้าน 
Business and Management ของประเทศไทย แสดงผลดังตาราง  

ตารางที ่OP2-ก (1) ผลการจัดอันดับการศึกษาของ Time Higher Education ด้าน Business and 
Management ของประเทศไทย 

ด้าน 2017 2018 2019 2020 2021 
KKU PSU KKU PSU KKU PSU KKU PSU KKU PSU 

การสอน (Teaching) 5 7 5 10 3 12 3 10 3 14 
การวิจัย (Research) 8 9 8 9 10 11 8 10 6 10 

 ที่มา : Time Higher Education 
ผลการจัดล าดับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนทางด้านการจัดการและธุรกิจของประเทศไทยตามเกณฑ์ของ 

Time Higher Education ตามพันธกิจหลัก คือ ด้านการสอน และการวิจัย พบว่าด้านการสอนมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นยังคงติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้านวิจัยผลงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับ
ที่ 6 ของประเทศ ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับด้านการสอนและด้านการวิจัย อยู่ในอันดับที ่
14 ของประเทศและด้านการวิจัยอยู่ในอันดับที ่10 ของประเทศในปี 2021  

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
ผลกระทบภายนอกที่ส าคัญที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของคณะ ได้แก่  
1) ความเสี่ยงจากโรคระบาดใหม่ ซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ  

ท าให้มหาวิทยาลัยและคณะต้องมีการปรับตัวสู่การจัดการศึกษาในแบบ Online มากขึ้นทั้งการจัดการเรียน
การสอนและระบบการบริหารจัดการของคณะ 
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2) ความพลิกผันทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) เช่นการสืบค้นข้อมูลหรือการแสวงหา 
ความรู้ของผู้เรียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สะดวก และรวดเร็ว ตรงความต้องการ อาจท าให้แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในอนาคตต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการผู้เรียน และมีความทันสมัยมากขึ้น
เช่นกัน 

3) การก้าวสู่สังคมสูงวัยของประชากรของประเทศไทย เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงมีผลให้แนวโน้ม 
ประชากรวัยแรงงานในอนาคตลดลงและสังคมจะมีผู้สูงอายุจ านวนมากขึ้น ส่งผลท าให้ลูกค้าในอนาคต (หรือ 
กลุ่มนักเรียน) ของสถานบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอาจลดลง ดังนั้นการจัดการศึกษาในลักษณะของ
การศึกษาแบบเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมีความส าคัญมากขึ้น ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอน
ในอนาคตเพ่ือสอดรับกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นยิ่ง 

4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต ทั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่คณะซึ่ง
มีสาขาวิชาทางด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการสามารถที่จะด าเนินการทางด้านวิชาการเพ่ือพัฒนา
ไปสู่การวิจัยและการบริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอนาคต 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ตารางที่ OP2-ก(3) ข้อมูลเปรียบเทียบ 
ข้อมูลเปรียบเทียบ ประเด็น 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย อันดับการศึกษาของคณะทางด้านการจัดการและธุรกิจ 
ด้านการเรียนการสอน ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑติ 
 คุณวุฒิอาจารย์ (ต าแหน่งทางวิชาการ/คณุวุฒิการศึกษา) 
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สัดส่วน/จ านวนผลผลติทางวิชาการของอาจารย์ เช่น การตีพมิพ์เผยแพร่ 
 งบประมาณวิจัยจากภายนอก 

 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ ได้แก่ ฐานข้อมูล CHEQA ONLINE ฐานข้อมูลวิจัย TCI, ISI, 
Scopus, Google Scholar, แผนกลยุทธ์และรายงานประจ าปี (SAR) ของคณะ และ เวบไซด์ของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์     
ตารางที ่OP2-ข ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ (SC) 
 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์(SA) 

ด้านพันกิจ SC1 ผู้เรียนและอัตราการเกิดของคนในประเทศลดลงตลอดจน
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  

SA1 มีเครือข่ายความร่วมมอืร่วมกบัสถานประกอบการในพื้นที่
และหน่วยงานภายนอก  

SC2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสตูรท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE)  SA2 มีการบูรณาการดา้นการเรียนการสอนและการวิจยัแบบสห
วิทยาการโดยใช้ความรู้ด้านการจัดการและธุรกิจเป็นฐาน 

SC3 ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  SA3 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิจังหวัด นโยบายส่งผลต่อการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการของคณะ 

SC4 การจัดการศึกษาภายใต้สภาวะของวิกฤตโรคอุบัติใหม ่ SA4 คณะอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญของภาคการท่องเที่ยวและ
เกษตรกรรม  

SC5 การยกระดับผลงานวจิัยสูม่าตรฐานระดับชาติและนานาชาต ิ  

SC6 การเป็นที่พึ่งในการชว่ยเหลือและพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
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ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ (SC) 
 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์(SA) 

ด้านทรัพยากรบุคล   SA5 คณาจารย์เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ มีความรู้และพรอ้มเรียนรู้งาน   
 SA6 คณาจารย์ผ่านสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน

สมรรถนะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่สูง 
ด้านการปฏิบัติการ SC7 การเช่ือมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศระหว่าง

หน่วยงาน  
 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีระบบปรับปรุงผลการด าเนินงานผ่านกระบวนการท าแผน 

กลยุทธ์คณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยในระดับ
หลักสูตรการศึกษาของคณะได้ใช้มาตรฐาน AUN-QA มาเป็นกรอบท างานเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานการ
จัดการศึกษาของหลักสูตร การบริหารจัดการในระดับคณะได้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นแนวทางในการบริหารและปรับปรุงผลการด าเนินงานของคณะฯ  โดยมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานของคณะผ่านทางตัวชี้วัด (KPIs) ที่คณะมีการก าหนดตามแผนกลยุทธ์ของคณะ 
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1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม 

(1) ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม 
ผู้น ำสูงสุดของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร ได้แก่ คณบดี มีทีมบริหำรคณะ 

ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้ำเลขำนุกำรคณะ เนื่องจำกกำรบริหำรงำนของวิทยำเขตสุ
รำษฎร์ธำนีเป็นกำรบริหำรแบบรวมศูนย์ประสำนพันธกิจ ดังนั้นคณบดีมีบทบำทหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลและ
บริหำรงำนวิชำกำรหรือเป็น Academic Dean เท่ำนั้น วิสัยทัศน์ของคณะปัจจุบันก ำหนดขึ้นในสมัยที่  
รศ.สุชำดำ ทิพย์มนตรี ด ำรงต ำแหน่งเป็นคณบดี (ปี 2559- 2561) โดยคณบดีและทีมบริหำรในยุคดังกล่ำวท ำ
กำรทบทวนและร่ำงวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะขึ้นใหม่เพ่ือควำมสอดคล้องและทันสมัยกับควำมเป็นคณะ 
หลังจำกนั้นได้น ำร่ำงวิสัยทัศน์ พันธกิจเข้ำมำทบทวนในกำรประชุมกรรมกำรประจ ำคณะในเดือนกันยำยน 
2560 เพ่ือกรรมกำรประจ ำคณะได้พิจำรณำในกำรปรับปรุงแก้ไข หลังจำกนั้นคณบดีจึงน ำเสนอวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ได้รับปรับปรุงผ่ำนกรรมกำรประจ ำคณะมำถ่ำยทอดและรับฟังควำมคิดเห็นจำกบุคคลำกรประจ ำ
คณะในกำรประชุมใหญ่ของคณะ 
 ค่ำนิยมของคณะ ทีมบริหำรยังคงยึดตำมค่ำนิยมเดิม คือ LAMS ซึ่งมำจำกชื่อย่อของคณะ (Liberal 
Arts and Management Sciences) เนื่องจำกมีควำมเห็นว่ำเป็นสิ่งที่ทุกคนจดจ ำได้และพร้อมที่จะน ำค่ำนิยม
เป็นหลักปฏิบัติตนเพื่อน ำไปสู่ควำมส ำเร็จขององค์กร ทั้งนี้ทีมบริหำรคณะได้พยำยำมผลักดันและสื่อสำรเพ่ือให้
บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เวบไซด์, Face Book, LINE ของคณะ ตลอดจน
กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรจัดกำรประชุมกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติของคณะ
ภำยใตช้ื่อ LAMS-NCE 2017 (LAMS NCE) และ LAMS-NICE 2018 (LAMS NICE) เป็นต้น 
ตารางท่ี 1.1 - ก (1) วิธีกำรและรูปแบบกำรสื่อสำรวิสัยทัศน์และค่ำนิยมของผู้บริหำรคณะ 

กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการสื่อสาร ความถี่ วิสัยทัศน ์ ค่านิยม 
คณบดีและผู้บริหำรคณะ กำรประชุมทีมบริหำร ต่อเนื่อง √ √ 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  เดือนละครั้ง √ √ 
บุคลำกรประจ ำคณะ กำรประชุมทีมบริหำรพบบุคลำกรประจ ำคณะ  เทอมละครั้ง √ √ 
บุคลำกรประจ ำคณะ กำรทบทวนแผนกลยุทธ์คณะ ปีละ 1 ครั้ง ปีละครั้ง √ √ 
บุคลำกรประจ ำคณะ LINE กลุ่มบุคลำกร ต่อเนื่อง - √ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย กลุ่มต่ำง 
ๆ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ว่ำจ้ำง ผู้ให้ทุน ศิษย์เก่ำ 
ผู้ประกอบกำร ผู้ปกครอง  

Face book คณะ เว็บไซด์คณะ กำรประชุม 
เอกสำรกำรเรียนกำรสอน กำรสื่อสำรระหว่ำง
เรียน  

ต่อเนื่อง √ √ 

 

  (2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
  คณบดีในฐำนะผู้น ำได้ปฏิบัติตัวเองเป็นตัวอย่ำง ทั้งในเรื่องของกำรมุ่งมั่นในงำนและปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและมีจริยธรรมโดยยึดควำมผำสุกขององค์กรเป็นที่ตั้ง เน้นกำรเข้ำถึงง่ำยและเป็นกันเองเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับบุคลำกรในคณะ ท ำให้คณบดีและทีมบริหำรคณะไม่เคยประสบกับเหตุร้องเรียนหรือถูก
ฟ้องร้องทำงกฎหมำยใดๆ ยกตัวอย่ำงเช่น ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะมีควำมเป็นธรรม  
  ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ ทีมบริหำรคณะมีกำรควบคุมและก ำหนดนโยบำยให้ทุก
หลักสูตรของคณะจะต้องมีกำรปรับปรุงและได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยก่อนที่จะรับนักศึกษำใหม่ 
โดยกำรปรับปรุงหลักสูตรจะต้องผ่ำนตำมข้อก ำหนดของ สกอ. และประกำศกระทรวง ตลอดจนจะต้องเป็นไป
ตำมมำตรฐำนสภำวิชำชีพก ำหนด เช่น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
  

หมวดที่ 1 การน าองค์กร 

http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv2/NCE2017/index.php
http://mice.surat.psu.ac.th/nice/index.html
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กำรสอนมกีำรก ำหนดให้อำจำรย์ผู้สอนอธิบำยแผนกำรสอน (หรือ มคอ.3)  แนวทำงกำร  
ประเมินคะแนนและข้อตกลงต่ำง ๆ ในกำรเรียนคำบแรกแก่นักศึกษำได้ทรำบ และท ำกำรประกำศคะแนนสอบ
กลำงภำคภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และรำยงำนผลกำรประกำศคะแนนเข้ำคณะกรรมประจ ำคณะรับทรำบ 
ทั้งนี้มีกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ หำกนักศึกษำมีข้อร้องเรียนใดสำมำรถท ำได้ทั้งกำรสอบถำมอำจำรย์ผู้สอน
โดยตรงหรือกำรร้องเรียนอย่ำงเป็นทำงกำรก็สำมำรถร้องเรียนผ่ำนทำงคณะฯ เพ่ือผู้บริหำรทรำบเรื่องและหำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 

ด้ำนกำรวิจัย ผู้บริหำรได้มีกำรพูดคุยและเน้นย้ ำในกำรประชุมกรรมกำรคณะให้ผู้วิจัยของ 
คณะ ทั้งอำจำรย์และนักศึกษำเองก็ตำมในประเด็นส ำคัญ ได้แก่ กำรคัดลอกและกำรอ้ำงอิงผลงำนทำงวิชำกำร  
ตลอดจนกำรปกปิดข้อมูลจำกกำรให้ข้อมูลของผู้ถูกสัมภำษณ์และผู้ตอบแบบสอบถำมเพรำะถือเป็นจริยธรรม
ของนักวิจัยที่ดี และมีกำรเน้นข้อปฏิบัติดังกล่ำวนี้ถ่ำยทอดสู่กำรเรียนกำรสอนผ่ำนรำยวิชำวิจัยของแต่ละ
หลักสูตร 
  ส ำหรับบุคลำกรบรรจุใหม่ คณะฯ ซึ่งด ำเนินกำรโดยฝ่ำยงำนบุคคลก ำหนดให้มีกำรแจกคู่มือ
เพ่ืออธิบำยกำรท ำงำนรวมทั้งกฎและระเบียบต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เพ่ือให้บุคลำกรใหม่ได้
ทรำบและมีกำรก ำหนดให้สำขำวิชำมีกำรจัดอำจำรย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือสอนงำนและอธิบำยแนวทำงกำรท ำงำนให้
บุคลำกรใหม่ได้เข้ำใจประเด็นในทำงท่ีถูกต้อง 
  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลำกรในคณะฯ อีกท้ังถือเป็น
กำรรับศีลและรับพรตำมพิธีกรรมทำงศำสนำ ทั้งนีท้ีมบริหำรได้บรรจุให้กำรท ำบุญคณะเป็นโครงกำรประจ ำที่
จัดในวันก ำเนิดคณะทุกปี ลงไปในแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 ข. การสื่อสาร 
 จำกประเด็นควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ในประเด็น SC1 ผู้เรียนและอัตรำกำรเกิดของคนในประเทศ
ลดลงตลอดจนกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) มีอำจมีผลต่อแนวโน้มกำรลดลงของนักเรียน 
นักศึกษำในอนำคต ตลอดจนอุปสรรคจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 หำกท ำกำรประชำสัมพันธ์ด้วยรูปแบบเดิม 
เช่น Road Show  จึงเป็นไปอย่ำงยำกล ำบำก ทั้งนีเ้พ่ือให้กำรประชำสัมพันธ์ของคณะเป็นแบบเชิงรุก โดยเน้น
ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรสมัยใหม่โดยกำรคิดคอนเทนต์ที่ทันสมัยเพ่ือประชำสัมพันธ์ คณบดีและทีมบริหำรจึงมี
กำรจัดตั้ง “คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร” โดยมีบทบำทหน้ำที่ส ำคัญในกำรให้ค ำปรึกษำ
แก่คณบดีเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร ตลอดจนกำรวำงแผนและด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์
คณะให้สังคมรับรู้ ท ำให้ภำรกิจของกรรมกำรชุดนี้มีมำกกว่ำกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือรับนักศึกษำใหม่
เท่ำนั้น แต่ยังเป็นเสมือนตัวแทนของหรือกล่องเสียงแทนผู้บริหำรสูงสุดของคณะไปด้วย  
  กำรสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงบุคลำกร ได้มีกำรก ำหนดกำรสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงบุคลำกรในแผน
กลยุทธ์ศำสตร์คณะ ซึ่งประกอบด้วยโครงกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ 1) งำนปีใหม่ประจ ำปีของคณะ โดยคณบดีจะเป็น
ผู้มอบรำงวัลและกล่ำวยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลำกรได้ที่รับกำรคัดเลือกเป็นอำจำรย์ตัวอย่ำง และอำจำรย์
ดีเด่นในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนอำจำรย์อันเป็นที่รักของนักศึกษำ ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร ด้ำนอำจำรย์ตัวอย่ำงรุ่นใหม่ อำจำรย์ที่ได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำร  2) กำรท ำบุญคณะประจ ำปี
ร่วมกันของบุคลำกรในทุกปีของวันก่อตั้งคณะฯ เป็นต้น กำรสื่อสำรอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกกำรประกำศให้ทรำบ
ผ่ำนเว็บไซต์คณะฯ กำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ และผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทรำบ
คณะฯ ยังมกีำรสื่อสำรด้ำนอื่น ๆ ซ่ึงแสดงดังตำรำง 1.1- ข 
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ตาราง 1.1 – ข ช่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรจำกผู้บริหำรสู่บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการสื่อสาร ความถี่ 
1. คณบดีและทีมบริหำรคณะ กำรประชุมทีมบริหำร ตำมภำรกิจ 
 กลุ่ม LINE ทีมบริหำร ทุกวัน 
 โทรศัพท ์ กรณีเร่งด่วน 
2. คณะกรรมกำรประจ ำคณะ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ เดือนละ 1 ครั้ง 
 กลุ่ม LINE คณะกรรมกำรประจ ำคณะ ตำมภำรกิจ 
 E-mail ตลอดป ี
3. คณะกรรมกำรตำมภำรกิจคณะ กำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ตำมภำรกิจ 
 E-mail ตลอดป ี
4. บุคลำกรประจ ำคณะ ประชุมประจ ำปี ปีละ 1 ครั้ง 
 E-mail ตลอดป ี
 หนังสือเวียน และ E-document ตลอดป ี
5. นักศึกษำ กำรประชุมปฐมนิเทศนักศึกษำของคณะ ปีละ 1 ครั้ง 
 กำรประชุมปฐมนิเทศนักศึกษำของหลักสูตร ขึ้นกับหลักสตูร  

(อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
 เว็บไซต์คณะ ตลอดป ี
 Facebook คณะ ตลอดป ี
 ผ่ำนระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำและระบบสนเทศนักศึกษำ ตลอดป ี
 ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน ตลอดป ี
6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อ่ืนๆ เว็บไซต์คณะ ตลอดป ี
 Facebook คณะ ตลอดป ี
 E-mail ตำมภำรกิจ 
 ประชุมร่วม ตำมภำรกิจ 

 
ค. พันธกิจและผลการด าเนินการของคณะ 
 (1) การสร้างแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ 

บทบำทของกำรสร้ำงแวดล้อมทำงด้ำนกำยภำพ ได้แก่ ห้องเรียนที่เพียงพอ อำคำร 

เรียนที่สวยงำม ลำนกิจกรรม ลำนกีฬำ โรงยิม สระว่ำยน้ ำ โรงอำหำร ร้ำนอำหำร อำคำรหอ สัญญำณ
อินเตอร์เน็ตและควำมปลอดภัย  ทั้งหมดอยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของงำนวิทยำเขต มีเป้ำหมำยคือ ควำม
พึงใจของผู ้เรียนสูงสุด โดยมี เป็นผู้บริหำรสูงสุดของวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ก ำกับดูแลโดยระบบงำนโครงสร้ำง
กำยภำพและวิศวกรรม ศูนย์สนเทศและกำรเรียน ศูนย์กีฬำและสุขภำพ และศูนย์กำรจัดกำรโรงแรม ที่พัก 
และหอพัก เป็นต้น 

คณบดีมีบทบำทเป็น Academic Dean ดังนั้นจึงเน้นกำรสร้ำงแวดล้อมทำงด้ำนจิตใจ 
ปัจจุบันคณะใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ดังนั้น
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแต่ละหลักสูตรจะก ำหนดให้หลักสูตรมีกำรท ำแผนพัฒนำนักศึกษำในแต่ละปี ทั้งนี้
จะเน้นแผนกลยุทธ์ โครงกำรหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมส ำเร็จของผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Learning Outcome) 
ของนักศึกษำในหลักสูตร ทั้งนี้กำรท ำกิจกรรมหรือโครงกำรทั้งในลักษณะกำรแข่งขัน กำรอบรมและกำรพัฒนำ
ผู้เรียน กำรศึกษำดูงำนด้วยกันของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องก่อให้เกิดควำมผูกพันที่ดีต่อหลักสูตรและคณะ  
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คณบดีมีบทบำทในกำรเลือกทีมบริหำร โดยได้ให้โอกำสบุคลำกรที่มีศักยภำพเข้ำมำ 
ด ำรงต ำแหน่ง เช่น รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี โดยพิจำรณำจำกอำจำรย์ประจ ำคณะที่เคยมีบทบำทในกำรเป็น
ผู้บริหำรขั้นต้น เช่น ประธำนหลักสูตร ซึ่งคณบดีเห็นว่ำจะเป็นผู้บริหำรดีที่เติบโตไปกับคณะและมหำวิทยำลัย
ได้ในอนำคต และมีกำรผลักดันผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งรองคณบดีเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งเป็นคณบดีต่อไปในอนำคต 

(2) การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง 
ทีมบริหำรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของคณะ (KPI) ตำมแนวทำงของ Time Higher  

Education ซึ่งเป็นกำรจัดอันดับคณะในระดับประเทศ และยังก ำหนดตำม OKR ของแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย เพ่ือควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำของคณะฯ ตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจ ผู้บริหำรได้มี 
กำรก ำหนดผ่ำนกำรประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์คณะฯ ประจ ำปีโดยมีระบบกำรถ่ำยทอด KPIs ผ่ำนกำรท ำแผน
กลยุทธ์ซึ่งถ่ำยทอด KPIs จำกคณะน ำไปสู่หลักสูตร นอกจำกนี้เพ่ือควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและบรรลุตำม
วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ นอกจำกทีค่ณบดีและทีมบริหำรคณะมีกำรสื่อสำรผ่ำนกำรจัดท ำและทบทบวนแผน
ยุทธศำสตร์ของคณะแล้วนั้น ยังมีกำรถ่ำยทอดดัชนี้ชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPI) ไปให้กับบุคลำกรคณะได้ทรำบใน
กำรทบทวนแผนกลยุทธ์คณะ ตลอดจนกำรสื่อสำรผ่ำนระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรโดย
คณบดีและทีมบริหำรมีกำรก ำหนดคะแนนร้อยละ 16 โดยเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ผู้บริหำร
คณะต้องกำรมุ่งสู่ควำมส ำเร็จขององค์กร 
1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม 

ก. การก ากับดูแลองค์กร (Organizational Governance) 
(1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร (Governance System) 
ผู้บริหำรได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรคณะตำมกฎระเบียบข้อบังคับ ประกำศกระทรวงและ 

มหำวิทยำลัย โดยเน้นถึงประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรที่จะเกิดขึ้นกับคณะ อีกทั้งคณะยังสนับสนุนให้
บุคลำกรของคณะได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินผลด้ำนกำรก ำกับดูแลองค์กร ตำมทีม่หำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ทั้งนี้คะแนนปี 2563 ผลกำรประเมินของมหำวิทยำลัยเพ่ิมขึ้นจำกปี 2562 โดยมีคะแนน
เท่ำกับ 72.76 ( หรือระดับเกรด C ) ทั้งนี้กำรก ำกับดูแลที่ส ำคัญของคณะ แสดงดังตำรำงต่อไปนี้ 
      ตาราง 1.2 – ก (1)  กำรก ำกับดูแลของคณะที่ส ำคัญ 

ความรับผิดชอบ การด าเนินการที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบหลัก 
กำรด ำเนินกำรของ 
ผู้บริหำรคณะ 

- ทีมบริหำรร่วมกันในกำรบรหิำรงำนท่ีมี 
คุณภำพของควำมส ำเร็จคณะตำมเกณฑ์ EdPEx รวมถึง
กำรติดตำมและน ำผลประเมินมำพัฒนำระบบกำรบริหำร
อย่ำงต่อเนื่อง 
- คณบดีและทีมบรหิำรคณะเข้ำรว่มกับวิทยำเขตสุรำษฎร์
ธำนีในกำรจัดท ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (SDGs) ตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัย 
- คณบดีและทีมบรหิำรได้จดัท ำโครงร่ำงกำรบรหิำรงำน
ของคณะใหม่ โดยมีคณะกรรมกำรตำมพันธกิจท่ีส ำคัญ 
ดังต่อไปนี้  
   1) คณะกรรมกำรขับเคลื่อนงำนวิชำกำร 
   2) คณะกรรมกำรขับเคลื่อนวิจยัและนวัตกรรม 
   3) คณะกรรมกำรขับเคลื่อนงำนพันธกิจเพื่อสังคม 
   4) คณะกรรมกำรประกันคุณภำพและบริหำรควำมเสีย่ง 
   5) คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร 
 

คณบด/ีทีมบรหิำร 
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ความรับผิดชอบ การด าเนินการที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบหลัก 
ด้ำนกลยุทธ์ คณบดีและทีมบริหำรเป็นผู้น ำในกำรเริม่จัดท ำร่ำงแผน

ยุทธศำสตร์ของคณะ พ.ศ.2564-2567 โดยอำศัยแนวทำง
ของแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยทุกปีมีกำร
ทบทวนแผนกลยุทธ์ร่วมกันของบคุลำกรทั้งคณะอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยประกัน
คุณภำพ 

ด้ำนกำรเงิน คณบดีและทีมบริหำรไดม้ีกำรวเิครำะห์และตดิตำมเงิน
งบประมำณของคณะ รวมถึงมีกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยและ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรใช้ และเพื่อควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนเรื่องงบประมำณมีกำรก ำหนด
เข้ำเป็นวำระกำรประชุมกรรมกำรประจ ำคณะทุกเดือน 
อีกทั้งมีกำรก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรในกำรสอบทำน
ภำยในด้ำนงบประมำณประจ ำปี  

รองคณบดฝี่ำยบริหำร
และวิจัย/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ำยประกันคณุภำพ 

 
(2) การประเมินผลการด าเนินการ 
บทบำทของคณบดีและทีมบริหำรของคณะ รวมถึงคณะกรรมกำร บริหำรคณะ ถือว่ำมี 

บทบำทส ำคัญต่อคณะในกำรชี้น ำและขับเคลื่อนคณะไปข้ำงหน้ำ ดังนั้นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนจึงมี
ควำมส ำคัญนอกเหนือจำกกำรเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว แต่เพ่ือจะได้พิจำรณำถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของกำร
บริหำรจัดกำรตลอดจนเพ่ือหำโอกำสในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องต่อไป วิธีและรูปแบบกำรประเมินผล
กำรด ำเนินกำรของผู้บริหำรมีดังนี้ 
     ตาราง 1.2 – ก (2)  กำรก ำกับดูแลของคณะที่ส ำคัญ 

ผู้บริหาร รูปแบบการประเมิน ความถี่ 
คณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ 

มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมนิคณะกรรมกำรประจ ำคณะ โดย
บุคลำกรประจ ำคณะมีบทบำทเปน็ผู้ประเมิน 

1Y 

คณบด ี กำรปฏิบัติของคณบดีจะมีกำรรำยงำนไปยังมหำวิทยำลัยโดยมีอธิกำรบดี
เป็นประธำนในกำรประเมิน ผลกำรประเมินจะใช้เพื่อกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

2Y 

รองคณบด/ีผู้ช่วยคณบด ี ก ำหนดคณะกรรมกำรประเมินโดยมีคณบดีเป็นประธำน โดยประเมนิตำม 
TOR + Competency (ผู้บริหำร) และพิจำรนำผลกำรปฏิบัติงำนตำม
มอบหมำย และกำรบรรล ุตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ที่รับผิดชอบ  

2Y 

ประธำนหลักสตูร ก ำหนดคณะกรรมกำรประเมินซึ่งมีคณบดีเป็นประธำนและทีมบรหิำร โดย
ประเมินตำม TOR + Competency (ผู้บริหำร) และพิจำรนำผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมมอบหมำย และกำรบรรล ุตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ที่รับผดิชอบ 

2Y 

  หมำยเหต:ุ 1Y = ปีละครั้ง, Y2 = ปีละ 2 ครั้ง   
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ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม 
  คณบดีและทีมบริหำรมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมตำมกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำงๆ ดังในตำรำงที่ OP1-ก (5) ทั้งนี้จำกอดีตจนปัจจุบันกำรบริหำรงำนคณะยังไม่ได้รับรำยงำนว่ำส่งผล
กระทบเชิงลบต่อสังคม  
 ตารางท่ี 1.2 – ข (1) ประเด็นความกังวลทางสังคม จริยธรรมและแนวทางแก้ไข   

ประเด็น ความกังวล จริยธรรมและ
ผลกระทบต่อสังคม 

กฎหมาย กฎระเบียบ 
และการรับรองคุณภาพ ที

ส าคัญ 

แนวทางด าเนินการ
ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้ำนหลักสูตร
และกำรสอน 

คุณภำพ/มำตรฐำนของ
หลักสตูร เมื่อบัณฑติจบ
กำรศึกษำแล้วสำมำรถท ำงำน
ได้ตำมแนวทำงของวิชำชีพ
และสำมำรถสมัครงำนได้ตำม
วุฒิกำรศึกษำ 

-กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ 
- พระรำชบัญญตัิวิชำชีพ
บัญชี พ.ศ.2547 

- กำรก ำหนดระยะเวลำ
ในกำรปรับปรุงหลักสตูร
ให้ชัดเจน 
- กำรก ำหนดคณุสมบัติ
คณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสตูรใหผ้่ำนเกณฑ ์

รองคณบดฝี่ำย
วิชำกำรและกิจกำร
นักศึกษำ 

ด้ำนวิจัย จริยธรรมด้ำนกำรวิจัย ได้แก ่
- ควำมซ้ ำซ้อนหรือกำร
คัดลอกของผลงำนวิจยั 
- กำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัย 

- มำตรฐำนกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยและผลงำนทำง
วิชำการ 

- กำรแต่งตั้งคณะ
คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนวิจัยและ
นวัตกรรม 
- โปรแกรมตรวจกำรตัด
ลอกผลงำน 
- ใส่ใจและกำร
ตรวจสอบจำก
คณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้องโดยละเอียด 

รองคณบดฝี่ำย
บริหำรและวิจัย 

ด้ำนกำร
บริกำร
วิชำกำร 

- กำรจัดอบรมหรือจัด
โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผูร้ับบริกำร 

 - กำรส ำรวจควำม
ต้องกำรจำกกลุม่ผู้ที่จะ
เข้ำรับบริกำร 

รองคณบดฝี่ำย
บริหำรและวิจัย 

   
ค. การสร้างประโยชน์ให้สังคม 
   (1) ความผาสุกของสังคม 
   ผู้บริหำรคณะฯ ไดก้ระตุ้นควำมผำสุกของชุมชนและสังคมผ่ำนภำรกิจบุคลำกรในกำรท ำนุบ ำรุง 

ศิลปวัฒนธรรมอีกท้ังมีกำรก ำหนดไว้กับกระบวนกำรประเมินผลกำรท ำงำนประจ ำปีของบุคลำกรเพ่ือเลื่อนขั้น
เงินเดือน ทั้งนี้ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม คณบดีได้มีกำรประสำนขอควำมร่วมมือผ่ำนสำขำวิชำโดยผ่ำนช่อง
ทำงกำรสื่อสำรในแต่ละสำขำวิชำให้สนับสนุนตัวแทนบุคลำกรและนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม ดังเช่น ประเพณี
ส ำคัญของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประเพณีชักพระในช่วงปลำยปีซึ่งถือเป็นประเพณีที่ส ำคัญทำงพุทธศำสนำของ
คนไทยใต้และเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีที่จัดขั้นในทุกๆปี ทั้ งนี้ทั้ง
ผู้บริหำรและบุคลำกรของคณะได้มีกำรเข้ำร่วมเพ่ือเป็นตัวแทนในนำมของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำ
เขตสุรำษฎร์ธำนีอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
 
 
 
 



17 
 

            (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
กำรสนับสนุนด้ำนควำมรับผิดชอบชุมชนและท้องถิ่นผ่ำนกระบวนกำรสอนของหลักสูตรตำมแผนกำร

เรียน คณะฯ ได้มกีระบวนกำรกำรด ำเนินกำรผ่ำนทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำของหลักสูตรของคณะฯ 
มีรำยวิชำกำรที่มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษำภำยใต้อำจำรย์
ประจ ำรำยวิชำต้องมีกำรท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น และหลังท ำเสร็จแล้วให้ทุกกลุ่มมำ
ประชุมเพ่ือถ่ำยทอดบทเรียนร่วมกันว่ำไปท ำอะไรมำ ได้อะไรจำกกำรท ำและท ำให้เกิดอะไรขึ้นกับชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืนได้บ้ำง  

กำรวิจัย ผู้บริหำรได้มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรที่มีกำรท ำวิจัย นอกจำกเน้นวิจัยที่ได้ผลกำรศึกษำด้ำน 
วิชำกำร (Academic Research) อย่ำงเดียวแล้วยังได้มีกำรส่งเสริมให้ท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นด้วยและน ำ
ผลกำรวิจัยมำถ่ำยทอดและเพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งมีกำรก ำหนดผลกำร
ด ำเนินกำรผ่ำน KPIs ของคณะฯ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดโครงวิจัยที่ชุมชนสำมำรถน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
ปัจจุบันเองผู้บริหำรก็ได้มีส่วนร่วมในกำรเป็นนักวิจัยของโครงกำรวิจัย ยกตัวอย่ำง โครงกำรรูปแบบกำรจัดกำร
ควำมรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษำต ำบลมะขำมเตี้ย จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรศำสตร์วิจัยระหว่ำงศำสตร์กำรจัดกำรและทำงศำสตร์เศรษฐศำสตร์ จำก
โครงกำรวิจัยดังกล่ำวก่อให้เกิดกำรบริกำรวิชำให้กับชุมชนเพ่ิมเติมตำมค ำขอของชุมชนในกำรให้ควำมรู้ด้ำน
กำรตลำดของเครื่องแกงที่ชุมชนมีกำรผลิตขึ้น และโครงกำรวิจัยอ่ืนๆ ทั้งนี้ในหลำยกิจกรรมที่ทำงคณะได้เป็น
เจ้ำภำพจัดได้มีกำรเชิญชุมชนและท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่องในทุกๆรอบปี  
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร คณะฯได้มีกำรส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลำกรมีกำรให้บริกำรวิชำกำร
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรบริกำรแบบให้เปล่ำแก่สังคม ทั้งนี้บุคลำกรของคณะฯ ได้มีกำรด ำเนินกำรทั้งใน
รูปแบบของเจ้ำของโครงกำรหรือในรูปแบบของวิทยำกรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อปลำยปี 2563 กระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) มีกำรเปิดตัวโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบล
แบบบูรณำกำร หรือ 1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย คณะได้มีกำรผลักดันให้บุคลำกรมีกำรเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว 
ต ำบลหลำยต ำบลในเขตพ้ืนที่ภำคใต้ตอนบนมีบุคลำกรของคณะเข้ำไปช่วยพัฒนำอยู่ในปัจจุบัน 
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2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 

(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในส่วนงาน
ประเภทนโยบายและบริหารประเภทวิชาการและประเภทอ านวยการและสนับสนุนภารกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป นับการเปลี่ยนแปลง
ครั้งส าคัญของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เนื่องจากคณาจารย์ของคณะส่วนหนึ่งถูกก าหนดย้ายไป
อยู่ในหน่วยงานใหม่ คือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทั้งนีก้่อนที่จะมีการบังคับใช้ประกาศจริง
ของมหาวิทยาลัย ทีมบริหารคณะจึงได้เริ่มการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะระยะยาว 4 ปี ฉบับใหมป่ี 
2564 - 2567 โดยเริ่มตน้จากการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะร่วมกับบุคลากรประจ าคณะทั้งหมด ประจ าปี 
2563 โดยมีขั้นตอนแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้  
ตารางท่ี 2.1-ก(1) กระบวนจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
 

เวลา กระบวนการ /รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ/ผู้เข้าร่วม 
ธค.62-มค.63 1) เตรียมข้อมลูในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าป ี

รายละเอียด: แผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ แผนจังหวัดฯ ข้อมูลผลกระทบภายนอก การ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานคณะ  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพ 
 
 

มค.63 2) ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี  
รายละเอียด: SWOT Analysis วิสัยทัศน์ พันธกิจ SA&SC ผลการด าเนินงานคณะ 

คณบดี ทีมบริหาร/บุคลากรประจ า
คณะ 

เมย.-พค. 63 3) ยกร่างแผนยุทธศาสตร ์
รายละเอียด: ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  

คณบดี ทีมบริหาร 

มค. 64 4) น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์เพือ่พิจารณาต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

คณบดี ทีมบริหาร/คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

มค. 64 5) น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์เพือ่พิจารณาต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

คณบดี ทีมบริหาร/คณะกรรมการ
สภาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

พค. 64 6) ประกาศแผนยุทธศาสตร์แก่บุคลากรประจ าคณะ คณบดี ทีมบริหาร/บุคลากรประจ า
คณะ 

พค.-กค. 64 7) ร่างแผนปฏิบัติการ ทีมบริหาร/คณะกรรมการขับเคลือ่น
พันธกิจ/หลักสูตร 

 
 ภายหลังจากการประกาศแผนยุทธศาสตร์คณะแก่บุคลากรประจ าคณะได้รับทราบ ผู้บริหารท าการ
แจ้งตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ส าคัญที่คณะจะต้องด าเนินการ เพ่ือคณะได้มีโอกาสก าหนดและจัดท า
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะ ทั้งนี้มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
พันธกิจ 3 ฝ่าย และก าหนดให้หลักสูตรวิชาร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติการในลักษณะของแผนพัฒนานักศึกษา
ของคณะประจ าปีซึ่งนับเป็นการจัดท าแผนระยะสั้น  หลังจากนั้นเป็นการด าเนินตามแผนปฏิบัติการจริงโดยขอ
อนุมัติงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการโครงการและสรุปผล 
 
 
 
 

 หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 



19 
 

 (2) นวัตกรรม (Innovation)   
  เพ่ือการขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างเป็นระบบคณะได้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ฉบับปี 
2564 - 2567 ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมลงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยทางด้านธุรกิจและการ
จัดการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และการท่องเที่ยว ซึ่งมีก าหนดเป้าประสงค์ข้อที่ 4 

การส่งเสริมการน าวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดเพ่ือการใช้ประโยชน์  และมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
อย่างชัดเจน จากการวิเคราะห์ของทีมบริหารเพ่ือหาโอกาสทางกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) เชิงรุก
ของคณะทางด้านนวัตกรรม เนื่องจุดแข็งของคณะที่มีการเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์โดย
เน้นทางด้านการบริหารและการจัดการ และโอกาสของคณะจากบริบทภายนอกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติปัจจุบันให้ความส าคัญกับภาคการท่องเที่ยว ตลอดจนภาพรวมทางเศรษฐกิจของภาคใต้ก็ยังคง
พ่ึงพิงกับภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ  
   ด้านการเรียนการสอนคณะฯ เน้นการสร้างหลักสูตรที่มีความมุ่งมั่นทางด้านการบริหารและ
การจัดการ ภายใต้ความหลากหลายของศาสตร์ที่จะท าให้บัณฑิตจบไปแล้วไม่ได้มีความรู้เพียงศาสตร์เดียว อีก
ทั้งการเน้นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเหมาะสมตามแนวทางทางการออกแบบ
หลักสูตรแบบ Outcome Based Education (OBE) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามผลการ
เรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้คณะยังใช้กระบวนการของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมบุคลากรในการขอ
ทุนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสอนใหม่    

ด้านวิจัยและบริการวิชาการของคณะมีความมุ่งเน้นให้บุคลากรได้มีการบูรณาการศาสตร์ 
ระหว่างกับของบุคลากรภายในคณะเพ่ือสร้างองคค์วามรู้และนวัตกรรมในการเน้นพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs 
และท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ  

(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
 คณะมีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่แสดงถึงผลการด าเนินงานและสถานการณ์ 

ปัจจุบันของคณะ ตลอดจนการวิเคราะห์ของปัจจัยทั้งจากภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียน
การสอน โดยในการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปีผู้บริหารจะน าเสนอข้อมูลข้างต้นให้บุคลากรในคณะได้ทราบ
เพ่ือร่วมระดมสมองจัดท า SWOT Analysis ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ทั้งนี้ข้อมูลและสารสนเทศแสดง
ดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 2.1-ก(3) ข้อมูลและสารสนเทศส าคัญที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ 
 

ข้อมูลและสารสนเทศส าคัญ ประเด็นการวเิคราะห ์ แหล่งข้อมูล 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
1) สถานการณ์ส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคมและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 และร่างฉบับที่ 13 
3) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (2561-2580) 
4) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ป ี2560-2579 และปี 2561-2564 
5) วิสัยทัศน์ พันธกจิและนโยบายมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
6) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปี 2560 – 2579 และปี 2561- 2565  
7) การจัดล าดับมหาวิทยาลยัและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกบั Business and Management 
 
  

 
 

การก าหนดวิสัยทัศน ์
พันธกิจของคณะ เพื่อ
เป็นข้อมูลการวิเคราะห์ 

SWOT การก าหนด 
SC&SA และการ
ก าหนดกลยุทธ ์

 
ธปท. /สนง.สถิติแห่งชาต ิ

สศช. 
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
สนง.จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

กองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน ม. 
กองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน ม. 

QS Ranking/ THE 

การบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจเพื่อสร้างองค์ความรู ้พัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs และการท่องเที่ยว 

นวัตกรรม 
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ข้อมูลและสารสนเทศส าคัญ ประเด็นการวเิคราะห ์ แหล่งข้อมูล 
แผนยุทธศาสตรแ์ละระบบประกันคุณภาพ 
1) รายงานผลตรวจประเมินคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx  
2) รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา AUN-QA 
3) รายงานผลการด าเนินการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในคณะ 
4) สรปุรายงานผลการด าเนินงานคณะประจ าปีตามตวัชี้วัดของมหาวิทยาลยั  

 
ความส าเร็จของการ
บริหารจัดการคณะ

อุปสรรค และโอกาสใน
การปรับปรุง 

 
งานประกันและแผนฯ คณะ 
งานประกันและแผนฯ คณะ 
งานประกันและแผนฯ คณะ 
งานประกันและแผนฯ คณะ 

ผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5) ร้อยละของจ านวน นศ. ตามแผนการรับ  
6) ความต้องการ คาดหวัง ความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกคา้กลุ่มอื่น 
7) ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต 
8) รายงานผลวิจยั นวัตกรรม และงบประมาณทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
9) รายงานผลการใหบ้ริการวิชาการและรายได้จากการบริการวิชาการ 

 
SIPOC Model และ

ความส าเร็จตามพันธกิจ
ส าคัญของคณะ 

 
งานทะเบียน วิทยาเขตฯ 

หลักสูตรวิชา และงานวิชาการ คณะ 
หลักสูตรวิชา และกองแผน ม. 

งานวิจัย วิทยาเขตฯ  
งานบริการวิชาการ คณะ 

ด้านการบริหารจดัการ 
10) ความก้าวหนา้ทางวิชาชพีของบุคลากร (สายวิชาการ ดร./ผศ./รศ./ศ.) (สายสนับสนุน 
เช่ียวชาญ/ช านาญการ) 
11) จ านวนอาจารย์ที่ผ่านสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัย 
(PSU-TPSF) 
12) สรุปงบประมาณและการเงินของคณะ 

 
วิเคราะห์ SWOT และ

ก าหนดกลยุทธ ์

 
ระบบสารสนเทศบุคลากรและรายงานผล

การปฎิบัตกิาร 
ระบบสารสนเทศบุคลากรและรายงานผล

การปฎิบัตกิาร 
รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ 

 

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก (Work Systems and Core Competence)   

ระบบงานของคณะประกอบด้วย 2 ระบบงานส าคัญ คือ 
1) ระบบงานหลัก (Core Work System) ซึ่งประกอบด้วยภาระงานตามพันธกิจของคณะ 

(1) การจัดการเรียนการสอน บริหารงานภายใต้ตัวชี้วัดความส าเร็จของตามแผน 
ยุทธศาสตร์คณะในประเด็นด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านธุรกิจและการจัดการที่มีสมรรถนะระดับสากล  

(2) การวิจัย บริหารงานภายใต้ตัวชี้วัดความส าเร็จของตามแผนยุทธศาสตร์คณะใน 
ประเด็นด้านการวิจัยทางด้านธุรกิจและการจัดการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และการ
ท่องเที่ยว 

(3) การบริการวิชาการ บริหารงานภายใต้ตัวชี้วัดความส าเร็จของตามแผน 
ยุทธศาสตร์คณะในประเด็นการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และ
การจัดการภาครัฐภาคใต้ตอนบน 

2) ระบบงานสนับสนุน (Support Work System) มีระบบงานบริหารจัดการ 
คณะเป็นระบบสนับสนุน  ภายใต้การบริหารระบบงานจะมุ่งเน้นสู่ความส าเร็จผ่านประเด็นยุทธศาสตร์คณะ
ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดังในรูปที่ 2.1-ก(4) ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.1-ก(4) โครงสร้างของแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
  ทีมบริหารมีการพิจารณาสมรรถนะหลักเพ่ือความสอดคล้องภายใตก้รอบของวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย พันธกิจ และแผนยุทธ์ศาสตร์ของคณะ โดยมีการก าหนดสมรรถนะหลักของคณะไว้ 3 ประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1) หลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ดานการจัดการและธุรกิจ ภายใต้การจัด 
การศึกษาแบบกระบวนทัศน์ใหม่รองรับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2) การบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจในการวิจัยเพ่ือยกระดับธุรกิจและสังคม 
อย่างยั่งยืน 

3) เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และการท่องเที่ยวของภาคใต้ 
 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ทีมบริหารคณะร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์โดยแบ่งความรับผิดชอบตาม 

บทบาทหน้าที่ ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์คณะ ฉบับปี 2564-2567 ประกอบด้วยประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 2.1-ข(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์คณะ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ระบบงานที่
เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดัส าคัญ 

1) ผลิตบัณฑิตทางด้าน
ธุรกิจและการจัดการที่
มีสมรรถนะระดับสากล  

การเรียน
การสอน 

1.1) บัณฑิตคุณภาพ ตามสมรรถนะสากลในศตวรรษที่ 21 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ประธานหลกัสูตร 

 

1.2) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

 

1.3) กระบวนการบริหารจัดการหลกัสูตรที่มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

1.4)  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ประธานหลกัสูตร 

 

2) การวจิัยทางด้าน
ธุรกิจและการจัดการ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
พัฒนาผู้ประกอบการ 
SMEs และการ
ท่องเที่ยว 
 

การวิจยั 2.1) ระบบการสนับสนุนการวิจยัที่มีคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจัย  
2.2) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย  
2.3) การผลิตและเผยแพร่ผลงานวจิัยทีม่ีคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจัย  

2.4) การส่งเสริมการน าวิจยัและนวัตกรรมไปต่อยอดเพื่อ
การใช้ประโยชน ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ ระบบงานที่
เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดัส าคัญ 

3) การบริการวิชาการ
และถ่ายทอดองค์
ความรู้การพัฒนาธุรกิจ 
การท่องเท่ียว และการ
จัดการภาครัฐภาคใต้
ตอนบน 

การบริการ
วิชาการ 

3.1) มีระบบกลไกการบรกิารวิชาการแก่สงคม รองคณบดีฝ่ายพันธกิจ
เพื่อสงคม 

 

3.2) การบูรณาการงานบริการวิชาการกบัการเรียนการ 
สอนและการวิจยั 

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจ 
เพื่อสงคม 

 

3.3) การเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมความเป็นเลิศด้าน 
ธุรกิจและการจัดการของสังคมท้องถิ่น 

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจ 
เพื่อสงคม 

 

3.4) การเป็นที่ยอมรับด้านการรับใช้สังคมท้องถิ่น รองคณบดีฝ่ายพันธกิจ 
เพื่อสงคม 

 

4) การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีคุณภาพ 

งาน
สนับสนุน 

4.1) การบริหารพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ คณบดี 
เลขานุการคณะ 

 

4.2) การสร้างความผูกพันของบุคลากรในคณะ คณบดี 
เลขานุการคณะ 

 

4.3) ระบบและกระบวนการท างานที่มีคณุภาพ  
และธรรมาภบิาลในการบริหารงาน 

คณบดี 
เลขานุการคณะ 

 

4.4) การจัดการทางการเงินและพัสดุท ี คณบดี 
เลขานุการคณะ 

 

4.5) การบริการที่ประทับใจ เลขานุการคณะ  

5) ความเส่ียง และ
ความท้าทายส าหรับ
การศึกษาในอนาคต 

ระบบงานใน
ภาพรวม 

5.1) นวัตกรรมการศึกษาในอนาคตใหม ่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

 

5.2) การขยายฐานลูกค้า  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

 

5.3) บัณฑิตยุคดิจิทัล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

 

5.4) ระบบและกระบวนการควบคุมติดตามความเส่ียง ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ 

 

 
เพ่ือรองรับสถานการณ์โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งในรอบสองปีที่ผ่านมา ทั้งในประเด็น 

ของวิกฤตการณ์จากโรคเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโลก หรือจากการพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วจนก่อให้เกิด Technology Disruption ที่เข้ามาสู่วงการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสถานการณ์ภายในของประเทศที่ส าคัญของยุคสังคมผู้สูงวัย (Aging society) ที่ส่งผล
ให้สังคมไทยมีแนวโน้มของผู้ชราสูงขึ้นในขณะที่อัตราการเกิดใหม่ของทารกลดลงอาจส่งผลต่อลูกค้าในอนาคต
ของสถาบัน จากเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ทีมบริหารได้ก าหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ด้าน ความเสี่ยงและความ
ท้าทายส าหรับการศึกษาในอนาคต เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปของการ
จัดการศึกษาของคณะในอนาคต 

(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการด าเนินการ 

โดยยึดกรอบของยุทธศาสตร์ ทั้งในประเด็นเป้าประสงค์ OKR ของมหาวิทยาลัย ที่ถ่ายทอดมายังคณะ 
ตลอดจนความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทั้งนี้ในการประชุมทีมบริหารคณะได้ก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองความท้าทาย (SC) โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากความถนัดหรือสมรรถนะ
หลักของบุคลากรของคณะฯ ของแต่ละหลักสูตรวิชาในการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) และสอดรับ
กับกรอบยุทธศาสตร์ของคณะซ่ึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มีการก าหนด KPI เพ่ือชี้วัดความส าเร็จ  
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิ

      (1) แผนปฏิบัติการ (Action Plans) แผนปฏิบัติการของคณะประกอบด้วย 2 แผน คือ  
1) แผนปฏิบัติระยะยาว 4 ปีของคณะเป็นแผนที่ด าเนินการในรูปของโครงการ/กิจกรรมที่ 

ที่สอดรับภายใต้แผนยุทธศาสตร์คณะประจ าปี 2564-2567 ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ซึ่งรับผิดชอบโดยทีมบริหารคณะและคณะกรรมการขับเคลื่อนพันธกิจ 3 ฝ่ายซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานวิชาการ คณะกรรมการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมคณะ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานพันธกิจ
เพ่ือสังคม  

2) แผนปฏิบัติการระยะสั้น หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะด าเนินการโดย 
งบประมาณเงินรายได้ท่ีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดสรรมาให้คณะเพ่ือการพัฒนานักศึกษาโดยเน้นในพันธกิจด้าน
การเรียนการสอนเป็นหลัก ทั้งนี้ประธานหลักสูตรวิชาและบุคลากรในหลักสูตรวิชาจะร่วมกันในการจัดท า
แผนปฏิบัติการโดยเน้นด้านการพัฒนานักศึกษาผ่านการประชุมในแต่ละหลักสูตรวิชา   

(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ   
 จากประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่เริ่มต้นโดยทีมบริหารคณะและมีการก าหนด KPI ที่ส าคัญ 

ทั้งนี้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนตามพันธกิจส าคัญคณะ 3 ฝ่ายข้างต้นก็มี
บทบาทส าคัญต่อการน าแผนไปปฏิบัติตลอดจนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการมีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งกระบวนการด าเนินการของแผนปฏิบัติ
การแสดงได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.2-ก กระบวนการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

ทั้งนี้การสื่อสารและถ่ายทอดการด าเนินการของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปสู่การ 
ปฏิบัติแสดงดังตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.2-ก(2) ช่องทางการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ  
กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการ ความถี่ 

ผู้บริหารคณะ ประชุมทีมบริหาร เพื่อก าหนดกรอบจัดท า พิจารณาและทบทวนแผนปฏิบัติการ ตามวาระ 
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

 การประชุมกรรมการประจ าคณะ ในการน าเสนอและพจิารณาแผนปฏิบัติการ และการ
สรุปผลจากการจัดกิจกรรมตามแผนฯ  

เดือนละ 1 
ครั้ง 

หลักสูตรวิชา - การประชุมแผนกลยุทธ์คณะประจ าปี ซ่ึงผู้บริหารมีการทบทวนผลการด าเนินงานและ
ก าหนด KPIs พร้อมถ่ายทอด KPIs คณะสู่สาขาวิชา ในบางสาขามกีารถ่ายทอด KPIs บาง
ตัวให้บุคลากรในสาขารับผิดชอบเป็นพิเศษแบบไม่เป็นทางการ 
> การประชุมหลกัสูตรวิชา เพื่อก าหนดและด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนา
นักศึกษา ทั้งนี้มีการระบุผู้รับผิดชอบและด าเนินการโครงการ/กจิกรรม ตามแผนฯ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 
 

ตามวาระ 

บุคลากร > การประชุมสาขาวิชาในการก าหนดแผนปฏิบัติการ ซ่ึงมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
แผนฯ ย่อย 
> ผลการปฏบิัติของแผนปฏบิัติการถกูผกูไว้กับเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัตงิาน เช่น 
ด้านการสอนแบบ Active Learning, การใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ผลงานวจิยัและการ
ตีพิมพ์ และผลการบริการวิชาการ ซึ่งสามารถพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานได้จาก
ระบบ MIS 16% 

ตามวาระ 
 

ปีละ 2 รอบ 
 

 
   (3) การจัดสรรทรัพยากร 

    ด้านการจัดสรรงบประมาณของคณะฯ เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการ
บริหารงานภายใต้การรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ งบประมาณในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของ
คณะจะได้รับการสนับสนุนมากจากงบรายได้ประจ าวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีโดยมีหลักเกณฑ์ในการค านวณ
ยอดเงินตามจ านวนหัวของนักศึกษาในด้านของแผนพัฒนานักศึกษา 

   (4) แผนด้านบุคลากร 
 คณะมีการก าหนดแผนพัฒนาทางด้านบุคลากรในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์

อย่างมีคุณภาพ ภายใต้เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาบุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศ โดยมีคณบดี
และทีมบริหารเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส าคัญในประเด็นส าคัญ ได้แก่ คุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก 
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  เทคนิคการสอนของอาจารย์ สมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยหรือ PSU –TPSF เป็นต้น  

ในส่วนของแผนอัตราก าลังจากการรวมศูนย์ประสานภารกิจงานด้านบุคลากรวิทยาเขตสุ 
ราษฎร์ธานีมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการเริ่มต้นจากฝ่ายนโยบายและแผน
โดยท าการวิเคราะห์ปริมาณงานและก าหนดแผนอัตราก าลัง โดยคณะฯ มีบทบาทในการสะท้อนความเพียงพอ
ของอัตราก าลังกับภาระงานที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้คณะฯ มีการก าหนดแผนพัฒนาบุคคลโดยใช้สารสนเทศจาก
ข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในแต่ละรอบการประเมิน เช่น บุคลากรที่เป็นอาจารย์วุฒิปริญญาโท จะต้องมีการ
ก าหนดแผนการเรียนต่อและอธิบายการเตรี ยมตัว เ พ่ือการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้ งนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้ความส าคัญและกระบวนการส่งเสริมการศึกษาต่อผ่านทุนพัฒนาอาจารย์ ซ่ึง
บุคลากรของคณะฯ มีการใช้ช่องทางการพัฒนาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส าหรับกรณีของบุคลากรที่เป็นอาจารย์
วุฒิปริญญาเอกแล้วจะต้องมีการวางแผนความก้าวหน้าการขอต าแหน่งทางวิชาการ จากนั้นจึงแบ่งกลุ่ม
บุคลากรเพ่ือจัดท าแผนการพัฒนา เช่น อาจารย์กลุ่มที่ต้องการพัฒนาด้านการสอน อาจารย์กลุ่มที่ต้องการ
พัฒนาด้านการวิจัย ฯลฯ อีกทั้งนี้ทีมบริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของการอยู่ร่วมกันและการท างานอย่างมี
ความสุขจึงมแีผนปฏิบัติการด้านการสร้างสุขขององค์กรข้ึน 

   (5) การวัดผลการด าเนินงาน 
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการวัดผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการผ่านการ

ก าหนด KPIs ซึ่งยึดตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ภายใต้กรอบพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะฯ โดยคณะฯ มี
การทบทวนผลการปฏิบัติงานผ่าน KPIs ในการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะฯ ประจ าปี อีกทั้งทีมบริหารจะมีการ
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ประชุมเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในช่วงก่อนหมดปีงบประมาณเพ่ือพิจารณา
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ทั้งนี้คณะฯ มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรผ่าน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ในระดับหลักสูตรซึ่งปัจจุบัน คือ AUN-QA  

    (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ   
    แผนยุทธศาสตร์คณะมีการก าหนดกรอบเป้าหมายระยะยาว 4 ปี ล่วงหน้าปี 2564-2567 โดยการ

คาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเป้าหมายอาศัยเกณฑ์ส าคัญในการก าหนดค่าเป้าหมาย ได้แก่ เกณฑ์ 
OKR ของมหาวิทยาลัย จ านวนบุคลากร/อัตราก าลัง คู่เทียบส าคัญ เป็นต้น   

ข. การปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน 
  คณะมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเพ่ือให้มีความคล่องตัวต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์ เนื่องจากมีการด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งส่งผลต่อการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผนฯ คณบดีสามารถด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานได้ นอกจากนีใ้นกรณีงบประมาณเงินรายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร ผู้ที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานฯ ขั้นต้น 
และแผนและน าเสนอเพ่ือคณบดีพิจารณาและอนุมัติต่อไป  
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หมวดที่ 3 ลูกค้า 
 

3.1 ความคาดหวังลูกค้า (Customer Expectations) 
 ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Listening to Students and Other Customers)  
 เพ่ือความเข้าใจความต้องการของผู้เรียนและลูกค้าที่แท้จริง คณะมีการรับฟังเสียงของลูกค้าโดย ได้
แบ่งกลุ่มลูกค้าส าคัญออกเป็น 3 กลุ่มตามพันธกิจหลักของคณะ คือ ผู้เรียน ผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย ผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอนนั้นมีช่องทางในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศอยู่หลาย
ช่องทางทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ด้านการบริการวิชาการด าเนินการโดยการส ารวจความพึงพอใจ
ของการจัดบริการวิชาการจากกลุ่มของผู้เข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันด้านการวิจัยคณะฯ ยังไม่มีการด าเนินการ
อย่างเป็นทางการแต่ทั้งนี้ได้มีกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าผ่านการประชุมถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากผลการ
ด าเนินการวิจัยในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น ในส่วนของลูกค้าในอนาคตคณะได้มีการรับฟังเสียง
อยู่หลายช่องทาง เช่น ผ่านโครงการ Road Show วันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่อีกทั้งมีการเชิญผู้ปกครอง
เพ่ือเข้ารับฟังข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนร่วมกับรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง แต่ทั้งนี้ยัง
ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ซึ่งแสดงรายละเอียดการรับฟังเสียงของลูกค้าแสดงได้ดัง
ตารางที่ 4-1  
ตารางที่ 3.1- ก การรบัฟังเสียงของลูกค้า 
 

ลูกค้า ช่องทาง\วิธีการรับ
ฟัง 

ผู้รับผิดชอบ ความถี่ สารสนเทศ\ประเด็น แนวทางการปรับปรุง
จากผลการรับฟัง 

 
นักศึกษา
ปริญญาตรี
และโท 

 

การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

ผู้บริหารและบุคลากร ปีละครั้ง การจัดการเรยีนการสอน แนวทางพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

การประเมินการเรยีน
การสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบ PSU-TES 

อาจารย ์ เทอมละครั้ง ความพึงพอใจด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

กระบวนการจดัท า 
มคอ. เพื่อแนวทางใน
การปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

Facebook คณะฯ  งานสายสนับสนุนคณะ ตลอดปี ประชาสมัพันธ์และตอบ
ประเด็นสอบถาม 

พัฒนาและปรับปรุง
ประเด็นตามร้องขอ 

ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา ตามนัดหมาย ค าปรึกษาด้านการเรียน
การสอนและปัญหาเรื่อง
ชีวิต 

- 

โครงการพบอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าป ี

อาจารย์ประจ าหลักสตูร ปีละครั้ง ค าปรึกษาด้านการเรียน
นักศึกษา แนะน าการ
ลงทะเบียนเรียน 

- 

โครงงานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ตลอดป ี ความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

แนวทางปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 
 

นักศึกษา
ปริญญาโท 

การจัดท าวิทยานิพนธ์
หรือการจดัท าสาระ
นิพนธ ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ /สาระนิพนธ์ 

ตามนัดหมาย ความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

 

โครงการคณะพบ
บัณฑิตศึกษา 

ประธานหลักสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ปีละครั้ง ความคิดเห็นการจดัการ
เรียนการสอน 

ปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอนและ
หลักสตูร 

บัณฑิต/
ศิษย์เก่า 

แบบส ารวจออนไลน/์ 
งานเลี้ยงศิษย์เก่า  

งานกิจการนักศึกษา / 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ปีละครั้ง ภาวการณ์ได้งานท า  
ความพึงพอใจและไม่พึง

เป็นข้อมูลการ
ปรับปรุงหลักสูตรและ
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ลูกค้า ช่องทาง\วิธีการรับ
ฟัง 

ผู้รับผิดชอบ ความถี่ สารสนเทศ\ประเด็น แนวทางการปรับปรุง
จากผลการรับฟัง 

พอใจและความผูกพัน การจัดการเรยีนการ
สอน 

ผู้ใช้
ประโยชน์
ผลงานวิจัย  

แบบสอบถาม รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

 1 เรื่องต่อ 1 ครั้ง ความพึงพอใจของงานวิจัย 
 

แนวทางปรับปรุงการ
จัดการดา้นวิจัย 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
บริการ
วิชาการ 

แบบสอบถาม วิทยาลัยชุมชนสรุาษฎร์
ธาน ี

 1 ครั้งต่อ 1 
โครงการ 

ความพึงพอใจด้านการ
บริการวิชาการ 

แนวทางปรับปรุงการ
จัดการให้บริการ
วิชาการ 

 
ข. การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการก าหนดหลักสูตรและบริการฯ 

(1) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
คณะมีการจ าแนกกลุ่มลูกค้าตามพันธกิจของคณะ คือ การเรียนการสอน การวิจัยและ 

บริการวิชาการ โดยปัจจุบันพันธกิจหลักยังคงเป็นด้านการเรียนการสอนซึ่งแบ่งกลุ่มผู้เรียนแยก
ออกเป็น 5 หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและ 1 หลักสูตรปริญญาโท ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรและ
สารสนเทศผ่านเวบไซด์ของคณะและวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Fanpage 
Facebook (facebook.com/lams.surat.psu) ของคณะซึ่งมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เป็น
ผู้ดูแล ทั้งนี้คณะมีการจ าแนกกลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่างๆ  

นอกจากนี้ จากสถานการณ์การลดลงของการเกิดประชากรใหม่ซึ่งส่งผลต่อจ านวนบัณฑิตใน 
อนาคต และการเปรียบระบบการ Entrance เป็นระบบ TCAS ซึ่งส่งผลให้จ านวนนักศึกษาที่เข้าปี 2561 
ลดลงอย่างมาก ท าให้ผู้บริหารคณะฯ ร่วมพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงการด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ใน
การประชุมกรรมการคณะฯ ร่วมกับทีมบริหารวิทยาเขตฯ ได้ท าการเสนอแผนเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนว
ใหม่ โดยได้ก าหนดกรอบงบประมาณเพ่ือด าเนินการ และมอบหมายให้สาขาวิชาที่มีนักศึกษาเข้าสมัครน้อยต่ า
กว่าเป้าหมายร่วมท าโครงประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางใหม่ ได้แก่ การ LIVE Facebook 
การจัดท าสื่อผ่าน YouTube การออก Roadshow เองโดยคณาจารย์ในหลักสูตร เป็นต้น ทั้งนี้พบว่ามียอด
การ Views สูงอย่างน่าพอใจ 
ตารางท่ี 3.1-ข การจ าแนกกลุ่มกลุ่มผู้เรียนและกลุ่มลูกค้า 

พันธกิจ ลูกค้า/กลุม่ผู้เรียน การแบ่งกลุ่ม 
การเรยีนการสอน นักศึกษา 1) คุณวุฒิของหลักสูตร (บธ.ม./บธ.บ./บช.บ./ศ.บ./รปศ.) 

2) ระดับปรญิญา (ปริญญาโท/ปรญิญาตร)ี 
ศิษย์เก่า 1) คุณวุฒิของหลักสูตร (บธ.ม./บธ.บ./บช.บ./ศ.บ./รปศ.) 

2) รุ่น 
นักเรียน / ลูกค้าในอนาคต 1) ภูมลิ าเนา (จังหวัด) 

2) โรงเรียนมัธยมศึกษา (จ านวนศษิย์เก่าที่มาเรียนกับคณะ) 
  

การวิจัย แหล่งทุนวิจัย 1) ภายในมหาวิทยาลยั/ภายนอกมหาวิทยาลยั 
2) ประเด็น 

ผู้ใช้ผลงานวิจัย 1) ภาครัฐ/ภาคเอกชน 
2) ลักษณะทางธุรกิจ (ท่องเที่ยว/โรงแรม/เกษตร/ค้าขาย/อุตฯ) 

การบริการวิชาการ ผู้ใช้บริการ 1) ภาครัฐ/ภาคเอกชน 
2) ลักษณะทางธุรกิจ (ท่องเที่ยว/โรงแรม/เกษตร/ค้าขาย/อุตฯ) 
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ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ โดยใช้ฐานข้อมูลสาระ 

สนเทศที่คณะจัดท าข้ีน พบว่า หลักสูตร รป.ศ.(การจัดการรัฐกิจ) และ บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) 
ได้รับความสนใจและสมัครเข้าศึกษาสูง 2 อันดับแรก แต่จากสถานณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นก็มีผลต่อการเลือก
เข้าเรียนในปัจจุบันในหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) เนื่องจากการปิดประเทศซึ่งส่งผลให้
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวซบเซา ในขณะเดียวกันหลักสูตร รป.ศ.(การจัดการรัฐกิจ) กลับได้รับผลบวกเนื่องจากมี
ความคาดหวังว่าภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการได้ซึ่งเป็น
อาชีพที่มีความมั่นคง  
  (2) การจัดการศึกษา และบริการฯ 
  ด้านการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของคณะได้
ด าเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มีการจัดการศึกษาของหลักสูตรเป็นไปตามแนวทาง
มุ่งเน้นผลลัพธ์หรือ Outcome Based Education (OBE) ทั้งนี้คณะก าหนดให้ลักสูตรมีการส ารวจความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและเอกชน ผ่านช่องทางต่างๆ เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลเรียบแล้ว 
จึงน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตลอดจนเพื่อการก าหนดผลลัพธ์จากการเรียนของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes :PLOs ) ของผู้เรียน  
  นอกจากนี้ตามแนวการจัดการศึกษาใหม่ที่ไม่ใช่ปริญญา (Non-Degree) การก าหนดกลุ่ม
ลูกค้าในอนาคตคณะได้ท าผ่านกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งมีการก าหนดให้ทุกหลักสูตร
ของคณะจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (Module) เพ่ือรองรับการจัดการหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ
กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่ได้ต้องการเรียนหนังสือเพ่ือเน้นปริญญาเพียงอย่างเดียวในอนาคต   
3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) 

ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ 
(1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management)  
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีแลระหว่างผู้เรียนกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตร และคณะ จะ 

ส่งผลที่ดีต่อความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ  
ตารางท่ี 3.2- ก-ข กระบวนการสร้างความสัมพันธ์และ ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

 
ระบบ/กระบวนการ 

วัตถุประสงค ์  
ฝ่ายด าเนินการ สร้าง

ความสัมพันธ ์
การเข้าถงึและ
การสนับสนุน 

ด้านการเรยีนการสอน    
ผู้เรียนปัจจุบัน    
1) การปฐมนิเทศ/โครงการเตรียมความพร้อมฯ √  งานพัฒนา นศ.และศิษย์เกา่สัมพันธ ์และคณะ 
2) กิจกรรมรับน้องใหม ่ √  งานพัฒนา นศ.และศิษย์เกา่สัมพันธ ์และคณะ 
3) ระบบอาจารย์ทีป่รึกษาชั้นเรียน √  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4) ระบบอาจารย์ทีป่รึกษาวิจยั/โครงงาน/วิทยานพินธ ์ √  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5) การศึกษาดูงาน √  หลักสูตร 
6) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตร √  หลักสูตร 
7) กิจกรรมท าบญุคณะประจ าป ี √  คณะ 
8) สโมสรนักศึกษา/ ชมรม √  งานพัฒนา นศ.และศิษย์เกา่สัมพันธ ์
9) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ √  งานพัฒนา นศ.และศิษย์เกา่สัมพันธ ์/หลักสูตร 
10) ทุนการศึกษา / ทุนสนับสนุน TA/RA  √ งานพัฒนา นศ.และศิษย์เกา่สัมพันธ ์/คณะ 
11) ทุนการศึกษา Covid-19 / การลดค่าธรรมเนียมจาก
สถานการณ์ Covid-19 

 √ มหาวิทยาลัย 
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ระบบ/กระบวนการ 

วัตถุประสงค ์  
ฝ่ายด าเนินการ ศิษย์เก่า    

1) ชมรมศิษย์เก่า √  งานพัฒนา นศ.และศิษย์เกา่สัมพันธ ์ 
2) การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น √  มหาวิทยาลัย 
3) ศิษย์เก่าพบ นศ.ปัจจุบัน กจิกรรมปัจฉิมนิเทศ √  งานพัฒนา นศ.และศิษย์เกา่สัมพันธ ์/หลักสูตร 
ด้านการวิจัย    
1) การส่งเสริมการท าวิจยัร่วมเป็นชุดโครงการ √  คณาจารย ์
2) กองทุนวิจยัวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/ทนุสนับสนุนการท าวจิัย/
รางวัลผลงานตีพิมพ์ 

 √ งานวิจัย 

3) การจัดการประชุมทางวิชาการ  √ คณะ และคณาจารย ์
ด้านการบริการวชิาการ    
1) ม.อ.สุราษฎร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง” √  คณาจารย์  
2) MOU กับหน่วยงานภายในพื้นที ่ √  รองอธิการบดี/คณบด ี
3) การเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานภายในพืน้ที่ √  คณาจารย์  
4) การลงพื้นที่พบกบัผู้ที่มีส่วนเกีย่วขอ้งเพื่อให้เกิดการมีส่วนรว่ม √  คณาจารย์  

 
 (2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other  

Customer Access and Support) 
ภายใต้สถานการณ์ปกติคณะภายใต้กลไกของนโยบายในระดับวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 

มีการสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้เรียนที่ต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณ ทั้งในรูปแบบการให้ทุนการศึกษา
แบบให้เปล่าและการให้ทุนท างานแลกเปลี่ยน การกู้ยืมเรียนผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
การท างานภายในวิทยาเขต การช่วยงานคณาจารย์โดยการเป็นผู้ช่วยสอน (Teaching Assistance: TA) หรือ
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistance:RA) เป็นต้น จากสถานการณ์ปี 2563 ปัจจุบันที่ไมเ่ป็นปกตเินื่องจากที่มี
การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศและมีนโยบายในการช่วยเหลือแก่ผู้เรียน
อย่างมากมายทั้งการจัดสรรทุนการศึกษา การลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่ผู้เรียน ตลอดจนการ
จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid-19 

(3) การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management) 
ด้านการเรียนการสอนภายหลังการสอบกลางภาค คณาจารย์คณะต้องมีการประกาศคะแนน 

สอบและคะแนนเก็บ ให้นักศึกษาทราบทุกครั้งตามระเบียบของคณะ โดยคณาจารย์ในสาขาเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเข้ามาสอบถามคะแนนและดูข้อสอบหากมีข้อสงสัยได้โดยตรง และยังมีช่องทางให้นักศึกษาอุทธรณ์ 
หากนักศึกษาเห็นว่าคะแนนหรือผลการประเมินมีความผิดปกติ ผ่านทางคณะกรรมการคณะที่รับเรื่องและ
พิจารณาตัดสินในแต่ละกรณี โทรศัพท์ : 0-7727-8858, 0-7727-8859 และเว็บไซด์ 
http://reg.surat.psu.ac.th/ 
 ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
 ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนคณะฯได้มีการด าเนินผ่านกระบวนการประเมินความพึงพอใจการเรียน
การสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาและรายงานผลการประเมินผ่านการท า มอค.5 และ มคอ.6 เพ่ือ
น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและสาขาวิชาในภาคการศึกษาถัดไป  

ด้านความพึงพอใจของบัณฑิตโดยปกติแล้วมีการเก็บส ารวจในวันที่มีพิธีซ้อมรับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรในทุกๆ ปีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการเก็บข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยพร้อมกับข้อมูล
ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต แต่จากการด าเนินการที่ผ่านมาทางผู้บริหารคณะฯ มีความเห็นว่ายังได้รับข้อมูล
และสารสนเทศยังไม่ครบถ้วนเพ่ือที่จะน ามาพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะฯ ดังนั้นในพิธี ซ้อมรับ
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พระราชทานปริญญาบัตรปี พ.ศ.2560 ของบัณฑิตที่จบการศึกษาปี พ.ศ.2559 คณะฯจึงริเริ่มด าเนินการท า
การส ารวจออนไลน์เอง โดยมีการสอบถามเพ่ิมเติมในประเด็นของและความผูกพันของผู้เรียน  
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการมีการด าเนินการหลังจัดโครงการ
บริการวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิจัยของคณะท าหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการโครงการ
บริการวิชาการให้กับคณะฯ ซึ่งบุคลากรของคณะฯ มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นวิทยากรหรือเป็นเจ้าของ
โครงการ 
 ความผูกพันของลูกค้าด้านการเรียนการสอน หลักสูตรมีการบริหารจัดการภายในโดยมีการดูแลผู้เรียน
ที่สะท้องถึงความอบอุ่นของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย โครงงาน วิทยานิพนธ์  ทั้งนี้
พบว่ามีนักศึกษาระดับปริญญาโทส่วนหนึ่งที่เป็นศิษย์เก่าของคณะในสมัยเรียนระดับปริญญาตรี 

ความผูกพันของลูกค้าด้านการบริการวิชาการของคณะฯ สามารถแบ่งโครงการแบบการจัดออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ  โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ซึ่งในบางโครงการกลุ่มผู้เข้าร่วมคือนักเรียน นักศึกษา และ
โครงการบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ ซึ่งการออกแบบโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเกิดจากความ
ต้องการของผู้อบรมหรือชุมชนเป็นผู้เสนอขอ ทั้งนีบ้างโครงการเป็นลักษณะของการให้บริการวิชาการอย่าง 
ต่อเนื่อง   
 ความผูกพันของลูกค้าด้านการวิจัย ทั้งนี้วิทยาเขตสุราษฎร์ได้มีการพัฒนาการวิจัยโดยการจัดโครงการ
นัดพบเจ้าของแหล่งทุนเพ่ือมาแนะน าหัวข้อและทุนวิจัยที่ส าคัญ เพ่ือให้บุคลากรได้มีการเตรียมตัวหรือทราบ
แนวทางการจัดท าโครงร่างวิจัยเพื่อส่งของบประมาณจากแหล่งทุนต่อไป และในการด าเนินการวิจัยของ
โครงการวิจัยมีการใช้ Social Network ผ่านทาง Line เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรายงานความ
คืบหน้าอย่างไม่เป็นทางการของงานกับเจ้าของแหล่งทุน นอกจากนี้ คณะได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน โดย
จัดให้คณาจารย์แต่ละสาขาได้พบปะชุมชนเพ่ือรับทราบปัญหา และความต้องการของชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้
คณาจารย์และชุมชนได้พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกัน 

ค. การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด 
 ด้านการเรียนการสอนจากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกๆภาคเรียนตามที่ระบบ 
TQF5 มีการรายงานไว้ว่าผู้สอนมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร อะไรคืออุปสรรคในการสัดการเรียนการสอนโดย 
หลักสูตรมีการน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนและจัดประชุมร่วมว่าหลักสูตร
สามารถน าผลทีได้ไปเสนอและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 เป็นที่แน่นอนของหลักสูตรซึ่งมีการจัดท าหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์หรือ Outcome Based Education (OBE) หลักสูตรได้ท าการส ารวจความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียน นักเรียน 
เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลเรียบแล้ว จึงน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
และตรงความต้องการมากขึ้น 
 ด้านการบริหารวิชาการ คณะมีการส ารวจหัวข้อ/ ประเด็นที่ส าคัญเพ่ือจะน าข้อมูลดังกล่าวไปเป็นตัว
สินใจในการก าหนดหัวข้อโครงการบริการวิชาการของคณะ 
 ด้านวิจัย ภายหลังจากการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่แหล่งทุนมีการด าเนินการในระหว่างการวิจัยหรือ
การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย ท าให้ ผู้ วิจัยของคณะได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุง
กระบวนการวิจัยเพื่อให้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากข้ึนไป 
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หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ ละการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะฯ 
ก. การวัดผลการด าเนินงาน (Performance Measurement) 

(1) ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measure) 
การวัดผลการด าเนินของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการตามเกณฑ์ EdPEx มีการ 

ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPIs) ที่สอดคล้องแผนยุทธศาสาตร์ของคณะซึ่ง
ถูกถ่ายทอดให้มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
เคลื่อนชี้วัดและขับเคลื่อนให้การด าเนินงานขอคณะสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ 
และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน โดยมีทีมบริหารของคณะที่เป็นผู้รับผิดชอบติดตามตัวชี้วัด ซ่ึง
แสดงไดใ้นตาราง 4.1-ก(1)  

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 

  ปัจจุบันคณะยังไม่มีการจัดท าคู่เทียบอย่างเป็นทางการ แต่ทีมบริหารมีแนวทางการเลือกคู่
เทียบอย่างไม่เป็นทางการโดยพิจารณาจากข้อมูลสารสนเทศของคณะที่มีพันธกิจและรูปแบบการจัดการ
การศึกษาใกล้เคียงกันกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทั้งนี้พบว่าคู่เทียบที่ค่อนข้างเหมาะสมกับคณะ 
คือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS-KKU) เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกันทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังต่อไปนี้ 
ตาราง 4.1-ก(2) ประเด็นการเปรียบเทียบ   

LAMS-PSU KKBS-KKU 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกจิ 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกจิการท่องเท่ียว 
หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการจัดการ การประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

  อีกท้ังคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นคณะชั้นน าทางด้าน
บริหารธุรกิจคณะแรกของประเทศไทยที่ได้รับผลการประเมิลตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx มากกว่า 200 คะแนน โดยใช้ฐานข้อมูลของชี้วัดที่ส าคัญได้แก่ รายงานประจ าปีของคณะ TCI, 
WoS, Scopus, Time Higher Education, CHEQA ONLINE เป็นต้น 

(3) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility) 
ประเด็นของความคล่องตัวของการวัดผล เนื่องจากตัวชี้วัดส าคัญตามพันธกิจของคณะด้าน 

การสอน วิจัย และบริการวิชาการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ EdPEx มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธศาสตร์
คณะซึ่งมีการก าหนดให้ทีมบริหาร คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้ก ากับและติดตามตัวชี้วัด หากพบ
ตัวชี้วัดใดที่เป็นประเด็นหรือเกิดความผิดปกติในการบริหารงานคณะ ทีมบริหารสามารถน าตัวชี้วัดดังกล่าวมา
ประชุมในทีมบริหารพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของคณะให้ทันท่วงทีภายใต้การสั่งการของคณบดี
และทีมบริหาร ทั้งนี้หากต้องขอมติในการอนุมัติในนามของคณะก็สามารถด าเนินการผ่านวาระการประชุม
กรรมการประจ าคณะได้ซึ่งมีการประชุมทุกๆ เดือนตามวาระปกติและสามารถขอประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมได้
หากมีประเด็นเร่งด่วน 
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ตาราง 4.1-ก(1) ตัวชี้วัดส าคัญของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
ผลการด าเนินงาน เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ส าคัญ 
ตัวชี้วัดส าคัญ (KPIs) ความถี่ในการ

ติดตามผล
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 

1) ด้านการเรียนการสอน 1.1) บัณฑติคุณภาพ ตาม
สมรรถนะสากลใน
ศตวรรษที่ 21 
 

1) ร้อยละของการรับนักศึกษาไดต้ามแผน 
2) อัตราการมีงานท าของบัณฑติ  
3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านความสามารถในการสื่อสาร 
4) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านความสามารถในการท างานเป็นทีม 
6) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านการคิดวิเคราะห์ 
7) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เดือนละ 1 ครั้ง 
ปีละ 1 ครั้ง 
ปีละ 1 ครั้ง 
ปีละ 1 ครั้ง 
ปีละ 1 ครั้ง 
ปีละ 1 ครั้ง 
ปีละ 1 ครั้ง 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

1.2) พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัย 

8) ร้อยละของอาจารย์ทีผ่่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ PSU –TPSF 
9) ร้อยละเฉลี่ยของรายวิชาในหลกัสูตรที่มีการจดัการเรียนการสอนแบบ 
Active learning/Work Integrated Learning 
10) เปอร์เซ็นต์วิชาที่การจัดการเรียนสอนด้วยภาษาอังกฤษ 

ปีละ 2 ครั้ง 
เทอมละ 1 ครั้ง 

 
เทอมละ 1 ครั้ง 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

 
รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

2) ด้านการวจิัย 2.1) การผลิตและเผยแพร่
ผลงาน วิจัยที่มีคณุภาพ 

11) สัดส่วนของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ( ฐาน TCI, Scopus, 
WoS )* ต่ออาจารย ์
12) สัดส่วนของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 
( ฐาน Scopus, WoS )* ต่ออาจารย ์
13) ร้อยละของงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ /ผลงานตามพันธกิจเพื่อสังคม ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ต่อบุคลากร 
14) จ านวนครั้งของการ Citation งานวิจัยคณะฯ 

เดือนละ 1 ครั้ง 
 

เดือนละ 1 ครั้ง 
 

ปีละ 2 ครั้ง 
 

ต่อเนื่อง 

รองคณบดฝี่ายบริหารและวิจยั 
 

รองคณบดฝี่ายบริหารและวิจยั 
 

รองคณบดฝี่ายบริหารและวิจยั 
 

รองคณบดฝี่ายบริหารและวิจยั 
3) การบริการวิชาการ 3.1) การเป็นที่ยอมรับ

ด้ า น ก า ร รั บ ใ ช้ สั ง ค ม
ท้องถิ่น 

15) จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก ปีละ 1 ครั้ง 
 

รองคณบดฝี่ายบริหารและวิจยั 

4) การมุ่งเน้นลูกค้า  16) ความพึงพอใจด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา  
17) ความผูกพันของนักศึกษาต่อหลักสูตรที่จบการศึกษา 

เทอมละ 1 ครั้ง 
ปีละ 1 ครั้ง 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
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ผลการด าเนินงาน เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ส าคัญ 

ตัวชี้วัดส าคัญ (KPIs) ความถี่ในการ
ติดตามผล

ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 

18) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยภาพรวม 
19) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการวิชาการต่อสังคม 

ปีละ 1 ครั้ง 
ปีละ 1 ครั้ง 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
รองคณบดฝี่ายบริหารและวิจยั 

5) การมุ่งเน้นบุคลากร การบริหารพัฒนาบุคลากร
เพื่อความเป็นเลิศ 
 

20) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
21) ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
22) ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ PSU –TPSF  

เทอมละ 1 ครั้ง 
เทอมละ 1 ครั้ง 
เทอมละ 1 ครั้ง 

รองคณบดฝี่ายบริหารและวิจยั 
รองคณบดฝี่ายบริหารและวิจยั 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
การสร้างความผูกพันของ
บุคลากรในคณะ 

23) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อคณะ ปีละ 1 ครั้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพ 

6) ผลลัพธ์ด้านการเงินและ
การตลาด 

 24) งบประมาณประจ าปีของคณะฯ 
25) งบพัฒนาบุคลากรคณะฯ 
26) มูลค่าเงินทุนวิจัยภายนอก  
27) งบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

เดือนละ 1 ครั้ง 
เดือนละ 1 ครั้ง 
เทอมละ 1 ครั้ง 
เทอมละ 1 ครั้ง 

คณบด ี
คณบด ี
คณบด ี
คณบด ี

7) ผลลัพธ์ด้านการน า
องค์กรและแผนกลยุทธ์คณะ 

 28) การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (ร้อยละ) 

29) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับคะแนนประเมิน AUN-QA สูงจาก 3.00 

เทอมละ 1 ครั้ง 
 

ปีละ 1 ครั้ง 

คณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพ 
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ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ (Performance Analysis and Review) 

 การวิเคราะห์การบรรลุผลการด าเนินงานคณะตามแผนยุทธศาสตร์คณะสามารถพิจารณาได้จาก
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) ที่มีการก าหนดค่าเป้าหมายและระบุเวลาที่แสดงถึงความส าเร็จของคณะในแต่ละ
ด้านตามพันธกิจและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละ KPIs จะมีผู้ก ากับและติดตามซ่ึงประกอบด้วยทีม
บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อคณะได้ด าเนินงานทางแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีไปแล้วคณะจะมีการ
วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการด้านการจัดการศึกษาผ่านการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 
ประจ าปีโดยคณบดี ทีมบริหารและบุคลากรทั้งคณะฯ เข้าร่วมวิเคราะห์ผลการด าเนินงานผ่าน KPIs ตลอดจน
การหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและภายในที่มีบทบาทส าคัญต่อ
คณะฯ โดยการวิเคราะห์ SWOT ทั้งในระดับสาขาวิชาและระดับคณะฯ ที่ผ่านมาในรอบ 1 ปีอีกทั้งการน าผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะตามเกณฑ์ EdPEx และระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA มาพิจารณาร่วมด้วย  

ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement) 
  จากผลการด าเนินงานตาม KPIs ของแผนยุทธศาสตร์คณะ ผลการประเมิน EdPEx และผลการ
ประเมิน AUN-QA จะถูกทีมบริหารน ามาวิเคราะหเ์พ่ือหาโอกาสและแนวทางในการพัฒนาการด าเนินการคณะ 
โดยเฉพาะประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนที่คณะสามารถด าเนินการได้เอง เมื่อได้ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาก็จะ
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตลอดจนการถ่ายทอดให้บุคลากรประจ าคณะได้ทราบ เพ่ือน า
แผนฯ ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนตามล าดับต่อไป  
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้  

ก. ข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information) 
ข้อมูลและสารสนเทศของคณะ/หน่วยงานจะถูกเก็บรวบรวมและพัฒนาโดยศูนย์สนเทศและการ 

เรียนรู้ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศงานแต่ละด้าน และเป็นผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ท าให้ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาเขตถูกดูแลโดยหน่วยงานกลาง 
ตารางท่ี 4.2- ก ระบบงานของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 

ระบบงาน หน้าท่ี ผู้รับผิดชอบ 
1) งานบริการ
ด้านการเรียน
การสอน 

 

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

 

2) งานบริการ
เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร ์

 

กลุ่มงานการเรียนรู ้

 
 

http://it.surat.psu.ac.th/index.php?name=personnel
http://it.surat.psu.ac.th/index.php?name=personnel
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ระบบงาน หน้าท่ี ผู้รับผิดชอบ 
3) งานบริการ
เครือข่ายและ
โทรศัพท ์

 

 

กลุ่มงานการเรียนรู ้

 
 

4) งานบริการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 

 

 

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

 
 

 
(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้มีวิธีการจัดการข้อมูลเพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีแม่นย า ถูกต้องเชื่อถือ 

ได้ พร้อมใช้งาน ทันกาล ปลอดภัยเป็นความลับ โดยดูแลการเชื่อมต่อข้อมูลและสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตให้พร้อมรับมือต่อการคุกคามในรูปแบบต่างๆ ด้วยการพัฒนาและดูแลระบบ
สารสนเทศองค์กร พัฒนาเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของส่วนงาน มีการส ารองขอ้มลูและสารสนเทศตาม
วันและเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ ก าหนดสิทธิการเข้าถึงและสารสนเทศผู้ใช้งาน ตรวจสอบทุกวันโดย
เจ้าหน้าทีศู่นย์สนเทศและการเรียนรู้ 

การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นั้น จะมีการ 
ท าข้อตกลงกับผู้ขอใช้บริการพัฒนาระบบ ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ ยกตัวอย่างเช่น 

1. หากเป็นข้อมูลด้านการเงิน บัญชี ผู้เข้าถึงได้ก็จะเป็น 
           - ผู้บริหาร ซึ่งดูได้ในภาพรวม   
               - หัวหน้างานงบประมาณและพัสดุ จะดูในส่วนข้อระบบหลักๆจะเข้าถึงข้อมูลได้ในระดับ 
Admin   
               - เจ้าหน้าที่การเงิน จะดูได้ในส่วนของตนเอง 
             2. หากเป็นข้อมูลหรือสนเทศของคณะ เช่น ข่าวสาร หลักสูตร 
               - โปรแกรม จะดูในส่วนข้อระบบหลักๆ จะเข้าถึงข้อมูลได้ในระดับ Admin   
               - เจ้าหน้าคณะ จะดูและแก้ได้ในส่วนของ ข่าวสาร หลักสูตร 

ด้านความปลอดภัยของการเข้าใช้ระบบสารสนเทศของคณะฯ และ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้ใช้จะต้องมีการเข้า  Username และ Password ของ
มหาวิทยาลัยทุกครั้งเพ่ือเป็นการแสดงตัวและระบุสมาชิกผู้ใช้งาน อีกทั้งมีการใช้ Microsoft Security 
Essentials เพ่ือป้องกับไวรัสคอมพิวเตอร์   

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เป็นผู้ดูแลจัดการระบบ ก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและ 
สารสนเทศส าหรับผู้ใช้งานตามบทบาทการใช้งานระบบสารสนเทศของคณะ/หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศ รวมทั้งดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ/หน่วยงาน ทั้งส่วนของ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และสารสนเทศองค์กร ได้แก่ 

http://it.surat.psu.ac.th/index.php?name=personnel
http://it.surat.psu.ac.th/index.php?name=personnel
http://it.surat.psu.ac.th/index.php?name=personnel
http://it.surat.psu.ac.th/index.php?name=personnel
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1. จัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2. ระบบส ารองไฟฟ้า ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ 
3. จัดท าห้องติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะ 

มีระบบปรับอากาศปรับอุณหภูมิและความชื้นระดับที่เหมาะสม 2 ระบบ สลับเวลาการท างาน และติดตั้งระบบ
วงจรปิด 

4. ห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ ใช้งานการเรียนการสอน และการสืบค้น 
ข้อมูลการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงอย่างเหมาะสมของระบบสารสนเทศ วิทยาเขตมี
ระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยต้องมีการเข้ารหัส PSU Passport ทุก
ครั้งที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ใช้ซอฟแวร์เพ่ือป้องกันส าหรับโปรแกรมไม่ประสงค์ดีบน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชื่อซอฟแวร์ FortiGate 2000E  

ซอฟแวร์ FortiGate 2000E เป็นระบบรักษาความปลอดภัย หรือ Firewall ซึ่งม ี
ความสามารถป้องกันการโจมตีจากผู้ที่ไม่หวังดีได้มากยิ่งขึ้น เช่น มีระบบ Network Firewall, มีระบบ 
Intrusion Prevention System (IPS) ที่จะคอยตรวจสอบ Package ขาเข้า-ขาออกท่ีผิดปกติ และหยุดการ
โจมตีก่อนที่มันจะเกิดข้ึนได้, มีระบบ Antivirus & Spam, ระบบ VPN, มีระบบกรองข้อมูล, ระบบ Load 
Balance และมีระบบสร้าง Report ของผู้ใช้งานต่าง ๆ ให้แก่ผู้ดูแลระบบ ส่วนการติดตั้งซอฟแวร์เพ่ือป้องกัน
โปรแกรมไม่ประสงค์ดีบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้น ทางวิศวกรเครือข่าย ได้ Upgrade โปรแกรม 
Windows Server ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ คือ Windows Server 2016 ที่มีการติดตั้ง Antivirus มาพร้อมกับ 
ระบบ Windows Server แล้ว คือ โปรแกรม Windows Defender Antivirus  

อีกท้ังทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบสารสนเทศ จะได้ตั้งคณะท างานใน 
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในด้านระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อทราบว่าหน่วยรับตรวจได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขในการ
ปฏิบัติงาน ในรายงานผลการตรวจสอบไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
   (2) ความพร้อมใช้ (Availability)   

ด้านความพร้อมการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ คณะฯ มีส่วน 
ร่วมในการก าหนดขนาดของห้องเรียนและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาโดยก าหนดให้หลักสูตรต้อง
ด าเนินการส ารวจข้อมูลและจัดส่งข้อมูลไปยังศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ อีกท้ังศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ท า
การตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนและ
ช่วงเที่ยง พร้อมทั้งได้ตรวจสอบและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ช ารุด โดยมีการวางแผนจัดซื้อเป็นราย
ปี โดยน าข้อมูลการเปิดห้องเรียนกับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมในแต่ละปีมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดซื้อ
และทดแทน 
  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้มีกระบวนการวิเคราะห์ความเพียงพอ ความเชื่อถือ ความมั่นคง
และปลอดภัยของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยมีการก าหนดแบบประเมินศูนย์ฯ เพ่ือให้ บุคลากรของคณะฯ 
ตอบและแจ้งปัญหา อุปสรรค์ โดยทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้มีการน าปัญหาและอุปสรรค์เข้ามาเป็นวาระ
การประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านบริการและจัดเตรียมครุภัณฑ์การเรียน
การสอนให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของหลักสูตรต่อไป ทั้งนี้หากมีเหตุไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง ทางศูนย์
สนเทศและการเรียนรู้มีการจัดเตรียมเครื่องส ารองไฟไว้ใช้ในยามภาวะฉุกเฉินและวิทยาเขตฯ มีการด าเนินการ
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในรอบมหาวิทยาลัยและตัวอาคาร 

เพ่ือให้การดูแลระบบสารสนเทศของคณะ/หน่วยงาน ถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพ  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/windows-defender-antivirus-on-windows-server-2016
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/windows-defender-antivirus-on-windows-server-2016
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ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ จะเป็นผู้ดูแลจัดการและก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารของคณะ/หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและ
ก ากับการท างานของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  

มีการจัดท าแผนการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ ทดแทนของเดิมที่หมดอายุ ใช้ งาน ทุก
ปีงบประมาณ  

และแต่งตั้งบุคลากรด้านสารสนเทศ เพ่ือดูแลระบบ และส ารองข้อมูลตลอดเวลา และรายงานผลการ
ด าเนินงาน อีก 
 ข. ความรู้ของสถาบัน (Organizational Knowledge) 

ด้านการจัดการความรู้ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนา
บุคลากรในคณะฯ เพื่อให้คณะฯเกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยใช้เครื่องมือของ
การจัดการความรู้ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในด้านพันธกิจของการเรียนการสอน การวิจัย 
และระบบดูแลอาจารย์เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะฯ ซึ่งแสดงได้ดังตารางที ่4.2-ข 
ตารางที ่4.2-ข ระบบและวิธีการจัดการความรู้ 

ระบบงาน การจัดการความรู้ 
ด้านการเรียนการสอน Lunch Talk: การสอน 
ด้านการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพ 

พบปะผู้ทรงคณุวุฒิด้านการวิจัย 
การจัดการศึกษา ระบบอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentoring) 

ด้านการเรียนการสอนคณะฯ ได้มีการด าเนินการโดยเน้นทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งทางคณะฯ เน้นผ่านกระบวนการจัดเรียนการสอนตามวิธีการ Active Learning ซึ่งเป็นการสอนที่มากกว่า
การบรรยายเพียงอย่างเดียว จากตารางที ่4.2-ข Lunch Talk: การสอน อาจารย์ผู้สอนที่เป็นตัวอย่างมาพูดคุย 
การกระตุ้นกระบวนการพัฒนากระบวกการเรียนการสอนของคณะฯ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นแบบเชิงรุกแก่
บุคลากรเพ่ือให้มีการพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง  
 ทีมบริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของการกระตุ้นการผลิตผลงานวิจัยผ่านกระบวนการพบปะ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์และขอความคิดเห็นใน
กระบวนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ เพ่ือน าผลงานวิจัยขอต าแหน่งทางวิชาการได้ แต่ทั้งนี้คณะยัง
ไม่มีระบบการจัดการผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บและแสดงเพ่ือเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการท า KM  
 ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง ซึ่งคณะฯ ได้มีการก าหนดไว้เป็นสองรูปแบบ คือ แบบเป็นทางการเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรในการท าผลงานทางวิชาการโดยอาจารย์พี่เลี้ยงจะให้ค าแนะน า สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง
การท าผลงานทางวิชาการ ได้แก่ ต ารา เอกสารประกอบการสอน ผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ เพ่ือบุคลากร
สามารถน าไปใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ โดยคณะฯ จะมีการด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงอย่าง
เป็นทางการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และกรณีแบบไม่เป็นทางการส าหรับการเป็น
อาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับบุคลากรบรรจุใหม่เพื่อช่วยแนะน า สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เพ่ือเกิดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรบรรจุใหม่โดยมอบหมายให้สาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
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หมวดที ่5 บุคลากร 
 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 
 ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
 ด้านอัตราก าลังของคณะฯ ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความต้องการของ
อัตราก าลังผ่านฝ่ายบริหารงานบุคคล กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ของทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ซึ่งมีกระบวนการด าเนินการผ่านแผนอัตราก าลังของทางวิทยาเขตระยะ 4 ปี เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดินส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เพ่ิมใหม่) ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย
เกณฑ์การวิเคราะห์อัตราก าลัง สายวิชาการพิจารณาจาก 3 เกณฑ์ประกอบกัน ได้แก่ เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษาเต็มเวลา เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อภาระงานสอนของอาจารย์ (Teaching Load) และเกณฑ์
อัตราส่วนอาจารย์ต่อรายวิชาที่เปิดสอน เพ่ือสะท้อนภาระงานในปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาหน่วยงานใน
อนาคต ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีโดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังรูปภาพที่ 5.1-ก(1) 
 

 
ภาพที่ 5.1-ก(1) กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

ด้านการบริหารขีดความสามารถของบุคลากรประจ าคณะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามแนวทางการ
ประเมินของมหาวิทยาลัยตามลักษณะของบุคลากร คือ 1) บุคลากรสายบริหาร 2) บุคลากรสายวิชาการ 3) 
บุคลากรสายสนับสนุน  
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คณะมีการน าระบบขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรประจ าคณะโดยระบบการประเมินประกอบด้วยสารสนเทศ 2 ระบบ คือ Competency Online คิด
เป็นคะแนนประเมิน 20% เป็นการแสดงได้ถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และ TOR Online คิดเป็นคะแนน
ประเมิน 80% แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใน TOR ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 64% เป็นภาระงานที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและ 16% เป็นส่วนของคณะเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ที่คณะก าหนดเพ่ือเป็นการให้ค่าผู้ที่
เน้นการท างานตามผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจคณะ 
 นอกจากนี้การส่งเสริมสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีการประกาศกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU-TPSF เพ่ือยื่นขอประเมินสมรรถนะอาจารย์ 
โดยแบ่งตามความช านาญการด้านการจัดการเรียนการสอนเป็น 4 ระดับและมีเงินรางวัลให้แต่ละระดับเป็น
เวลา 3 ป ี
            (2) บุคลากรใหม่  
 เมื่อมีการอนุมัติอัตราก าลังใหม่จากมหาวิทยาลัย กระบวนการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรใหม่ประจ า
คณะฯ ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งอัตราเงินเดือนจะถูกก าหนดตามคุณวุฒิที่แตกต่างกัน 
กระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่แสดงขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 
คณะฯ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรใหม่เพ่ือความเข้าใจกับภาระงาน องค์กรและ

รักษาบุคลากรใหม่ไว้ 
1) การพบปะกับทีมบริหารเพ่ือเป็นการต้อนรับและรับทราบงานเบื้องต้น 
2) มอบหมายให้สาขาวิชามีการก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยง 
3) หลักสูตรมีการระบุคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิและความต้องการของหลักสูตร เพ่ือผู้ที่ได้รับการบรรจุใหม่มีคุณสมบัติตรงและท างานได้ตามความ
ต้องการหลักสูตรและสาขาวิชา  

4) มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย ภารกิจ  
โครงสร้างองค์กร ตลอดจนเพ่ือการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน และเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพต าแหน่ง
อาจารย์ 

5) มีการอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6) จัดอบรมให้มีความรู้และความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระเบียบ 

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3 – 5 คน 

ก าหนดภาระงานของต าแหน่งคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง โดยคุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลักสตูรโดยยึด
ตามระเบียบของ สกอ. และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลอืก 

ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ก าหนด 

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 

บรรจุเข้าท างาน 
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หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเข้าใจและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่สอน 
รวมถึงการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

7) ทั้งนี้คณะไดใ้ห้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรใหม่ท่ีบรรจุและเพ่ือความก้าวหน้าส าหรับ 
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิด้านปริญญาโทจะมีการก าหนดกรอบเวลาในการที่จะพัฒนาตนเองผ่านการจัดท าแผนการ
ศึกษาต่อหรือแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการในการท า TOR ทุกรอบการประเมินและต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติและความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อม ท าให้มีบุคลากรของคณะฯได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องทุกปีทั้งที่ผ่านกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยทุนพัฒนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกหรือทุน PhD 50% และการรับทุนส่งเสริมจากแหล่ง
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  
  นอกจากนี้ยังมีการจัดให้มีระบบประเมินการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และจัดให้มี
อาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าแนะน าการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัย 

(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  
ภายใต้คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงของคณะมีบทบาท 

หน้าที่หนึ่ง คือ การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย มีหลายประเด็นถูกค้นพบว่า ปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรในอนาคตรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร โดยเฉพาะอย่างไรในประเด็นของ technology 
disruption และ Covid-19 ส่งผลให้บุคลากรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือให้
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เช่น การที่บุคลากรสายวิชาการของคณะจะต้องมีการปรับตัวมาสอนในระบบ 
Online 

กรณีท่ีบุคลากรมีการลาออก หากมีผลกระทบต่อการบริหารงานของหลักสูตร เช่น ท าให้ 
บุคลากรในหลักสูตรต้องท างานเกินกว่าภาระงานตามก าหนด คณะฯมีแนวทางในการแก้ไขระยะสั้น  ได้แก่ มี
การจัดจ้างอาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิและความสามารถท่ีทางสาขาวิชาและตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการใช้ระบบ PSU-System โดยการช่วยเหลือ
ระหว่างวิทยาเขตดังนั้นคณะจึงสามารถจัดหาก าลังทดแทนและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ แนว
ทางแก้ไขปานกลาง ได้แก่ การจัดจ้างอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทีมบริหารจะมี
หน้าที่ในการด าเนินการผ่านเรื่องเข้ากรรมการคณะพิจารณาและส่งเรื่องสู่คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตฯ 
พิจารณาด าเนินการเพ่ือจัดจ้างอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้ แนวทางแก้ไขปกติและระยะยาว ได้แก่ การ
แสวงหาบุคลากรทดแทนจากงานต าแหน่งเดิมที่ลาออก หากคณะต้องการสรรหาอัตราบุคลากรใหม่เร่งด่วน
มหาวิทยาลัยมีช่องทางในการขอต าแหน่งบุคลากรสายอาจารย์ส าหรับผู้ที่จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ผ่านระบบ Ph.D. Ready Made 
  (4) การท างานให้บรรลุผล  
  คณะฯ มีระบบการบริหารบุคลากรเพ่ือให้บรรลุผลตามพันธกิจ นอกจากการก าหนดตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์คณะแล้วนั้น คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 16% เป็นส่วนของภาระงานที่คณะ
ก าหนดทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการก าหนดให้คะแนนประเมิน 16% เป็นไปตามพันธกิจ
ของคณะที่ต้องการมุ่งเน้นความส าเร็จ  

ทั้งนี้ระบบสาระสนเทศด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบ 2 ส่วน คือ 1) ระบบ  
TOR Online โดยใน TOR ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นภาระงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด (64%) และ
ส่วนของคณะเป็นผู้ (16%) ทั้งนี้คณะเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์แนวทางการให้คะแนนเพื่อเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้การ
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ท างานของคณะบรรลุผล ประเมินตามเกณฑ์ในระบบ 2) Competency Online (20%) โดยมีการติดตาม
ความก้าวหน้าในการท างานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาสามารถวางแผนการท างานให้แก่
บุคลากรได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งนี้ เ พ่ือให้ เกิดการบรรลุการปฏิบัติงานตามความถนัดของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการก าหนด Track งานเพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน
บุคลากรต าแหน่งวิชาการซ่ึงสอดคล้องกับการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการภาพที่ 5.1-
ก(4)  

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1-ก (4)Track งานที่เหมาะสมตามภาระงานบุคลากรต าแหน่งวิชาการ 
เมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จตามรอบเวลาจะมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้าสาขาและ 

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ล าดับต่อมาเป็นการน าการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่มาประเมินโดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการประเมินประจ าในแต่ละสาขาวิชาหรือจากเพ่ือนร่วมงานประเมิน หลังจากนั้นน าผลการประเมิน
มาเป็นเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งถูกพิจารณาผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นจะ
มีการแจ้งผลการประเมินกลับสู่ผู้ถูกประเมินให้รับทราบผลเพ่ือตกลงยอมรับผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการวางแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป และเปิดโอกาสให้คัดค้านผลการประเมินได้หากมีข้อสงสัย   
  เพ่ือให้การท างานของบุคลากรบรรลุเป้าหมาย คณะมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ  
แสดงได้ดังข้อมูลดังตาราง 5.1-ก (4) ต่อไปนี้ 
ตาราง 5.1-ก (4) กลไกการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรคณะเพ่ือรองรับกับแผนยุทธศาสตร์ 

นโยบาย/โครงการ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โครงการ Lunch Talk :ด้านการสอน 
โครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อการพฒันาการจัดการเรยีนการสอน 
นโยบายการจัดตั้งกลุ่มวิจัย (Research Unit: RU) 
โครงการสร้างสุของค์กรด้วยกิจกรรม 5ส  
โครงการอบรมผู้ประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
นโยบายส่งเสริมการขอต าแหน่งสมรรถนะอาจารยต์ามกรอบ PSU-TPSF 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก 

(1) 
(1)+(2) 
(2) 
(2) 
(4) 
(1)  
(1) 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
รองคณบดฝี่ายบริหารและวิจยั 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

หมายเหต:ุ ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (1) การเรียนการสอน (2) การวิจยั (3) การบริการวิชาการ (4) ระบบการบริหารองค์กร 
 

ทั้งนี้ทีมบริหารได้มีการก าหนดให้บุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเองโดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรผู้ที่จะต้อง
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือทีมบริหารจะได้น าข้อมูลไปด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการในการพัฒนาเตรียม
ความพร้อมในการขอต าแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรประจ าคณะวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานีมีการสนับสนุนเพ่ือการท างานให้บรรลุผลของบุคลากรผ่านการจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรใน

บุค
ลา

กร
 อายุงานไม่เกิน 5 ปี 

อายุงานมากกว่า 5 ปี 
เน้นการสอน 

เน้นการวิจัย 

https://ja-jp.facebook.com/agrocmu1/posts/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-lunch-talk-52562%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-lunch-talk-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD/2823416981021758/
https://ja-jp.facebook.com/agrocmu1/posts/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-lunch-talk-52562%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-lunch-talk-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD/2823416981021758/
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ด้านต่างๆ โดยในด้านการเรียนการสอน ในการซื้อเอกสาร ต าราใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการให้เพียงพอ ด้านวิจัยและบริหารวิชาการมีการ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการประจ าทุกปีเพ่ือให้อาจารย์อบรมเพ่ิมเติมทักษะหรือการ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรสามารถน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ  

ด้านการสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่องานให้กับบุคลากรของคณะฯ มีการด าเนินการยกย่อง
ชมเชยและให้รางวัลผ่านกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้แก่ เงินรางวัล
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น การก าหนดให้เงินรางวัลการเผยแพร่บทความที่มีการ
ตีพิมพ์ในฐานระดับชาติและนานาชาติ การมอบรางวัลประจ าปีเพ่ือเชิดชูเกียรติในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย เช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผู้สอนดีเด่น ด้านการวิจัย  
 ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
       (1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 

ทางด้านกายภาพการจัดการด้านสภาพแวดล้อมของที่ท างานคณะฯ อาศัยการก ากับของฝ่าย 
อาคารและสถานที่ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  สนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างานด้านการเรียนการสอน มี
โต๊ะนั่งท างานประจ าทั้งเป็นห้องนั่งรวมและห้องนั่งเดี่ยวในทุกห้องมี Wifi ใช้ทั่วถึงและมีการจัด จาน แก้วน้ า 
กาน้ าร้อน ชุดกาแฟ ตู้เย็นและไมโครเวฟไว้ให้ใช้ โดยบุคลากรมีการเข้าออกในตึกอาคารอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 24 ชั้วโมงท้ังนี้มียามรักษาการประจ าตึก และมีการติดกลอ้งวงจรปิด  
  สนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท าวิจัย ห้องประชุมวิจัยของคณเพ่ือให้บุคลากรในคณะได้ใช้
ประโยชน์และมีการสนับสนุนให้มีห้องผู้ช่วยวิจัยเพื่อนั่งท างาน พร้อมอุปกรณ์พ้ืนฐาน  
  ทางด้านจิตใจ คณะมีการก าหนดให้แผนยุทธศาสตร์คณะ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างความผูกพันของบุคลากรในคณะ โดยมีโครงการสร้างสุของค์กรอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพ่ือให้คณะไดมี้การขับเคลื่อนการสร้างความสุขภาวะจิตที่ดีในสถานที่ท างาน  
 
           (2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร  

คณะฯ ภายใต้การบริหารงานของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
สวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นตัวแทนมาจากทุกส่วนงาน ร่วม
เป็นคณะอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมหารือเพ่ือก าหนดสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
บุคลากรในองค์กร โดยค านึงถึงสภาพและลักษณะภารกิจของหน่วยงาน ความต้องการของบุคลากร จ านวน
เงินทุนและศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรได้รับการจัดสวัสดิการตามมหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ 
สวัสดิการที่พักภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สวัสดิการประกันสังคม สิทธิในการเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ณาปนกิจสงเคราะห์ สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร
และทันตกรรม ส าหรับตนเองและญาติสายตรง สวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอกและการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี (เฉพาะตนเอง) และกรณีทุพพลภาพจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้
และต้องออกจากงาน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามสิทธิของข้าราชการ  การลาคลอดบุตร และ
สวัสดิการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆ ทั้งนี้ยังให้สิทธิในการลาศึกษาต่อแก่บุคลากรในคณะ และให้สิทธิในการขอลา
เพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการ  
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
 (1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
 ผู้น าองค์กรมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความผูกพันระหว่างกันของบุคลากรในคณะ โดยได้มี

การก าหนดแผนยุทธศาสตร์คณะ และมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความผูกพันของ
บุคลากรในคณะ ในการสร้างสุของค์กรและจัดสรรงบประมาณผ่านกิจกรรมต่างๆเพ่ือสอดรับกลยุทธ์ที่ก าหนด
เพ่ือสร้างความผูกพันให้กับคณะ ได้แก่ โครงการ 5ส  กิจกรรมการท าบุญคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  

การเชิดชูเกียรติบุคลากรประจ าคณะ โดยการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ของคณะทุกๆปี คณบดีได้ 
มีการมอบรางวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติ อาจารย์ ดีเด่นที่ที่ได้รับคัดเลือกด้านต่างๆ เช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัล
ผู้สอนดีเด่น ด้านผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น เป็นต้น     
  การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภายนอก ชุมชน อาทิ กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมสงกรานต์ กิจกรรมแห่ผ้า ประเพณีชักพระ กิจกรรม
วันผู้สูงอายุ กิจกรรมวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ท าให้บุคลากรได้ผ่าน
กระบวนการการท างานร่วมกัน 

 อีกทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกระบวนการสร้างสุขในองค์กร เป็นส่วนหนึ่ง                      
ที่ได้มีการน ามาใช้ในการสร้างความผูกพันของบุคคลในองค์กร ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจผ่าน
การน าเสนอจากผู้แทนของแต่ละคณะ/หน่วยงาน แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร ซึ่งมี
หน้าที่สร้างกระบวนการ และส่งเสริมการท างานของคนในองค์กรอย่างเป็นสุขหรือ Happy Workplace เกิด
ความสมดุลในเรื่องการท างาน สังคมและครอบครัว ตามคุณลักษณะของความสุขที่บุคคลพึงมี 8 ประการ 
(Happy 8)  

 (2) การประเมินความผูกพัน 
การประเมินความผูกพันของบุคลากรคณะฯ มีการด าเนินการอย่างเป็นทางการและไม่เป็น  

คณะฯได้ท าการส ารวจเพ่ือการประเมินความผูกพันขององค์กรซึ่งได้ด าเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ.2560 โดยมี
ชุดค าถามที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อการท างานในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการที่
ผ่านมา ทั้งนี้ผลการประเมินความผูกพันได้ถูกวัดด้วยวิธี Likert Scale 1-5 และในปี 2562 คณะมีการประเมิน
ความผูกพัน ผ่านแบบสอบถาม Happinometer เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนการจัดท าโครงการ 
กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรให้มั่นคงต่อไป 

ข. วัฒนธรรมองค์กร 
ชื่อย่อของคณะฯ ถูกก าหนดให้เป็นค่านิยมของคณะฯ ที่ว่า LAMS ซึ่งประกอบด้วย  

L = Learning คือ การเรียนรู้ร่วม   
A= Attitude คือ ทัศนคติเชิงบวก  
M = Management คือ ศาสตร์การจัดการและธุรกิจ  
S= Social Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม  

ซ่ึง LAMS สื่อถึงความเชื่อและความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรคณะฯ ในปัจจุบัน โดยบุคลากรของ
คณะฯ มีทัศนคติในการท างานร่วมกันเชิงบวกมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันตามศาสตร์หลักแต่ยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันได้โดยเปิดรับความคิดเห็นและเรียนรู้ท างานร่วมในลักษณะที่บูรณาการท างานโดยยึดองค์
ความรู้และศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจเป็นฐาน ภายใต้การร่วมพัฒนาชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม
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โดยเฉพาะพ้ืนที่ในภาคใต้ตอนบน ด้านการสื่อสารงานขององค์กรจากทีมบริหารคณะฯ สู่บุคลากรภายในคณะฯ 
มีการด าเนิน การตามล าดับขั้นจากคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และประธานหลักสูตร 
คณะกรรมการต่างๆ ทั้งนีเ้นื่องจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดเป็นคณะที่ถูกก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี 
2551 ปัจจุบันยังมีอายุไม่มากเช่นเดียวกับบุคลากรของคณะฯ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ท าให้วัฒนธรรมในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกันเป็นในลักษณะ“แบบพ่ีแบบน้อง” พึงพาอาศัยกันและกันมากกว่าการท างาน “แบบ
นายจ้างลูกจ้าง” หรือ “แบบหัวหน้าลูกน้อง” ซ่ึงการบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ โดยคณบดีมีนโยบายที่มุ่ง
ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการในงานต่างๆของคณะฯ เปิดโอกาสและมีการรับฟังความคิดเห็น
เน้นการสื่อสารที่เปิดกว้างและหลากหลายช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การประชุมบุคลากร
ประจ าคณะประจ าปี การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์คณะประจ าปี การประชุมทีมบริหาร การประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ การประชุมคณะกรรมการท างานต่างๆ และรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น การเข้าพบ
ส่วนตัวเพ่ือปรึกษาหารือแบบไม่เป็นทางการทั้งนี้บุคลากรสามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการนัดหมายซึ่งบุคลากร
ทุกคนสามารถเช็คตารางการท างานของผู้บริหารได้จากห้องคณะฯและขอเข้าพบได้โดยตรง  อีกท้ังมีการ
ติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการอย่างเช่น ผ่านทาง Line กลุ่มทาง Line ส่วนตัว ทาง Facebook คณะฯ หรือ
ทาง Facebook สว่นตัว ซึ่งท าให้ในรอบการบริหารงานของทีมบริหารชุดปัจจุบันได้รับความร่วมมือในการ
ท างานและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในภารกิจลักษณะภาพรวมคณะฯ และภารกิจในภาพรวม
สาขาวิชา จากบุคลากรในคณะฯ มาก ส่งผลให้หลายๆงานในภาพการท างานของคณะฯ ประสบความส าเร็จ 

ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา  
(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน 

การจัดการผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสามารถเขียนกระบวนการด าเนินงาน
ไดด้ังภาพ 5.2-ค (1) 

 
ภาพที่ 5.2-ค (1) กระบวนการจัดการผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

จากภาพที่ 5.2-ค (1) แสดงกระบวนที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของคณะฯ ซึ่งมีองค์ประกอบ
ส าคัญของการบริการผลการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จของคณะฯ ดังนี้ 

ผู้บริหาร 

เป้าหมายองค์กรและการร่วม
ก าหนดแผนฯ 

การแบ่งงานตาม Track และ
รับผิดชอบแผนงานส่วนบุคคล 

 
ข้อมูลย้อนกลับ  

กลไกส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสู่ความก้าวหน้า 

การให้รางวัลและยกย่อง
ชมเชย 
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1) ผู้บริหารจะต้องท าให้บุคลากรในคณะฯ ทราบเป้าหมายขององค์กร (วิสัยทัศน์และพันธกิจ) 
ชัดเจนและในทิศทางเดียวกันเพ่ือการเดินไปข้างหน้าร่วมกัน และร่วมมีบทบาทในการก าหนดและทบทวนแผน
กลยุทธ์ขององค์กร 

2) การก าหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ของตนเองจะต้องมีความเหมาะสม 
กับความสามารถของบุคลากรและบุคลากรจะต้องรับผิดชอบในการท างานตามแผนงานที่มีการก าหนดไว้ 

3) มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้าในสายงานที่ดีเพราะ 
ความก้าวหน้าของบุคลากรก็ถือเป็นความก้าวหน้าขององค์กร รวมทั้งการให้ข้อมูลย้อนกลับซ่ึงกันและกันเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 

4) แรงจูงใจส าคัญของการท างานคือการยกย่องชมเชยหรือการให้รางวัล   
ภายใตก้ระบวนการดังกล่าว องค์ประกอบที่ส าคัญผู้บริหารขององค์กรจะต้องมีการชี้ทิศและช่วย

ส่งเสริมพัฒนากระบวนการต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
ภายใต้สมรรถนะหลักของคณะฯ ที่เน้นการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการ 

และธุรกิจ การจัดการระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้มี
การด าเนินการในหลายแนวทาง ทั้งนี้เริ่มจากในรอบการประเมินที่บุคลากรทุกคนจะต้องมีการก าหนด TOR 
และจะต้องก าหนดแผนงานของตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพโดยพัฒนาเรื่องการศึกษาต่อปริญญาเอก
ส าหรับบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจะต้องมีการก าหนดแผนในการยื่น
ขอต าแหน่งทางวิขาการในระดับต่างๆ ทั้งนี้ในทุกรอบการประเมินผลปฏิบัติการทีมบริหารจะทราบ
ความก้าวหน้าของบุคลากรในการพัฒนาตนเอง เพ่ือทีมบริหารจะไดน้ าข้อมูลที่ได้ไปก าหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ต่อไป  

ด้านการเรียนการสอนคณะมีการสนับสนุนการขอต าแหน่งสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ  
PSU-TPSF เพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการพัฒนาทางด้วยวิชาการส่วนบุคคล ทั้งนี้เพ่ือบุคลากร
สามารถน าความรู้มาช่วยการเรียนการสอน การวิจัยและบริหารวิชาการในอนาคต ทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ไดมี้การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้คณะฯ ด าเนินการในทุกๆ ปี   

คณะได้มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์จากผลของการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในด้าน 
ต่างๆ ได้แก่ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ร้อยละ
ของจ านวนอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ร้อยละของจ านวนอาจารย์
ประจ าที่ได้รับต าแหน่ง PSU-TPSF ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 (3) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
การส่งเสริมประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนาของคณะโดยใช้ระบบประกันคุณภาพ  

เริ่มต้นจากส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในความรู้ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ทั้งการส่ง
เข้าร่วมอบรม TQA Criteria และ TQA Internal Organization Assessment ของสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ และเกณฑ์ EdPEx นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทุนคนเข้าร่วมอบรมเกณฑ์การประเมิน 
AUN-QA ทั้งในหัวข้อระบบประกันคุณภาพการศึกษา AUN- QA ระดับหลักสูตร หัวข้อผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN- QA  หัวข้อเทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning หัวข้อการจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้
เกณฑ์ AUA-QAเป็นกรอบเพ่ือให้การด าเนินการงานหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นการพัฒนา
คุณภาพของการจัดการศึกษาท่ีดีขึ้นของหลักสูตร   
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(4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
ส าหรับผู้บริหารมีแนวทางในการสืบทอดต าแหน่งบริหารโดยมีการจัดส่งทีมบริหารเข้าร่วม 

พัฒนาตนเองในโครงการพัฒนาผู้น านักบริหารเพ่ืออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือน าความรู้ที่
ได้มาพัฒนาและชี้น าคณะต่อไป โดยบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการที่เคยเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว คือ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนประจ าวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี  

ทั้งนี้ผู้บริหารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันเป็นผู้ที่เคยผ่านการท างานเป็นทีมบริหาร 
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และผู้บริหารของคณะฯ ส่วนหนึ่งในปัจจุบันเป็นผู้ที่เคยผ่านการ
ท างานเป็นหัวหน้าสาขาวิชามาก่อน ซึ่งถือเป็นการสืบสานงานต่อให้กับคณะฯ และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ยกตัวอย่างเช่น 

ชื่อ-สกลุ อดีต ปัจจุบนั 
รศ.สุชาดา ทิพย์มนตรี คณบด ี

รองคณบด ี
หัวหน้าสาขาวิชา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
ดร.ศักดา ขจรบุญ ประธานหลักสูตร 

ผู้ช่วยคณบดี 
รองคณบดี 

ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยคณบดี 
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หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ 
 

6.1 กระบวนการท างาน (Work processes) 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการบริหารแบบรวมศูนย์ประสานภารกิจหน้าที่หลักของ
คณะฯ คือ การด าเนินการจัดการศึกษา ในขณะที่กระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษามีการก าหนดโดย
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด้านการด าเนินการด้านการเรียนการสอนของคณะฯ ผู้บริหารและบุคลากรประจ า
คณะฯ ได้ใช้แนวคิดในพิจารณาและให้ความส าคัญกับวิจัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตฯ และ
คณะฯ แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ความคาดหวังจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรและสาขาวิชา
และสมรรถนะหลักขององค์กร 
   ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ  
  (1) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ   

ในกระบวนการต่างๆของการจัดการศึกษาภายใต้ข้อก าหนดในการด าเนินการที่ส าคัญแสดง 
ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 7-1 กระบวนการจัดการศึกษาและข้อก าหนดส าคัญ 

กระบวนการหลัก ข้อก าหนด ความรู้ขององค์กรที่
น ามาออกแบบ
กระบวนการ 

เกณฑ์พิจารณา\
ตัวชี้วัด 

ด้านการเรียนการสอน 
กระบวนการพัฒนา
หลักสตูร 

>ความต้องการจากลูกค้าและผู้มสี่วนไดส้่วน
เสีย 
>กรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 
>Expected Learning Outcome  
>เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
>เกณฑส์ภาวิชาชีพ 
>วิสัยทัศน์  
 

>การบรูณาการศาสตร์การ
จัดการและธรุกิจ 

>จ านวนหลักสูตรที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
และรับรอง สกอ. 

กระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษา 

>เกณฑ์ทั่วไปของหลักสตูรในการรับ
นักศึกษา 
>เกณฑเ์ฉพาะของโครงการรับนักศึกษา 
 

>Roadshow  >จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าเรียน  

กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

>Course Learning Outcome 
>แจ้งกระบวนการสอนผ่าน Course 
Syllabus \มคอ.3-4 
>ข้อก าหนดของสถานประกอบการที่ผู้เรียน
ไปฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา 
>วิสัยทัศน์ 
 

>ความรู้การบริหารและ
การจัดการ 
>การเรยีนตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มา
บูรณาการ ไดแ้ก ่
Active Learning, Case 
Study, Project Based 
Learning,  Problem 
Based Learning, Work 
Integrated Learning 
Role Play, Field Trip , 
Seminar, Cooperative 
Education  
 

>อัตราการจบ
การศึกษาภายในเวลา
ที่ก าหนด 
>เปอร์เซ็นต์วิชาที่การ
จัดการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการ Active 
Learning และ Work 
Integrated 
Learning 
>เปอร์เซ็นต์วิชาที่การ
จัดการเรียนสอนด้วย
ภาษาอังกฤษ 
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กระบวนการหลัก ข้อก าหนด ความรู้ขององค์กรท่ี
น ามาออกแบบ
กระบวนการ 

เกณฑ์พิจารณา\
ตัวชี้วัด 

กระบวนการวดั
และประเมินผล 

>แจ้งข้อก าหนดและเกณฑ์การวัดผลผ่าน 
Course syllabus\มคอ.3-4 ในคาบแรก 
>การประกันคุณภาพข้อสอบผ่านระบบ
กรรมการตรวจคุณภาพข้อสอบ 

 >จ านวนเรื่องร้องเรยีน
กระบวนการวดัผลและ
ผลการประเมิน
การศึกษา (เกรด) 

 >มีการให้ Feedback แก่นักศึกษา 
>มีการทบทวนผลการประเมิน 
>กระบวนการสอบจบ สอบผ่านเกณฑ์
ภาษาต่างประเทศ\ผ่านการสอบโครงงาน
หรือสหกิจ\สอบเล่มวจิัย 
>กระบวนการอุทธรณผ์ลการศึกษา 

  

กระบวนการพัฒนา
นักศึกษา 

>เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตาม Expected 
Learning Outcome ของหลักสูตร 

>การบูรณาการกจิกรรม
การเรยีนการสอนในและ
นอกห้องเรียน ผ่าน
แผนพัฒนานักศึกษา 

>จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนานักศึกษา 

ด้านการสนับสนุนบุคลากร 
กระบวนการพัฒนา
บุคลากร 
 

>เกณฑ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
>เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติการ 
>เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
>เกณฑ์การขอต าแหน่งสมรรถนะ PSU-
TPSF 
 

>การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) ของคณาจารย์ใน
คณะ  
 
 
 

>สัดส่วนอาจารย์ทีม่ี
ต าแหน่งทางวิขาการ 
>สัดส่วนอาจารย์วุฒิ 
ป.เอก 
>สัดส่วนอาจารยไ์ดร้ับ
แต่งตั้งต าแหน่ง PSU-
TPSF 

ด้านการวิจัย 
กระบวนการวิจยั >ตามข้อเสนอโครงการ 

>เกณฑ์การตีพิมพ์ของแตล่ะวารสารและที่
จัดประชุมวิชาการ 
>เกณฑ์การจัดประชุมวิชาการ 
 
 

>การบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์เพื่อการวิจยัของ
อาจารย ์
>คณะฯเป็นเจา้ภาพใน
การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
อย่างต่อเนื่องใน ได้แก่ 
THIC2016 และ 
LAMS NCE2017 และ 
LAMS NICE 2018 

>จ านวนผลงานวิจยัที่
ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 
>สัดส่วนของทุนวิจัย
ภายนอกจากการวจิัย
ทั้งหมดต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 
>ความส าเร็จในการ
จัดประชุมวิชาการตาม
แผน 

ด้านบริการวิชาการ 
กระบวนการ
บริการวิชาการ 

>ความต้องการของผู้ว่าจ้าง  
>ความต้องการของผู้เข้าอบรม 

 >ระดับความพึงพอใจ 
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ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ 
 
 ด้านการเรียนสอนของคณะฯ โดยคณะมีความมั่นใจว่ากระบวนการพัฒนาของหลักสูตรเป็นไปตาม
ข้อก าหนดต่างๆ ตั้งแต่เริ่มการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร\คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่
ด าเนินการโดยหลักปฏิบัติแล้วนั้นจะแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงและใกล้เคียง
อีกท้ังอาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นคณะกรรมการ อาศัยหลักการของ SIPOC Model ในการพัฒนา
หลักสูตรโดยมีการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาพิจารณาในการจัดท าหลักสูตรให้ตรงกับ
ความต้องของผู้เรียนและเพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน\ผู้ประกอบการ อีกทั้งยัง
แตง่ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของการ
พัฒนาหลักสูตร  
 ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา งานรับนักศึกษาของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะมีการสอบถาม
แผนการรับนักศึกษาประจ าปีและเกณฑ์การรับมายังสาขาวิชา ทั้งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาใบ
สมัครและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการด าเนินการรับนักศึกษาโดยบุคลากรในสาขาวิชา ทั้งนี้ในแต่ละ
โครงการรับนักศึกษาใหม่จะมีการรายงานความคืบหน้าของจ านวนผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาเพ่ือสามารถ
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์และแผนในแต่ละโครงการรับให้ได้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ทางวิทยาเขตสุราษฎร์
ธานีจะมีงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งผ่านเวบไซด์และการ Roadshow และทางโซเชียลมีเดีย 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดแผนการด าเนินการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) โดยสาขาวิชาพร้อมด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการประชุม
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่การก าหนดแผนการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา การพิจารณาประเด็นปัญหาต่าง ๆ อีกทั้งมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือช่วยในการดูแลให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้นักศึกษาบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes: ELOs) ของหลักสูตรได ้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ได้เน้นการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยไม่เน้นการสอนภาคบรรยายอย่างเดียว คณะฯ ได้ใช้
วิธีการสอนแบบ Active Learning และมีการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบ Research based Learning, 
Project based Learning , Field Trip , Seminar, Cooperative Education และ Work Integrated 
Learning (WIL) อีกท้ังเพ่ือช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ของนักศึกษา ทั้งนี้ใน
การจัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษามีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเพ่ือน าผลที่ได้มา
ปรับและพัฒนากระบวนการสอนในภาคการศึกษาต่อไปตามหลักการ PDCA 

คณะฯ และสาขาวิชามีกระบวนการวัดผลตั้งแต่แรกเข้าศึกษาโดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรและคุณสมบัติตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย  ระหว่างเรียน และก่อนจบ 
ทั้งนี้ในแต่ละภาคการศึกษากระบวนก่อนวัดผลการเรียนรู้มีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีการแจ้งและชี้แจง
เกณฑ์การวัดและตัดเกรดในแต่ละรายวิชาก่อนในคาบแรกของภาคการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีการเตรียมความ
พร้อม ในกระบวนการจัดท าข้อสอบมีการก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบวิชาละสองคน
หากข้อสอบมีความผิดพลาดหรือวัดผลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาก็จะมีการแจ้งและให้อาจารย์ผู้
ออกข้อสอบปรับแก้ไข เมื่อมีการวัดผลเสร็จสิ้นแล้วในกลางภาคการศึกษาจะต้องมีการแจ้งคะแนนให้นักศึกษา
ทราบ หากนักศึกษามีข้อสงสัยทั้งนี้สามารถสอบถามหรือร้องเรียนในผลการสอบหรือคะแนนได้ทั้งเป็นการ
ส่วนตัวโดยการสอบถามอาจารย์ผู้สอนโดยตรงและเป็นผ่านระบบทางการ ในกระบวนการวัดผลก่อนจบบาง
สาขาวิชาก าหนดให้มีการสอบภาษาต่างประเทศและยื่นคะแนนสอบผ่านตามเกณฑ์สาขาวิชาในการขอจบ บาง
สาขาวิชาใช้วิธีการสอบโครงงาน วิจัย ส าหรับบัณฑิตศึกษาใช้วิธีการสอบสาระนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์เพ่ือเป็น
การวัดผลการจบ ทั้งนีใ้นบางกระบวนการซึ่งผลการวัดพบว่าผู้เรียนอาจจะยังไม่สามารถพัฒนาให้บรรลุผลตาม 
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ELOs ของหลักสูตร สาขาวิชาและคณะฯ จึงก าหนดให้มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาจัดเข้าเป็นแผนพัฒนา
นักศึกษาประจ าปี 
 ด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากร มีการก าหนดให้บรรจุอยู่ในแผนกลยุทธ์คณะฯ โดยทีมบริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ทีมบริหารมีการติดตามผลหรือตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์
ข้อก าหนดด้านต่างๆ ทั้งการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร การขอต าแหน่งทางวิชาการ  การขอต าแหน่ง
สมรรถนะ PSU-TPSF และการแผนการศึกษาต่อส าหรับอาจารย์วุฒิปริญญาโท อีกทั้งมีการก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือคอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและช่วยติดตามผลการด าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการวิจัย คณะฯ มีการด าเนินการผ่านการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดคณะกรรมการในการจัดประชุมในด้านต่าง ๆ ในระหว่างกระบวนการมีการ
ติดตาม (Monitor) การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น งานการรับบทความจากผู้เขียนบทความ งานส่งบทความ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และการจัดท าเล่ม Proceeding คณะฯ หากมีประเด็นใดที่เกิดข้อสงสัยจะ
ขอค าตอบเพื่อพิจารณาจากทีมคณะกรรมการและจากคณบดีเป็นผู้ชี้ขาดในฐานะประธานในการจัดการประชุม 
โดยคณะฯ มีการร่วมจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีการด าเนินการจัดประชุมเสร็จสิ้นคณะท างาน
และกรรมการจะท าการประชุมเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานเพ่ือหาข้อสรุปและจุดบกพร่องเพ่ือน ามาแก้ไข
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA 

ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน   
คณะฯ มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงกระบวนการจัดการศึกษาของคณะโดยการน าความต้องการและ

รับฟังเสียงจากผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ (โรงเรียน) ลูกค้า ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทาง OBE 
(Outcome Based Education) โดยการเน้นถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทั้ง 

คณะฯ ภายใต้การท างานร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีรองคณบดีเป็น
คณะท างานหลักมีหน้าที่วางแผนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน สหกิจศึกษาผ่านการท า 
MOU กับองค์กรและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  

ง. การจัดการนวัตกรรม  
ภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะฯ คือเป็นคณะชั้นน าการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจ ทั้งนี้

คณะได้มีการก าหนดแผนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางขององค์กร 
จุดเด่นของคณะฯ คือมีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชามีการบริหารงานแบบสาขาวิชาไม่เป็นภาควิชา ท าให้มี
ความคล่องตัวด้านการจัดการ ทีมบริหารเน้นการบริหารจัดการโดยบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกัน ทั้งในการ
จัดท าหลักสูตร การท าวิจัย เป็นต้น ท าให้หลักสูตรของคณะฯ มีความโดดเด่นและมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตร ศบ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ ) 
หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) และนักวิจัยของคณะได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกอย่างต่อเนื่องในงานวิจัยซึ่งมีลักษณะการบูรณาการศาสตร์ระหว่างกัน 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

ก. ประสทิธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีการบริหารคณะภายใต้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีใน

รูปแบบการรวมศูนย์ประสานพันธกิจ หน้าที่หนักของคณะฯ คือ การบริหารงานด้านวิชาการเป็นหลักดั งนั้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจะขอเน้นอธิบายด้านการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของการ
บริหารงานงบประมาณวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะมีการบริหารและจัดเก็บรายได้ทั้งหมดไว้และมีการก าหนด
แบ่งงบประมาณให้คณะฯ ด าเนินการตามพันธกิจและจ านวนหัวของนักศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนานักศึกษาและพัฒนาบุคลากรภายในคณะฯ คณะฯ มีการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ซึ่งการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้การด าเนินการ
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แผนกลยุทธ์ผ่านการประชุมคณะกรรมการคณะฯ ประจ าเดือนเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ 
อีกท้ังนี้ทีมบริหารจะมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และ KPIs ได้มีการด าเนินการ
ผ่านการประชุมทีมบริหารอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการเรียนการสอนเพ่ือประสิทธิภาพในการติดตามผลการเรียนของนักศึกษามีการด าเนินการผ่าน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและมีระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) รองรับในข้อมูลส าคัญและเพ่ือความรวดเร็วใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจะด าเนินการผ่านโซเชียล
มีเดียซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการเข้าพบโดยตรงแล้วประหยัดเวลาได้มาก  

เช่นเดียวกันทีมบริหารและบุคลากรในแต่ละสาขาวิชามีการลดขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารโดยมีการ
ใช้โซเชียลมีเดียเช่นในลักษณะของ Group Line เพ่ือปรึกษาหารือหรือสั่งการในประเด็นที่ไม่ได้เป็นทางการ
มากนักเพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร 

เพ่ือการจัดระบบการศึกษาที่พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นคณะได้พยายามน า
ผลลัพธ์และแนวทางปรับปรุงที่ได้จากการวิเคราะห์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
CUPT-QA (AUN-QA+สกอ.) มาใช้พัฒนากระบวนการต่างๆให้ดียิ่งขึ้น และมีการเริ่มน าระบบการประกันคุณ
มากตามเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการจัดการศึกษาของคณะฯ ในอนาคต 

ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 
          ศูนย์สนเทศ ภายใต้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ใช้งานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย ส าหรับ
โปรแกรมไม่ประสงค์ดีบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จากศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชื่อซอฟแวร์ 
FortiGate 2000E  
           และเพ่ือความปลอดภัยในระบบข้อมูล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มีระบบความปลอดภัยในการเข้าถึง
ข้อมูล ซอฟแวร์ FortiGate 2000E เป็นระบบรักษาความปลอดภัย หรือ Firewall ซึ่งมีความสามารถป้องกัน
การโจมตีจากผู้ที่ไม่หวังดีได้มากยิ่งข้ึน เช่น มีระบบ Network Firewall, มีระบบ Intrusion Prevention 
System (IPS) ที่จะคอยตรวจสอบ Package ขาเข้า-ขาออกที่ผิดปกติ และหยุดการโจมตีก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
ได,้ มีระบบ Antivirus & Spam, ระบบ VPN, มีระบบกรองข้อมูล, ระบบ Load Balance และมีระบบสร้าง 
Report ของผู้ใช้งานต่าง ๆ ให้แก่ผู้ดูแลระบบ 
 

 
 

ภาพซอฟแวร์ FortiGate 2000E 
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ภาพระบบการจัดการซอฟแวร์ FortiGate 2000E ที่เก่ียวกับ Antivirus & Spam 
              ส าหรับการติดตั้งซอฟแวร์เพ่ือป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดีบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้น ทาง
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ได้ Upgrade โปรแกรม Windows Server ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ คือ Windows Server 
2016 ที่มีการติดตั้ง Antivirus มาพร้อมกับ ระบบ Windows Server แล้ว คือ โปรแกรม Windows 
Defender Antivirus  
 

ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือการจัดการกระบวนการปฏิบัติงานของคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้นคณะฯ ได้มีการ

ด าเนินการจัดท าแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (Risk Management) องค์กรโดย
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงและน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
รับทราบ 
ด้านความปลอดภัยภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บทบาทหน้าที่เป็นของงานอาคารและสถานที่ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานีในการจัดระบบดูแลความปลอดภัยโดยมีจัดให้กล้องวงจรปิดภายในพ้ืนที่ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
และจัดให้มีระบบยามรักษาการประจ าตึกทุกตึก รวมทั้งหอพักนักศึกษา หากพบความเสียหายหรือความ
ผิดพลาดใดๆ  ของงานอาคารและสถานที่ ใน เรื่ อ ง ใดส ามารถแจ้ ง ในระบบแจ้ งซ่ อมออนไลน์ 
(http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php) ทั้ งนี้ระบบจะมี ผู้ ติ ดตาม เ พ่ือก าหนดให้ มี ผู้ ดู แล
รับผิดชอบและก าหนดเวลาในการซ่อมแซม และเม่ือมีการด าเนินการซ่อมแซมแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามผล  

ด้าน IT ดูแลโดยศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีบทบาทหน้าที่ในการดูแล
ระบบสารสนเทศของวิทยาเขตฯ มีกระบวนการรักษาซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และการจัดการระบบข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการรักษาซอฟต์แวร์ 
1.1 ตรวจสอบสถานะการท างานของซอฟต์แวร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1.2 อับเดดซอฟต์แวร์ตามเวอร์ชั่นล่าสุดของผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งาน 
1.3 อัพเดท pacth ระบบปฏิบัติการของ Server เพ่ือป้องกันช่องโหว่ในการโจมตีเป็นประจ า 
1.4 ตรวจสอบสอบ HTTP logging เพ่ือตรวจสอบหาความผิดปรกติของระบบสารสนเทศ หากเจอ

ความความผิดปรกติ ท าการแก้ไขชุดค าสั่งที่มีปัญหา 
1.5 ตรวจสอบ Event Viewer เพ่ือดูเหตุการณ์ส าคัญๆ ที่เกิดข้ึนในระบบหรือในโปรแกรมต่างๆ บน 

Server เป็นประจ า 
2.  กระบวนการรักษาฮาร์ดแวร์ 
2.1.   ตรวจสอบสถานะการท างานของฮาร์ดแวร์ เดือนละ 1 ครั้ง 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/windows-defender-antivirus-on-windows-server-2016
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/windows-defender-antivirus-on-windows-server-2016
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/windows-defender-antivirus-on-windows-server-2016
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/windows-defender-antivirus-on-windows-server-2016
http://buil.surat.psu.ac.th/service/home.php
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  ส าหรับ Source Code มีการส ารองไว้บนอุปกรณ์ QNAS โดยเปิดพื้นที่ให้นักพัฒนาแต่ละคนท าการ
ส ารองข้อมูลไว้บนอุปกรณ์ QNAS 

3. กระบวนจัดการระบบข้อมูล รักษาข้อมูล (Backup) : 
3.1ระบบส ารองข้อมูล VMware Guest ใช้อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ยี้ห้อ 

Synology รุ่น RS820RP+ 
3.2 ใช้ NAS Server Storage ของมหาวิทยาลัย 
โดยเขียนฟังก์ชั่นการท างานแบบ batch file และก าหนดให้ท างานตามเวลาที่ต้องการด้วย Windows 

Schedule โดยฟังก์ชั่นจะท าการ Copy ข้อมูลที่ก าหนดไปเก็บไว้ยัง NAS Server Storage โดยแยกเป็น
รายวัน 

3.3 ใช้ Cloud Server ของมหาวิทยาลัย 
โดยเขียนฟงัก์ชั่นการท างานแบบ batch file ก าหนดการท างานให้กับโปรแกรม WinSCP (FTP 

Client)  ไปดึงข้อมูลจาก Server เป้าหมายตามเวลาที่ต้องการด้วย Windows Schedule และติดตั้ง 
OneDrive ที่ Login ด้วยบัญชีมหาวิทยาลัย แล้วก าหนดให้ท าการ synchronize ข้อมูลไปเก็บยัง Cloud 
Server 
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7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืน และด้านกระบวนการ 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นลูกค้า 

 
กราฟที ่7.1-ก(1) อัตราการส าเร็จการศึกษา 

KPI1 อัตราการส าเร็จการศึกษา           
        ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดย
พิจารณาจากอัตราการส าเร็จการศึกษาพบว่า 
อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 
2560-2562 และเกินค่าเป้าหมาย ในปี 2561-
2563 ซึ่งคณะฯ ตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 85 ใน
ส่วนของระดับปริญญาโท รหัส 2561 ปัจจุบันมี 
นศ.จ านวน 1 คนทีย่ังไม่ส าเร็จการศึกษา   

 
กราฟที ่7.1-ก(2) อัตราการมีงานท าของบัณฑิต 

 
KPI2 อัตราการได้งานท าของบัณฑิตปริญญาตรี 
ภายใน 1 ปี  
        ผลลัพธ์ของการได้งานท าบัณฑิตปริญญาตรี 
ภายใน 1 ปี มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องและมีค่าต่ า
กว่ าค่ า เป้ าหมายในปี การศึกษา  2560-2562 
โดยเฉพาะบัณฑิตที่ จบในปีการศึกษา 2562 
เนื่องจากเวลาในการเก็บข้อมูลคือช่วงบัณฑิตรับ
ปริญญาอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ขณะที่บัณฑิตเพ่ิง
จบการศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นเวลาไม่กี่
เดือนซึ่งอาจเป็นช่วงที่บัณฑิตรอผลจากการสมัคร
งานอยู่  และอาจ เนื่ อ งจ ากผลกระทบจาก
สถานการณ์ Covid-19 ที่กระทบต่อธุรกิจที่ปิด
กิจการไปมากมาย ทั้งนี้ยังมีค่าต่ ากว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบ ปี 2561 = 77.89)  

หมวด 7 ผลลัพธ์ 
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ภาพที่ 7.1-ก(3)  ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน

ภาษาอังกฤษ 

KPI3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ  
       ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนโดยมุ่ ง เน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะด้านภาษา 
ต่างประเทศ ทั้งนี้ผลการทดสอบการสอบภาษา 
อังกฤษตามเกณฑ์จบของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ของ
คณะฯ พบว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2560-2563 ทั้งนี้คณะฯได้ก าหนด
เป้าหมายเท่ากับร้อยละ 70 ของนักศึกษาที่อยู่ใน
ชั้นปีที่ 1-3 โดยปี 2562-2563 มีค่าเกินเป้าหมาย 

  
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

 กระบวนการท างานที่ส าคัญของคณะฯ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การคัดเลือกนักศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การวิจัย บริหารวิชาการ เป็น
ต้น โดยมีผลลัพธ์ของการบริหารจัดการซึ่งแสดงได้ดังตารางที่ 7.1-ข    
ตารางท่ี 7.1-ข   ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

ตัวชี้วดั 2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 
ผลลัพธ์ของการพัฒนาหลักสูตร       
KPI4 ร้อยละของหลกัสูตรที่ผ่านเกณฑ์ สกอ. (ป.ตรี (7)+ป.โท (1))  100  100 100 85.71 N.A. 100 
ผลลัพธ์ของการคัดเลือกนักศึกษา       
KPI5 ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาใหม่ตอ่แผนการรับนักศึกษา ป.ตรี 93.61 79.02 63.47 64.87 56.55 100 
KPI6 ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาใหม่ตอ่แผนการรับนักศึกษา ป.โท  10.00 0.00 6.67 0.00 60.00 100 
ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอน        
KPI7 ร้อยละของวิชาที่การจัดการเรียนสอนด้วยภาษาอังกฤษ 36.72 46.04 27.67 49.00 67.29 60 
KPI8 ร้อยละของวิชาที่การจัดการเรียนการสอนด้วยวธิีการ Active 
Learning และ Work Integrated Learning 

22.45 44.53 89.73 96.36 97.82 70 

KPI9 สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) ต่อจ านวนอาจารย ์ 46:1 48:1 38:1 32:1 50:1 25:1 
ผลลัพธ์ของการวัดและประเมินผล       
KPI10 จ านวนเร่ืองที่ นศ. ร้องเรียนด้านกระบวนการวัดผลและผลการ
ประเมินการศึกษา 

0 0 0 0 0 0 

ผลลัพธ์ของการพัฒนานักศึกษา        
KPI11 งบประมาณตามแผนพัฒนานักศึกษา (ปีงบประมาณ) 2,358,600 1,917,400 2,065,000 1,609,100 1,261,900 1,500,000 

ผลลัพธ์ของการวิจัย       
KPI12 สัดส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อคน 
(จ านวน) (SPOPUS+WoS) 

0.0169(1) 0.089 (5) 0.037 (2) 0.037 (2)   
0.44 [23] 

0.103 (4) 1.00 

KPI12 สัดส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่อคน (จ านวน) 0.20 (14) 
 

0.41 (26)  
0.33[12] 

0.21 (14) 
0.48 [20] 

0.41 (21) 
0.57 [30] 

0.589 (23) 1.00   

KPI13 สัดส่วนบทความที่น าเสนอใน Conference ต่อคน (จ านวน) 0.41 (25) 
 

0.11(6) 
0.31 [11] 

0.23 (17) 
0.07 [3] 

0.18 (13) 
0.25[13] 

0.13 (5) 0.5 

KPI14 สัดส่วนบทความรวมต่อคน (KPI12+KPI13) (จ านวน) 0.61 (36) 
 

0.52 (39) 
0.64 [23] 

0.44 (37) 
0.55 [23] 

0.59 (36) 
0.82 [29] 

0.72 (28) 
 

1.5 

19.05 

61.35 

79.50 78.43 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ 

ร้อยละนกัศกึษาที่สอบผ่านภาษาองักฤษ เป้าหมาย = 70 
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ตัวชี้วดั 2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 
KPI15 จ านวนครั้งของการ Citation งานวิจัยคณะฯ 75 

 
80 

N.A. 
86 
[21] 

118 
[45] 

N.A. 100 

KPI16 มูลค่าเงินทุนวิจัยภายนอก (ปีงบประมาณ) 5,915,024 1,917,491 8,028,015 14,394,991 8,345,348 6,000,000 
ผลลัพธ์ของการบริหารวิชาการ       
KPI17 จ านวนโครงการบริการวิชาการ 13 17 

[15] 
5 

[10] 
11 
[10] 

9 30 

หมายเหต:ุ  …...[  ]  คือ ข้อมูลคู่เทียบ  
     F  คือ ค่าประมาณการของข้อมูลคู่เทียบ 
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 

 
ภาพที ่7.1-ค   จ านวนนักศึกษาแลกเปลีย่นกับต่างประเทศ 

KPI18 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยที่มี MOU  
       จ านวนนักศึกษา Inbound และ 
Outbound มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2559 
โดยจ านวนนักศึกษา Outbound มีจ านวน
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะฯมีการก าหนด
เป้ าหมายจ านวนนักศึ กษาแลกเปลี่ ยน 
Inbound และ Outbound เท่ากับ 100 คน
ปี 2563 ไม่มีนักศึกษา Inbound และ 
Outbound เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 
 

2. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ด้านการเรียนการสอนคณะฯ ได้ท าการประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาในทุกภาคการศึกษาผ่าน

ระบบของมหาวิทยาลัย PSU-TES ซึ่งผลการประเมินจะถูกน าไปรายงานใน มคอ.5 และ มคอ.6 ซึ่งข้อมูลเป็น
ความลับของแต่ละบุคคลดังนั้นจึงไม่สามารถน าข้อมูลเปิดเผยได้ ทั้งนี้คณะได้มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้เรียนในด้านต่างๆ จากผู้เรียนเพ่ิมเติมได้ผลดังต่อไปนี้ 
KPI19 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจการจัดการเรียนการสอน  

ช่วงปี 2563 คณะมีการจัดเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้เรียน พบว่าในด้านการ
จัดการเรียนการสอนจากนักศึกษาปี 1-4 ของคณะ พบว่าระดับความพึงพอใจด้านการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความพึงพอใจมากร้อยละ 44.44 พอใจปานกลาง 46.86 พอใจเล็กน้อย 6.76 รวม
แล้วเกินกว่าค่าเป้าหมายที่ 80  
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ตารางท่ี 7.2-(1) ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจการจัดการเรียนการสอน 

รายการ  

ความพึงพอใจ-ไม่พึงพอใจ (ร้อยละของผู้ตอบ) 

พอใจ
มาก 
(1) 

พอใจ
ปาน
กลาง 
(2) 

พอใจ
เล็กน้อย 

(3) 

ไม่พอใจ
เล็กน้อย 

(4) 

ไม่พอใจ
ปานกลาง 

(5) 

ไม่พอใจ
มาก 
(6) 

 
 

เป้าหมาย 
(1)+(2)+(3) 

1 การเรยีน การสอน ในหลักสูตรทีท่่านศึกษา 44.44 46.86 6.76 0.97 0.48 0.48 80 

4 ความพร้อมของห้องเรียน อาคารเรียน และอุปกรณ ์ 12.56 43.00 25.60 7.25 3.86 7.73 80 

2 การให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ PSU Library 16.91 37.20 28.99 8.70 3.38 4.83 80 

3 การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร,์ Wi-Fiและระบบคอมฯ 14.01 39.13 29.95 8.70 3.86 4.35 80 

5 การให้บริการโรงอาหารและการจ าหน่ายอาหาร 17.39 41.06 22.71 8.21 3.38 7.25 80 

6 การให้บริการศูนย์กีฬาและการออกก าลังกาย 23.19 42.03 20.77 6.28 4.35 3.38 80 

7 การดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 26.57 48.31 15.46 4.83 0.97 3.86 80 

 
 

รายการ 2559 2563 

1 ความผูกพันท่ีมีต่อความเป็นลูก
พระบิดา ม.สงขลานครินทร ์ N.A. 95.17 

2 ความผูกพันท่ีมีต่อหลักสูตร การ
เรียนการสอน  86.08 98.7 

ตารางท่ี 7.2-(2) ความผูกพัน 
 
KPI20 ระดับความผูกพันผู้เรียน 
        จากข้อมูลกราฟแท่งเป็นข้อมูลของบัณฑิตที่
จบในปีการศึกษา 2559 และ 2563 แสดงอัตรา
ความผูกพันต่อหลักสูตรที่ศึกษา พบว่าผู้เรียนมีระดับ
ความผูกพันสูงกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตลอดจนความผูกพันที่มีต่อการเป็นนักศึกษาอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเกินเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ที่ 80% 

 

 
ภาพที ่ 7.2-(1)  ความพึงพอใจนายจ้าง 

 
KPI21 ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต 
        ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน TQF ของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 
2558-2561 พบว่าระดับความพึงพอใจลดลงอย่าง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บัณฑิตที่ส าเร็จปีการศึกษา 2561
มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 

  
KPI22 ความพึงพอใจด้านการบริการวิชาการ 
        จากกราฟแผนภูมิแท่งที่ 6 แสดงผลความพึง

4

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

2558 2559 2560 2561 

ความพงึพอใจนายจ้าง เป้าหมาบ = 4.21 
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3. 
ผล
ลัพ
ธ์
ด้า
น
การ
มุ่งเน้นบุคลากร 
 คณะมีบุคลากรประจ าเพียงกลุ่มเดียวคือ กลุ่มอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นการพัฒนาจึงมุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่ การมีคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก การมี
ต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์\รองศาสตราจารย์\ศาสตราจารย์ หรือการพัฒนาอาจารย์สู่ต าแหน่ง
ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ PSU-TPSF  
ตารางท่ี 7.3-(1) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 
KPI23 ร้อยละของบุคลากรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  28.81 33.90 44.64 

[65.31] 
47.54 
[72.92] 

60.66 
[76.92] 

76.92 80 

KPI24 ร้อยละของบุคลากรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 6.78 8.47 12.50 
[44.90] 

13.11 
[45.83] 

16.39 
[53.85] 

23.08 35 

KPI25 ร้อยละอาจารย์ที่ไดร้ับแต่งตั้งต าแหน่งตาม PSU-TPSF 27.12 33.90 39.29 36.07 37.70 21.21 35 
 

KPI26 จ านวนการลาออกและยา้ยของบุคลากร - 3 3 3 - 2 0 
 

หมายเหต:ุ [  ] คือ ข้อมูลคู่เทียบ  

ด้านการพัฒนาบุคลากรของคณะพบว่ามีสัดส่วนของบุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสูงต่อ
บุคลากรทั้งหมดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ปี 2558-2563 เช่นเดียวกันกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อ
บุคลากรของคณะ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ปี จาก ปี 2558-2563 แต่ยังคงมีค่าต่ ากว่าเป้าหมาย
และคู่เทียบ 

ทั้งนี้ตามประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการเพ่ือพัฒนา
อาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิตให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการ
ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ซึ่งได้มีการด าเนินการส่งเพ่ือ
ขอด ารงต าแหน่งครั้งแรกในปี พ.ศ.2559 ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้มีกระบวนการส่งเสริม
การพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพ่ือขอต าแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะประจ าปี 
2563 ท าให้อาจารย์หลักสูตรภาษาต้องย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใน International College Suratthani ท าให้
บุคลากรของคณะมสีัดส่วนที่ผ่าน PSU-TPSF ลดลงจาก 37.70 ลงเหลือเพียง 21.21 ในปี 2563    

 
 
 

 
ภาพที ่ 7.2-(2)   ความพึงพอใจด้านการบริการวิชาการ 

พอใจจากการที่บุคลากรประจ าคณะได้ออกไป
บริการวิชาการแก่ภายนอกมหาวิทยาลัย พบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการมีระดับความพึง
พอใจอยู่ ในระดับที่ สู งมากและยั งคง เกินกว่ า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

4.55 

4.76 4.75 

4.55 
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2560 2561 2562 2563 

ความพงึพอใจการบริการวิชาการ เป้าหมาย = 4.21 
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KPI27 ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อการท างาน 
 คณะมสี ารวจความผูกพันของบุคลากรในองค์กรซึ่งได้ด าเนินการส ารวจในปี 2560, 2562 และ 2563 
โดยผลการส ารวจแสดงดังตาราง 
 ตารางท่ี 7.3-(2) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน 

ผลลัพธ์ เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2562 2563 
(1) มีความสุข/ความผูกพันในการท างาน 4.21 3.77 3.33 3.91 
(2) ความทุ่มเทพลังกายใจอย่างเตม็ที่ในการท างาน 4.21 4.31 3.58 4.43 
(3) รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง/เป็นเจ้าของร่วมกับองค์กร  4.21 4.05 3.12 3.96 
(4) ภูมิใจในองค์กร 4.21 N.A. 3.21 3.90 

 ถึงแม้ว่าความผูกพันขององค์กรซึ่งประกอบด้วยความผูกพัน 5 ระดับของบุคลากรประจ าคณะมีความ
ผูกพันองค์กรต่ ากว่าค่าเป้าหมาย แตอ่ย่างไรก็ดีบุคลากรยังคงทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มก าลังให้กับองค์กร
สูง 
 
KPI28 ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อการท างาน 
 ตารางท่ี 7.3-(3)  ปัจจัยความผูกพัน 

ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2562 2563 
(1) ไดร้ับการยอมรับจากผู้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน 4.21 4.36 4.00 
(2) ไดร้ับมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถ 4.21 4.27 3.87 
(3) มีความก้าวหน้าในการท างาน 4.21 4.36 3.64 
(4) มีความมั่นคงในการท างาน 4.21 4.27 3.78 
(5) มีหัวหน้าที่ด ี 4.21 4.27 3.59 
(6) มีทีมงาน/เพื่อนร่วมงานท่ีด ี 4.21 4.36 4.00 
(7) มีสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงาน 4.21 3.91 3.20 
(8) มีค่าตอบแทนและสวสัดิการทีด่ี  4.21 3.91 3.13 
(9) หน่วยงานมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 4.21 4.00 3.91 

จากการส ารวจปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความผูกพันขององค์กร พบว่า การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
และเพ่ือนร่วมงาน ยังคงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นสองล าดับแรกของปี 2562-2563 แตใ่นขณะที่ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการยังคงเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปัจจัยอื่น 
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4. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 
ตารางท่ี 7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 

ตัวชี้วดั 2558 2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 

KPI29 ร้อยละความส าเร็จตามของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 53.33 33.33 33.33 50.00 45.45 N.A. 70 

KPI30 ร้อยละของหลักสตูรที่ได้รบัคะแนนประเมิน AUN-QA สูง
จาก 3.00 ขึ้นไป 

37.5 25.5 37.5 57.14 57.14 N.A. 100 

KPI31 จ านวนกิจกรรมและโครงการที่สนับสนุนชุมชนและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

5 13 8 5 6 2 5 

 
ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรของการน าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาใช้ปฏิบัติพบว่า

ปี 2561 คณะฯมกีารด าเนินการในการจัดการศึกษาประสบความส าเร็จตาม KPIs ของแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ถึงร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ในขณะที่ปี 2562 มีความส าเร็จลดลงเล็กน้อย 

ในระดับหลักสูตรจากการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการหลักสูตรที่อยู่ภายใต้คณะฯ ผ่าน
การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และพันธกิจตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA พบว่าปี พ.ศ. 2559 – 2562
มีหลักสูตรได้รับผลการประเมินเกินจาก 3.00 คะแนนคิดเป็นร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ด้านของความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนพิจารณาได้จากจ านวนโครงการบริการ
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะแบบให้เปล่า โดยคณะได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและการรับผิดชอบต่อสังคมในหลายกิจกรรมโดยมีพันธมิตรที่ช่วยในการ
ด าเนินการและประสานงานโครงการคือวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้ก าหนดเป้าหมาย 5 โครงการต่อปี
เพ่ือให้ทุกสาขาวิชาในคณะฯได้ร่วมช่วยพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ปี 
2563 มีผลลัพธ์ที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงท าให้การออกนอกพ้ืนที่มีความเสี่ยง 
5. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด 
ตารางท่ี 7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด 

ตัวชี้วดั 2558 2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 
KPI32 งบประมาณประจ าป ี  15,001,400 13,972,100 12,489,700 12,094,500 12,502,000 9,292,500 10,000,000 
KPI33 เงินทุนวิจัยภายนอก 3,409,943 

[2,762,557] 
5,915,024 

[12,032,000] 
1,917,491 

[4,290,000] 
8,028,015 

[3,800,909] 
14,394,991 
[1,400,000] 

8,345,348 6,000,000 

KPI34 รายได้จากการบริการวิชาการ 118,700 1,260,000 980,000 4,041,649 2,025,000 23,481 1,000,000 
KPI35 งบพัฒนาบุคลากรต่อหวั 1,6233.33 1,9406.78 1,1016.95 6,642.86 5,808.20 4,268.88 10,000 

หมายเหต:ุ [  ] คือ ข้อมูลคู่เทียบ  

จากการบริหารงานแบบรวมศูนย์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะไม่มีบทบาทในการควบคุมงบ 
ประมาณ แตท่ั้งนีจ้ะได้รับการจัดสรรมาจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลังจากมีการจัดสรรงบประมาณมาจาก
วิทยาเขตแล้วทีมบริหารคณะจะมีการจัดสรรงบประมาณไปตามแผนงานของคณะที่ได้มีการจัดท าไว้ จาก 
KPI32 พบว่าแนวโน้มการจัดสรรงบประมาณจากทางวิทยาเขตให้กับคณะลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้รายได้จากแหล่งทุนวิจัยและบริการวิชาการของคณะ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากปี 2560-2562 
โดยได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยโดยพบว่าเงินทุนวิจัยภายนอกโดย
เกินจากเป้าหมาย 6,000,000 บาทต่อปี และรายได้จากการให้บริการวิชาการของคณะฯ ในรูปของการเป็นที่
ปรึกษาและจัดโครงการหารายได้ พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและได้รับรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ปีละ 1,000,000 บาท และเมื่อเปรียบเทียบแล้วคณะได้รับเงินทุนวิจัยภายนอกสูงกว่าคู่เทียบในปี 
2561-2562 ในขณะที่ปี 2563 มีรายไดล้ดลง 
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การพัฒนาบุคลากรของคณะฯ เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะตามที่คณะและมหาวิทยาลัย
ต้องการ ทั้งนี้บุคลากรแต่ละคนมีความต้องการในการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน โดยคณะจะได้รับงบประมาณ
จัดสรรมาจากวิทยาเขตฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 คณะฯ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลต่อหัวลดลงอย่างต่อเนื่อง 


