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บทคัดย'อสําหรับผู�บริหาร 

 
บัณฑิตวิทยาลัยทําหน�าท่ีบริหารการผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยเพ่ือ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยร�วมกับคู�ความร�วมมือ ได�แก� ภาควิชา/คณะ/สถาบันวิจัย/วิทยาเขตต�างๆ ท่ีเป?ด
สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาต้ังแต�ป=การศึกษา 2522 มีสํานักงานบริหาร โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เปIนผู�นําองค"กร มีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรสายสนับสนุนขับเคลื่อนและดําเนินการ 
ภายใต�การกํากับของรองอธิการบดีฝbายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร"วิจัยและ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในป=การศึกษา 2556 มีหลักสูตรท่ีเป?ดสอนท้ังสิ้น 153 หลักสูตร แบ�งเปIน 
ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 43, 5, 104 และ 1 
หลักสูตร ตามลําดับ มี จํานวนหลักสูตรเป?ดสอนและจํานวนนักศึกษา น�อยกว�าของระบบบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก�น ซ่ึงถือว�าเปIนองค"กรคู�เทียบท่ีมีบริบทการบริหารจัดการคล�ายคลึงกัน ร�อยละ 95 ของ
หลักสูตร ได�รับการปรับปรุงให�เปIนไปตามเกณฑ"มาตรฐาน TQF ในป=การศึกษา 2556 มีนักศึกษาเข�าศึกษาใน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาต�างๆ รวมท้ังสิ้น 2,049 คน สําเร็จการศึกษา 497 คน และท่ีกําลังศึกษาอยู�อีก 5,058 
คน ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาตีพิมพ"เผยแพร� ผลงานวิทยานิพนธ"ตามเกณฑ"มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห�งชาติ จุดแข็งท่ีสําคัญของบัณฑิตวิทยาลัย ได�แก� การมีระบบทุนอุดหนุนวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ"โดยให�ทุนทุกโครงการ ทุนการศึกษาภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย ทุนช�วยสอน มีระบบ
สารสนเทศและเครือข�าย online ท่ีอํานวยความสะดวกต�างๆ เช�น ระบบการรับสมัคร online ระบบการ
ติดตามสถานะทุนวิจัยของนักศึกษาแบบ real time ช�องทางการสื่อสารทาง electronics (webboard และ 
e-mail) กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (นักศึกษา คู�ความร�วมมือ ผู�ส�งมอบ) เปIนต�น มีหลักสูตรแผน ข เพ่ือตอบสนอง
ความต�องการของชุมชน และมีอาจารย"แม�เหล็กท่ีมีผลงาน academic peer review เปIนท่ียอมรับและอยู�ใน
อันดับต�นๆ ของประเทศสังกัดในหลักสูตรท่ีมีผู�นิยมเข�าศึกษาต�อ จุดท่ีท�าทาย ได�แก� จํานวนนักศึกษาใน
หลักสูตรแผนทําวิทยานิพนธ"ยังตํ่ากว�าเปJาหมาย ระยะเวลาท่ีใช�ศึกษาเฉลี่ยยังสูงกว�าแผนการศึกษาท่ีกําหนด
โดยหลักสูตร อาจารย"ท่ีมีคุณวุฒิเพียงพอรับเปIนอาจารย"ท่ีปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต�ยังไม�ได�ทําหน�าท่ีเปIน
อาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ" ประมาณ 33% ท้ังนี้ ในการแก�ไขจุดท�าทายดังกล�าว บัณฑิตวิทยาลัยไม�สามารถ
ดําเนินการโดยลําพังได� จะต�องได�รับความร�วมมือกับภาควิชา/คณะ/สถาบันวิจัย/วิทยาเขตต�างๆ ต�นสังกัดของ
คณาจารย" 
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โครงร'างองค-กร 
1. ลักษณะองค-กร 

ก. สภาพแวดล�อมขององค-กร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"เป?ดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร" เปIนหลักสูตรแรก ในป=
การศึกษา 2522 (มิถุนายน พ.ศ.2522) ต�อมาได�มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยอย�างเปIนทางการใน
วันท่ี 11 มิถุนายน 2523 เพ่ือดําเนินการให�การศึกษาข้ันสูงกว�าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาท่ีเปIนความ
ต�องการของท�องถ่ินและของประเทศ มีสํานักงาน 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ� และวิทยาเขตปFตตานี 
ทําหน�าท่ีเปIนหน�วยประสานงาน ส�งเสริมสนับสนุนการจัดบัณฑิตศึกษา และกํากับดูแลมาตรฐานหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะ/ภาควิชา/สถาบัน/วิทยาเขตต�างๆ เปIนคู�ความร�วมมือจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีพัฒนาการมาอย�างต�อเนื่อง ปFจจุบันมีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
4 ระดับ โดยเป?ดสอนท่ีวิทยาเขตหาดใหญ� ปFตตานี สุราษฎร"ธานี และภูเก็ต รวมท้ังสิ้น 153 หลักสูตร โดยมี
รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ระดับของหลักสูตรท่ีเป?ดสอนในป=การศึกษา 2556 

ระดับหลักสูตร 
จํานวน
หลักสูตร 

วิธีการกําหนด กํากับ ดูแล
มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

กลไกส'งเสริม สนับสนุน ป=จจัย
เก้ือหนุน 

ปริญญาเอก 
 
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
บัณฑิตชั้นสูง 
 
ปริญญาโท 
 
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
บัณฑิต 

43 
 
5 
 
 

104 
 
1 

1. กําหนดกรอบเวลาภายใน 1 ป= 
ทุกหลักสูตรเปIนไปตามเกณฑ" 
สกอ. 
2. สร�างระบบสนับสนุนให�เกิด
ความร�วมมือกับต�างประเทศ 
เช�น Joint degree, co-
supervision, visiting 
professor 

1. ระบบสนับสนุนอาจารย"ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
2. ระบบทุน/ระบบสนับสนุน 
3. ระบบบริการนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 
4. กลไกการเพ่ิมผลงานตีพิมพ" 

 
1ก(1) ในป=การศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการเป?ดสอนหลักสูตรต�าง ๆ ในระดับ

บัณฑิตศึกษาท้ัง 4 ระดับ (ตารางท่ี 1) ร�วมกับคู�ความร�วมมือ โดยคณาจารย"/บุคลากรภาควิชาและสถาบัน
คู�ความร�วมมือได�จัดต้ังทีมงานสอนและบริหารหลักสูตรแต�ละหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ ถ�าจําแนกตามท่ีต้ัง
แล�ว วิทยาเขตท่ีเป?ดสอน มี 4 วิทยาเขต ได�แก� 
 วิทยาเขตหาดใหญ� 122 สาขาวิชา 
 วิทยาเขตปFตตานี 28 สาขาวิชา 
 วิทยาเขตภูเก็ต 2 สาขาวิชา 

วิทยาเขตสุราษฎร"ธานี 1 สาขาวิชา 
สําหรับวิทยาเขตสุราษฎร"ธานี ได�นําหลักสูตรจากวิทยาเขตหาดใหญ�ไปเป?ดสอน 1 หลักสูตร 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รวมท้ังสิ้น 5,058 คน ประกอบด�วย 
ปริญญาเอก 871 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 234 คน ปริญญาโท 3,709 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 244 คน มีกลไกการให�การศึกษาเปIนไปตามแผนการศึกษาของแต�ละหลักสูตรท่ีเป?ด
สอนโดยคู�ความร�วมมือ (ภาควิชา/คณะ/สถาบัน/วิทยาเขตต�างๆ) ได�แก� แผนการเรียนรายวิชาร�วมกับทํางาน
วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ"  แผนทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ" และแผนการเรียนรายวิชาร�วมกับการทําสารนิพนธ" สําหรับ
ป=การศึกษา 2556 มีผู�สําเร็จการศึกษา จํานวน 732 คน ประกอบด�วยระดับปริญญาเอก 66 คน ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 1 คน ระดับปริญญาโท 536 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 129 คน 
(ข�อมูล ณ พฤษภาคม 2557) 

1ก(2) บัณฑิตวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค"กร พันธกิจ วิสัยทัศน" และค�านิยม ดังนี้ 
ด�วยบัณฑิตวิทยาลัยเปIนหน�วยงานท่ีมีคู�ความร�วมมือและผู�ส�งมอบท้ังหน�วยงานท่ีให�

การศึกษา หน�วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ เช�น กองทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา กองคลัง และ
หอสมุด เปIนต�น ตลอดจนหน�วยงานภายนอก เช�น แหล�งทุนสนับสนุนวิจัยต�างๆ สกอ. และ มหาวิทยาลัยท้ังใน
และต�างประเทศ ทําหน�าท่ีหลักเปIนหน�วยงานกลางในการดําเนินการ ประสานงาน ส�งเสริมและสนับสนุน
ระหว�างหน�วยงานคู�ความร�วมมือ 
 
วิสัยทัศน- : การจัดการบัณฑิตศึกษาให�ได�มาตรฐานสากล 
พันธกิจ : 

1. กําหนด กํากับ ดูแลมาตรฐานและการประกันคุณภาพหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให�ได�มาตรฐานสากล 

2. ส�งเสริม สนับสนุน ปFจจัยเก้ือหนุนระดับบัณฑิตศึกษา 
ค'านิยม : บริการด�วยใจ ห�วงใยคุณภาพ 
วัฒนธรรมองค-กร : การทํางานเปIนทีม 
สมรรถนะหลัก : บัณฑิตวิทยาลัยมีกลไกการบริหารการผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได�มาตรฐานสากล 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มีสถานะเทียบเท� าคณะหนึ่ ง ในมหาวิทยาลัย และตามพันธกิจ ท่ี 
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว� 2 ประการข�างต�น  ในประการแรก คือ การกําหนด กํากับ ดูแลมาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการกํากับดูแลการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของทุกคณะท่ีเป?ดสอนในทุก
วิทยาเขตให�ได�มาตรฐานสากลตามเกณฑ"สกอ. ตามข้ันตอนการดําเนินงานด�านหลักสูตร ซ่ึงเก่ียวข�องกับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงต�องเก่ียวข�องกับคณะและหน�วยงานต�างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช�น คณะท่ี
เป?ดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กองกลาง กองแผนงาน กอง/งานทะเบียนวิทยาเขตต�างๆ กองบริการ
การศึกษา สําหรับประการท่ีสอง คือ การส�งเสริม สนับสนุน ปFจจัยเก้ือหนุนระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีภารกิจ
งานด�านการจัดสรรทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทต�างๆ ตลอดจน การส�งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา นั้น บัณฑิตวิทยาลัยจะติดต�อสัมพันธ"กับหน�วยงานท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช�น 
สํานักวิจัยและพัฒนา กองบริการการศึกษา กองคลัง กองบริการการศึกษา คณะต�างๆ ท่ีได�รับการจัดสรรทุน 
ตลอดจนหน�วยงาน/องค"กรภายนอก เช�น สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห�งชาติ สํานักงานกองทุนวิจัย
แห�งชาติ ราชกรีฑาสโมสร สํานักงานวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีแห�งชาติ เปIนต�น ดังแผนภาพท่ีแสดงนี้ 
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ภาพประกอบที่ 1 การเชื่อมโยงระหว�างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน�วยงานต�างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
- ที่ประชุมคณบดี 
- ที่ประชุมทีมบริหาร 

- ที่ประชุม กก.บว. 
- ที่ประชุมทีมบริหาร 
- ที่ประชุมสภาวิทยาเขต 
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

- สวก. 
- สวทช. 
- สกอ. 
- สกว. 

- งบประมาณ 
- อัตรากําลังคน 
- งบประมาณเงินรายได� 
- ที่ประชุมคณะกก.พิจารณาค�าธรรมเนียม 

- หลักสูตร -  ทุน President Scholarships 
- ที่ประชุมสภาวิทยาเขต -  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

- การโอนเงินทุน 
- เงินค�าบํารุง บว. 

- การลงทะเบียน 
- การพ�นสภาพ 
- การสําเร็จการศึกษา 
- การส�งเกรด 

- กองทุนวิจัย บว. 
- ทุน NRU 

รองอธิการที่ดูแล
ด�านบัณฑิตศึกษา
ประจําวิทยาเขต 

ดูหน�า 18 

วิทยาเขตต'างๆ 



Graduate School   11  

1ก(3) ป=การศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มีบุคลากรท้ังสิ้น 21 คน เปIนเพศชาย จํานวน 2 คน คิด
เปIน 9.52% และเพศหญิง จํานวน 19 คน คิดเปIน 90.48%  สังกัดสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึง
เปIนสายสนับสนุนท้ังหมด ทําหน�าท่ีในการประสานงานในเรื่องต�างๆ เช�น การสนับสนุนการกํากับดูแล
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย การสนับสนุนและบริการ
ระบบฐานข�อมูลระดับบัณฑิตศึกษา การจัดสรรทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 
จัดทําระบบการรับสมัครสอบคัดเลือก กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการของชุดต�างๆ ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย เปIนต�น ตามตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"จําแนกตามระดับ

การศึกษา 
 

ประเภทบุคลากร ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ํากว'าปริญญาตรี รวม (คน) % 
ข�าราชการ 4 4 - 8 38.10 
ลูกจ�างประจํา 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานเงินรายได� 

- 
4 
2 

- 
2 
2 

2 
- 
1 

2 
6 
5 

9.52 
28.57 
23.81 

รวม 10 8 3 21 100.00 

 
ตารางท่ี 3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"จําแนกตามอายุ 
 

ประเภทบุคลากร ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 
เงินรายได� 

รวม 
(คน) 

% 

น�อยกว�า 30 ป= - - 1 2 3 14.28 
30-45 ป= 

มากกว�า 45 ป= 
1 
7 

- 
2 

5 
- 

3 
- 

9 
9 

42.86 
42.86 

รวม 8 2 6 5 21 100.00 

 
ตารางท่ี 4 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"จําแนกตามอายุงาน 
 

ประเภทบุคลากร ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 
เงินรายได� 

รวม 
(คน) 

% 

น�อยกว�า 10 ป= - - 3 5 8 38.10 
10-20 ป= 

มากกว�า 20 ป= 
3 
5 

1 
1 

3 
- 

- 
- 

7 
6 

33.33 
28.57 

รวม 8 2 6 5 21 100.00 
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ตารางท่ี 5 อาคาร สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ" โครงสร�างงบประมาณท่ีสําคัญ 
ประเด็น รายละเอียด 

อาคาร สถานท่ี 
ท่ีสําคัญ 

บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตหาดใหญ�ตั้งอยู�ท่ีชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย"ทรัพยากรการเรียนรู� 
(Learning Resources Center) และวิทยาเขตปFตตานีตั้งอยู�ท่ีชั้น 2 อาคาร 3 
 

เทคโนโลยี 
ฐานความรู� 
อุปกรณ"และ
ส�วนชุดคําสั่ง 
วิธีวิทยาท่ี
สําคัญ 
 

มีระบบเครือข�ายท่ีพัฒนาด�วยตนเอง มีระบบสารสนเทศให�บริการผ�านเครือข�ายสําหรับ
นักศึกษา อาจารย" และบุคลากร ซ่ึงเปIนระบบสารสนเทศท่ีได�พัฒนาเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานและการให�บริการ  เช�น ระบบฐานข�อมูลอาจารย"  ระบบฐานข�อมูลนักศึกษา 
เปIนต�น ซ่ึงระบบนี้เปIนระบบท่ีสามารถใช�ข�อมูลร�วมกันระหว�างคณะ/หน�วยงานต�างๆ ท่ีเป?ด
สอนระดับบัณฑิตศึกษา และได�จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ"เครื่องคอมพิวเตอร"และอุปกรณ"
เพ่ือใช�ในการปฏิบัติงานด�านต�างๆ และจัดให�มีบริการต�างๆ เพ่ิมเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�
นักศึกษา บุคลากร เช�น ห�องประชุม เปIนต�น 
 

เครื่องมือ 
อุปกรณ"ท่ี
สําคัญ 

อุปกรณ"ประจําระบบเครือข�าย ประกอบด�วย เครื่องแม�ข�าย 3 เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร" 
23 เครื่อง นอกจากนี้ยังมี คอมพิวเตอร"พกพา 9 เครื่อง เครื่องพิมพ" 11 เครื่อง เครื่องฉาย 
2 เครื่อง โทรทัศน" 2 เครื่อง เครื่องโทรสาร 2 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร" 1 เครื่อง และ 
กล�องถ�ายรูป 2 เครื่อง 

 
ตารางท่ี 6 งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและงบประมาณท่ีได�รับจริง ในป=งบประมาณ 2556 จําแนกตาม

ประเภทรายรับ-รายจ�าย 

ประเภท จํานวนเงิน (บาท) 
งบประมาณแผ�นดิน  
1. เงินเดือนและค�าจ�างประจํา 3,990,100.00 
2. ค�าจ�างชั่วคราว  - 
3. ค�าตอบแทน ใช�สอย และวัสดุ 2,111,700.00 
4. ค�าสาธารณูปโภค 75,000.00 
5. ค�าครุภัณฑ" ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  - 
6. เงินอุดหนุน 9,564,800.00 

รวม 15,741,600.00 
งบประมาณเงินรายได� (รายรับจริง) 
1. รายได�จากค�าธรรมเนียมการศึกษา 3,262,075.00 
2. รายได�จากค�าสมัครสอบคัดเลือก 1,695,600.00 
3. รายได�อ่ืนๆ 61,680.00 

รวม 5,019,355.00 
รวมท้ังส้ิน 20,760,955.00 
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ภาพประกอบท่ี 2 งบประมาณเงินรายได�และงบประมาณแผ�นดินท่ีได�รับจัดสรรและได�รับจริง ใน

ป=งบประมาณ 2556 
 
 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบการใช�จ�ายเงินงบประมาณแผ�นดิน ป=งบประมาณ 2556 จําแนกตามประเภท

รายจ�าย 

ประเภท 
งบประมาณท่ีได�รับ

จัดสรร 
งบประมาณท่ี 

จ'ายจริง 
คงเหลือ 
(บาท) 

เงินเดือนและค�าจ�างประจํา 3,990,100.00 3,739,050.00 251,050.00 
ค�าจ�างชั่วคราว - - - 
ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 2,111,700.00 1,050,600.00 1,061,100.00 
ค�าครุภัณฑ" ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง - - - 
ค�าสาธารณูปโภค 75,000.00 75,000.00 - 
เงินอุดหนุน 9,564,800.00 10,626,000.00 -1,061,200.00 

รวม 15,741,600.00 15,490,650.00 250,950.00 
 
  

งบประมาณแผ�นดิน
15,741,600 บาท

76%

งบประมาณเงิน
รายได� 5,019,355 

บาท
24 %

แผนภูมิงบประมาณแผ'นดินท่ีได�รับการจัดสรรและงบประมาณ
เงินรายได�ท่ีได�รับจริง ปTงบประมาณ 2556
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ตารางท่ี 8 งบประมาณท่ีจ�ายจริง ป=งบประมาณ 2556 จําแนกตามประเภทรายจ�าย 

ประเภท 
งบประมาณ

แผ'นดิน 
งบประมาณ 
เงินรายได� 

รวม 
(บาท) 

เงินเดือนและค�าจ�างประจํา 3,739,050.00 - 3,739,050.00 

ค�าจ�างชั่วคราว  - 1,408,130.04 1,408,130.04 
ค�าตอบแทน ใช�สอย และวัสดุ 1,050,600.00 2,528,753.51 3,579,353.51 
ค�าสาธารณูปโภค 75,000.00 47,372.90 122,372.90 
รายจ�ายอ่ืน - 208,286.00 208,286.00 
ค�าครุภัณฑ" ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง - 981,169.10 981,169.10 
เงินอุดหนุน 10,626,000.00 91,900.00 10,717,900.00 

รวม 15,490,650.00 5,265,611.55 20,756,261.55 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3 งบประมาณท่ีจ�ายจริง ป=งบประมาณ 2556 จําแนกตามประเภทรายจ�าย 
  

เงินเดือนและค'าจ�าง
ประจํา 

3,739,050.00

ค'าจ�างชั่วคราว 
1,408,130.04

ค'าตอบแทน ใช�สอย 
และวัสดุ 

3,579,353.51

ค'าสาธาณูปโภค 
122,372.90

รายจ'ายอ่ืน
208,286.00

ค'าครุภัณฑ- ค'าท่ีดิน
และสิ่งก'อสร�าง 
981,169.10

เงินอุดหนุน 
10,717,900.00
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ตารางท่ี 9 การจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป=งบประมาณ 2556 จําแนกตามระดับการศึกษา
และประเภททุน 

ลําดับ ชื่อทุนการศึกษา 
จํานวนทุน (คน) จํานวนทุน 

(คน) 
จํานวนเงิน 

(บาท) โท เอก 
1 ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร" - 36 36      10,992,000.00  
2 ทุนผู�ช�วยสอน 40 - 40       1,200,000.00  
3 ทุนการศึกษาโครงการกาญจนาภิเษก 

ระหว�าง สกว.และมหาวิทยาลัย 
- 10 10       4,456,000.00  

4 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ" 443 136 579      11,587,000.00  
5 ทุนอุดหนุนการวิจัยในหัวข�อการแก�ไข

ปFญหาชุมชน 
5 1 6          300,000.00  

6 ทุนสนับสนุนการเดินทางไปทําวิจัย
เพ่ือวิทยานิพนธ"ระดับปริญญาเอกใน
ต�างประเทศ 

- 7 7       1,999,800.00  

รวมท้ังสิ้น 488 190 678      30,534,800.00  
 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 4 การจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป=งบประมาณ 2556 จําแนกตาม

ทุนการศึกษา 
 
  

36%

4%
15%

38%

1% 6%
ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร"

ทุนผู�ช�วยสอน

ทุนการศึกษาโครงการกาญจนาภเิษก 
ระหว�าง สกว.และมหาวิทยาลัย

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ"

ทุนอุดหนุนการวิจัยในหัวข�อการแก�ไขปFญหา
ชุมชน

ทุนสนับสนุนการเดินทางไปทําวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ"ระดับปริญญาเอกในต�างประเทศ
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1ก(5) บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการภายใต�กฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับ ดังตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 10 กฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับสําคัญ 
ด�าน กฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับ สาระสําคัญ ส'วนราชการท่ี

เปXนผู�ออกกฎ 
การบริหาร
ด�านต�างๆ เช�น 
นักศึกษา
ระดับบัณฑิต 
ศึกษา 
หลักสตูร เปIน
ต�น 

• เกณฑ"มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 

• หลักเกณฑ"การกําหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2549 
• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 

2552 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร" ว�าด�วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร" ว�าด�วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
� ข�อบังคับว�าด�วยการจัดให�มีคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
 

• ข�อกําหนดในการจัดการศึกษาให�ได�
มาตรฐาน 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร" 
 
 
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

กฎกระทรวงว�าด�วยระบบ หลักเกณฑ"และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
ดัชนีและตัวบ�งช้ีเกณฑ"คณุภาพของ สกอ. สมศ. 
กพร. มอ. 
 

หลักเกณฑ"และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
สกอ. สมศ. กพร. 
มอ. 

การเงิน พัสด ุ ระเบียบว�าด�วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 การบริหารงบประมาณแผนดิน สํานักงบประมาณ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 แก�ไขเพ่ิมเตมิ 
(ฉบับท่ี 2-7) 

การบริหารพัสด ุ สํานัก
นายกรัฐมนตร ี

ระเบียบมหาวิทยาลัยว�าด�วยเงินรายได� การบริหารงบประมาณเงินรายได�
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร" 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร" 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. 
2544 

การควบคุมการใช�จ�ายงบประมาณ
แผนดินเพ่ือตดิตามประเมินผลเชิง
เปรียบเทียบแผนและผล 
 

สํานักงบประมาณ 

การ
บริหารงาน
บุคคล 

พระราชบัญญัตริะเบียบข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

การบริหารงานบุคคลข�าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ข�อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"ว�าด�วย
จรรยาบรรณของอาจารย"และข�าราชการ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร"พ.ศ. 2548  

การปฏิบัตติามจรรยาบรรณของ
อาจารย"และข�าราชการ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร" 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร" 
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ข. ความสัมพันธ-ระดับองค-กร 
1ข(1) บัณฑิตวิทยาลัยมีโครงสร�างองค"กรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"ตาม

ภาพประกอบท่ี 5 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 5 โครงสร�างการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 
 
 
 
 

� บริการการศึกษา 
� ธุรการและสารบรรณ 
� คลังและพัสดุ 

สภามหาวิทยาลัย 
 

สภาวิทยาเขต 
 

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
(หัวหน�า สนง.เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย) 

กลุ�มงานบริหารท่ัวไป 
(หัวหน�ากลุ�มงาน) 

กลุ�มงานสนับสนุนวิชาการ 
(หัวหน�ากลุ�มงาน) 

กลุ�มงานบัณฑิตศึกษา วข.ปFตตานี 
(หัวหน�ากลุ�มงาน) 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

� ธุรการและสารบรรณ 
� การเจ�าหน�าท่ี 

� คลังและพัสดุ 
� อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
� การประชาสัมพันธ"และเผยแพร� 
� การประชุม 

� นโยบายและแผน 
� สอบคัดเลือกนักศึกษา 
� ทะเบียนและประมวลผล 
� หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
� ทุนการศึกษา 
� กิจการนักศึกษา 
� การส�งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
� ระบบฐานข�อมูลและสารสนเทศ 

� วิเทศสัมพันธ" 
� การประกันคุณภาพ 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝbาย
กิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ" 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ฝbายวิชาการ 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาเขตปFตตานี 
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ตารางท่ี 11 บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการชุดต�างๆ 
หน'วยงาน บทบาทหน�าท่ี รายงานผลต'อหน'วยงานใดบ�าง 

คณะกรรมการ
ประจํา 
บัณฑิตวิทยาลยั 

การกํากับดูแล
ในด�านการ
บริหารจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัยดํา เนินงานตามนโยบาย และทิศทางที่ ได� รับจากสภา
มหาวิทยาลัยและมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงมี
อธิการบดี รองอธิการบดีที่ดูแลงานบัณฑิตศึกษาและรองอธิการบดีฝbาย
วิชาการวิทยาเขตต�างๆ เปIนที่ปรึกษา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปIนผู�บริหาร
สูงสุด มีรองคณบดีฝbายวิชาการ รองคณบดีฝbายกิจการนักศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ" และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตปFตตานี เปIนผู�บริหารที่
รองรับขอบข�ายงานตามที่คณบดีมอบหมาย  และดําเนินการภายใต�การกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย โดยอาศัยหลักการบริหาร
กิจการบ�านเมืองที่ดี ตามระเบียบ กฎหมาย วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" และการกํากับนโยบายของคณะสู�การปฏิบัติผ�าน
แผนกลยุทธ"และแผนปฏิบัติงานประจําป=ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีสํานักงาน
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเปIนหน�วยงานรองรับการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 การกํากับดูแล
ด�านการผลิต
บัณฑิต 

เปIนผู�กํากับดูแลมาตรฐานการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให�ได�
บัณฑิตที่มีคุณภาพ  และเปIนบัณฑิตที่พึงประสงค"ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

 การกํากับดูแล
ด�านการเงิน
และ
งบประมาณ 

ภายใต�ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยหน�วยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย 
 
 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล
บัณฑิตวิทยาลยั
สงขลานครินทร" 

การบริหาร
ราชการใส
สะอาด 

มีระบบการตรวจสอบและกลั่นกรองงานตามสายบังคับบัญชา ด�วยความ
โปร�งใส และเป?ดโอกาสให�มีการรับฟFงความคิดเห็นและซักซ�อมความเข�าใจจาก
บุคลากรทุกกลุ�มในรูปแบบต�างๆ อย�างสมํ่าเสมอ เช�น ประชุมสัมมนา ประชุม
บุคลากร เปIนต�น  

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
และบริหารความ
เสี่ยง 

การประกัน
คุณภาพภายใน 

มีการประกันคุณภาพระดับหน�วยงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ  มีเจ�าหน�าที่รับผิดชอบ และบุคลากรทุกคนมีส�วนร�วม เพื่อให�การ
ดําเนินการภารกิจทุกๆด�าน มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดี มีคุณภาพสอดคล�องกับความต�องการด�านต�างๆ ภายใต�
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและการประกันคุณภาพ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได�รับการตรวจประเมินคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยทุกป= 

กรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

ควบคุมและ
ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน 

มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของหน�วยงาน เพื่อให�เกิด
ความเชื่อม่ันและการให�คําปรึกษาอย�างเที่ยงธรรมและเปIนอิสระเพื่อเพิ่มคุณค�า
และปรับปรุงการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย การตรวจสอบภายในช�วยให�
องค"กรบรรลุเปJาหมายด�วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย�างเปIนระบบ 
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1ข(2) กลุ�มนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีสําคัญของบัณฑิตวิทยาลัย แสดงด�วย ตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 12 ความต�องการหลักของนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

กลุ'มผู�รับบริการ/ 
ผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย 

บริการท่ีให� 
ความต�องการ/
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว'างกัน 

1. นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- ทุนการศึกษา 
- อํานวยความสะดวกด�านต�างๆ 

ระหว�างการศึกษา 
- มีระบบฐานข�อมูลบณัฑิตศึกษา 
- กิจกรรมสนับสนนุวิชาการ กิจกรรม

สัมพันธ"กับชุมชน กิจกรรม
นันทนาการ และอ่ืนๆ 

- ความสําเร็จ/ถูกต�อง 
รวดเร็ว ทันเวลา
และประทบัใจ 

- การประชุมและ
สัมมนา 

- ระบบประชาสัมพนัธ"  
จดหมายข�าว กระดาน
สนทนา สื่อสังคม
ออนไลน"  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส" 

- การจัดกลุ�มสนทนา 
- การสํารวจ รับฟFง

ความคิดเห็น 
2. ผู�บริหารหลักสูตร

ที่เป?ดสอนและ
ผู�ปฏิบัตงิานด�าน
บัณฑิตศึกษา/
อาจารย"ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- ดําเนินการตามเกณฑ" ข�อกําหนดที่
เก่ียวข�องกับหลักสูตรและมาตรฐาน
หลักสูตร 

- จัดประชุม/ อบรม/สัมมนา 
 

- ถูกต�อง รวดเร็ว 
ทันเวลาและ
ประทับใจ 

- ผลงานวชิาการที่มี
 คุณภาพ 
- ได�รับการพัฒนาตาม

ขีดความสามารถ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
- การประสานงาน 
- การสํารวจ รับฟFง

ความคิดเห็น 
- การประชุม สัมมนา 
- หนังสือเวียน 
- เว็บไซต" 
- จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส" 
3. หน�วยงานผู�ให�ทุน/

ผู�ให�รางวัล 
- เสนอผลงานวชิาการและวิจัย
 เพื่อพิจารณารับทุน/รางวัล 
- คัดเลือกและเสนอชื่อ
 คณาจารย" นักศึกษาที่สมควร
 ได�รับทนุ/รางวัล 
- ผลงานวชิาการและผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพของบุคลากรทีไ่ด�รับทนุ/
รางวัล 

- ให�ทุนแก�ผู�ที่มีความรู�
ความสามารถและ
เหมาะสม 

- ผู�ได�รับทนุ/รางวัล
สร�างผลงานที่มี
คุณภาพและมีคุณค�า 

- จดหมายราชการ 
- โทรศัพท"/โทรสาร 
- การสัมภาษณ" 
- จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส" 

 
บัณฑิตวิทยาลัย ได�จําแนกส�วนตลาด ผู�เรียน กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย รวมท้ังความต�องการ/ความคาดหวังของ
แต�ละกลุ�มตามตารางท่ี 13-15 
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ตารางท่ี 13 ส�วนตลาดท่ีสําคัญจําแนกตามหลักสูตรและความต�องการ/ความคาดหวัง 
หลักสูตร ส'วนตลาดสําคัญ ความต�องการ/ความคาดหวัง 

ปริญญาโท เอก บัณฑิตปริญญาตรี
และปริญญาโท 

1) ความมีชื่อเสียงของคณาจารย" มหาวิทยาลัย และศิษย"เก�า 
2) ทุนสนับสนุนการศึกษาและการทําวิจัยวิทยานิพนธ" 
3) ชื่อเสียง ผลงาน และความโดดเด�นของคณะที่ต�องการเรียน 
4) รับทราบข�อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
5) บริการที่ส�งเสริมการสร�างประสบการณ" การเรียนรู�และ

บริการทางการศึกษาต�างๆ 
6) บรรยากาศในการเรียนการสอนที่ ส� ง เสริมการสร� าง

ประสบการณ" การเรียนรู� 

ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
บัณฑิตชั้นสูง 

บัณฑิตปริญญาโท 

ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
บัณฑิต 

บัณฑิตปริญญาตรี 

 
 
ตารางท่ี 14 กลุ�มผู�เรียนและความต�องการ/ความคาดหวัง 

กลุ'มผู�เรียน บริการท่ีให� ความต�องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและ
วิธีการส่ือสาร
ระหว'างกัน 

ปริญญาโท เอก - ทุนการศึกษา 
- ทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ" 
- อํานวยความสะดวก

ด�านต�างๆ ระหว�าง
การศึกษา 

- กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมสัมพันธ"กับ
ชุมชน กิจกรรม
นันทนาการ และอ่ืนๆ 

1) สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 
2) มีงานวิจยัที่ได�รับการเผยแพร�ใน

ระดับชาติ นานาชาต ิ
3) ได�งานทําตรงตามสาขาที่เรียน 
4) บรรยากาศในการเรียนการสอนที่

ส�งเสริมการสร�างประสบการณ" การ
เรียนรู� 

5) บริการที่ส�งเสริมการสร�างประสบการณ" 
การเรียนรู�และบริการทางการศึกษา
ต�างๆ 

 

- การประชุมและ
สัมมนา 

- ระบบ
ประชาสัมพนัธ" 
จดหมายข�าว
กระดานสนทนา 

- การจัดกลุ�ม
สนทนา 

- การสํารวจ รับ
ฟFงความคิดเห็น 

ประกาศนียบัตร 
 

- อํานวยความสะดวก
ด�านต�างๆ ระหว�าง
การศึกษา 

- กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมสัมพันธ"กับ
ชุมชน กิจกรรม
นันทนาการ และอ่ืนๆ 

1) สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 
2) มีประสบการณ" ความรู� ความสามารถที่

จะปฏิบัติงานได�จริง 
3) เปIนที่ยอมรับของผู�ร�วมงาน นายจ�าง 

และสมาคมวิชาชีพ 
4) สามารถสมัครเข�าศึกษาต�อในสาขาที่

ต�องการได� 
5) บรรยากาศในการเรียนการสอนที่ส�งเสริม

การสร�างประสบการณ" การเรียนรู� 
6) บริการที่ส�งเสริมการสร�างประสบการณ" 

การเรียนรู�และบริการทางการศึกษา 
 
 



Graduate School   21 

ตารางท่ี 15 กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและความต�องการ ความคาดหวัง 

กลุ'มผู�มีส'วนได�
ส'วนเสีย 

บริการท่ีให� ความต�องการ ความคาดหวัง 
แนวทางและ
วิธีการส่ือสาร
ระหว'างกัน 

อาจารย"ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. พัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถใน
ด�านต�างๆ โดยการ
จัดประชุม อบรม
สัมมนา 

 

1) ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 
2) ได�รับการพัฒนาตามขีดความสามารถ 

- การประชุม  
สัมมนา 

 หนังสือเวียน 
- เว็บไซต" 
 
- จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส" 
สื่อสังคม
ออนไลน" 

คณะมหาวิทยาลัย 1. กําหนด กํากับ ดูแล
มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรให�ได�
มาตรฐานสากล 

2. ส�งเสริม สนบัสนุน 
ปFจจัยเก้ือหนุนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1) แนวปฏิบัติร�วมกับคณะ ในการควบคุม
คุณภาพบัณฑติ  

2) ระบบการสื่อสารข�อมูลต�างๆ จาก
บัณฑิตวิทยาลยัไปยังคณะฯที่ฉับไว 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ต�างๆ มติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวทิยาลัย และผลการ
พิจารณาคําร�องต�างๆของนักศึกษา 

3) การสกัดความรู�ที่ได�จากวิทยานพินธ"
ของนักศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนสร�าง
องค"ความรู�ของมหาวิทยาลัย 

4) ระบบการรับและดูแลนักศึกษาต�างชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ผู�ให�ทุนการศึกษา/
ผู�ให�ทุนวิจัย 

1. คัดเลือกและเสนอชื่อ
คณาจารย" นักศึกษา
ที่ สมควรได� รับทุน 
รางวัล 

2. ผลงานวิชาการและ
ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ มี
คุณภาพของบุคลากร
ที่ได�รับทุน รางวัล 

1) ให�ทุนแก�ผู�ที่มีความรู� ความสามารถ
และเหมาะสม 

 
2) ผู�ได�รับทนุ รางวัลสร�างผลงานทีมี่

คุณภาพและมีคุณค�า 

- จดหมายราชการ 
- โทรศัพท" โทรสาร 
- การสัมภาษณ" 
- จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส" 
 3) ดําเนินการวิจยัภายใต�เงื่อนไขการรับทุน 

4) ผลการวิจัยได�รับการตีพิมพ" เผยแพร� 
และใช�ประโยชน"ในการพฒันาชมุชน 
สังคม ประเทศ 

 
นายจ�าง ผู�ใช�
บัณฑิตในปFจจบุัน
(กรณีลาเรียน) หรือ
อนาคต 

1) ข�อมูลเก่ียวกับสถานภาพการศึกษาของ
ผู�เรียน เช�น ความก�าวหน�าของผู�เรียน 
การสําเร็จการศึกษา เปIนต�น 

2) ได�มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่มี
ความสามารถตามประสงค" 

- เว็บไซต" 
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1ข(3) ผู�ส�งมอบท่ีเปIนทางการ ผู�ส�งมอบท่ีไม�เปIนทางการ คู�ความร�วมมือท่ีเปIนทางการ คู�ความร�วมมือ
ท่ีไม�เปIนทางการ บทบาทของผู�ส�งมอบและคู�ความร�วมมือต�างๆ 

การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยมีความเก่ียวข�องกับหน�วยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยมีความร�วมมือและปฏิบัติงานร�วมกันกับหน�วยงานหรือส�วนราชการอ่ืนๆ ดังนี้ 

1. ภายในมหาวิทยาลัย เช�น คณะท่ีเป?ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หน�วยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี ศูนย"คอมพิวเตอร" ซ่ึงมหาวิทยาลัยเปIนผู�กําหนดแนวทาง/นโยบายการปฏิบัติงานในเรื่อง
นั้นๆ   

2. ภายนอกมหาวิทยาลัย เช�น สํานักงาน กพร. สกอ.  เปIนผู�กําหนดนโยบายให�มหาวิทยาลัย
และคณะ หน�วยงานต�างๆ เปIนผู�ดําเนินงาน เปIนต�น 

สําหรับกลไกท่ีใช�สื่อสารกับหน�วยงานต�างๆ ส�วนใหญ�จะใช�การประชุมหารือ และการ
ประสานโดยหนังสือ และเครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆ ดังตารางต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 16 ส�วนราชการ องค"กรท่ีเก่ียวข�อง 

ส'วนราชการ/ 
องค-กรท่ีเก่ียวข�อง 

บทบาทหน�าท่ีในการปฏิบัติร'วมกัน ข�อกําหนดท่ีสําคัญใน
การปฏิบัติงานร'วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว'างกัน 

สกอ. - หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
- การปฏิบัติตามเกณฑ" 
- ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 

แนวทางปฏิบัต/ินโยบาย  - หนังสือราชการ 
 - การประชุม 
 - โทรศัพท" โทรสาร 
 - จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส" 
 
 
 
 
 
- หนังสือราชการ 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส" 
- โทรศัพท" โทรสาร 

มหาวิทยาลัย - การใช�จ�ายงบประมาณ 
- ทุนวิจัย  ทุนการศึกษา 
- นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
บุคลากร 
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 

แนวทางปฏิบัต/ินโยบาย 

สกว. สวทช. วช. และ
แหล�งทุนอ่ืนๆ 

- ทุนวิจัย ดําเนินการวิจัยภายใต�
ข�อตกลงร�วมกัน 

 
บัณฑิตวิทยาลัยได�จําแนกคู�ความร�วมมือ ผู�ส�งมอบ รวมท้ังบทบาทท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนช�องทางการสื่อสาร 
ตามตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17 คู�ความร�วมมือ ผู�ส�งมอบ รวมท้ังบทบาทท่ีเก่ียวข�อง และช�องทางการสื่อสาร 
คู'ความร'วมมือ กําหนดบทบาทท่ีเก่ียวข�อง ข�อกําหนดในการ

ปฏิบัติงานร'วมกัน 
ช'องทางในการ

ส่ือสาร กระบวนการ นวัตกรรม 
เปXนทางการ 
สกอ. สมศ. กพร. กระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ" 
กระบวนการกํากับดูแล
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- หลักเกณฑ"และ
วิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ติดต�อโดยตรง 
โทรศัพท" โทรสาร 
จดหมาย 
จดหมายเล็กทรอนิกส"  
ประชุมร�วมกัน 

คณะ ภาควิชา
สถาบนั 

กระบวนการจั ดกา ร
เรียนการสอน  

1) การพัฒนาหลักสูตร 
2) ก า ร พั ฒ น า ก ล ไ ก

สนับสนุนการเ รียน
การสอน การทําวิจัย 

 

- ข�อกําหนดในการจัด
การศึกษาให�ได�
มาตรฐาน 

หน�วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

- การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- การใช�จ�าย
งบประมาณ 

- การบริหารทุนวิจัย  
ทุนการศึกษา 

- ก า รดู แลนั ก ศึ กษ า
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- การดูแลบุคลากร 
- การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ 
 

การพัฒนาระบบต�างๆ - หลักเกณฑ"และ
วิธีการดําเนินงาน
ต�างๆ 

ศูนย" 
คอมพิวเตอร" 

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

- ข�อกําหนดเร่ือง
ความต�องการของ
ระบบ 

 

สกว. สวทช. วช. 
และแหล�งทุนอ่ืนๆ 
 

การบริหารทุนวิจัย - - ดําเนินการวิจยั
ภายใต�ข�อตกลง
ร�วมกัน 

ไม'เปXนทางการ 
หน�วยงานที่ช�วย
ประชาสัมพนัธ"การ
รับสมัครสอบ 

กระบวนการ
ประชาสัมพนัธ" 

การพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพนัธ" 

- บทบาทหน�าที่ของ
บุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัย 

ติดต�อโดยตรง 
โทรศัพท" โทรสาร 
จดหมาย 
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส"  
ประชุมร�วมกัน 
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2. สภาวการณ-ขององค-กร 
ก. สภาพด�านการแข'งขัน 

2ก(1) เม่ือวิเคราะห"ลักษณะองค"กรท่ีคล�ายคลึงกัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น จึงถูก
จัดลําดับเปIนคู�เทียบสําหรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" โดยพิจารณาประเด็นการแข�งขันเรื่อง
การให�ทุนอุดหนุนวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ" ทุนการศึกษา การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และการเพ่ิมสัดส�วน
ระหว�างผลงานตีพิมพ"กับจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 18 

 
ตารางท่ี 18 สภาพการแข�งขันของบัณฑิตวิทยาลัย 

ประเภทการ
แข'งขัน 

คู'เทียบ ประเด็นการเทียบ 
ผลการดําเนินงานใน

ป=จจุบันเม่ือเปรียบเทียบ
กับคู'เทียบ 

ป=จจัยสําคัญท่ีทํา
ให�ประสบ

ความสําเร็จ 

การแข�งขัน
ภายในประเทศ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ม.ขอนแก�น 
 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ
วิทยานพินธ" 

- การให�ทุนการศึกษา 
- การเพิ่มจํานวนนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา 
- สัดส�วนระหว�างผลงาน

ตีพิมพ"กับจํานวนนักศึกษา
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

มีการให�ทุนประเภทต�างๆ 
ตามความต�องการของ
นักศึกษาส�วนใหญ� เช�น 
การให�ทุนอุดหนุนการวิจัย
เ พื่ อ วิ ท ย า นิ พ น ธ" กั บ
นักศึกษาทุกคน 
 

- ผู�บริหารให�
ความสําคัญกับการ
เพิ่มสัดส�วนผลงาน
ตีพิมพ" การให�
ทุนการศึกษา ทุน
การวิจัย 
- ได�รับการจัดสรร
งบประมาณ 

 
2ก(2) ปFจจัยสําคัญท่ีกําหนดความสําเร็จของสถาบัน 

บัณฑิตวิทยาลัยได�กําหนดปFจจัยแห�งความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต�อการ
แข�งขัน ดังแสดงในตารางท่ี 19 
 
ตารางท่ี 19 ปFจจัยแห�งความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต�อการแข�งขัน 

ป=จจัยแต'ละด�าน ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต'อการแข'งขัน 
1. ปFจจัยภายใน 
• นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให�

ทุนการศึกษา ทนุอุดหนุนการวจิัย
เพื่อวิทยานิพนธ" เปIนต�น 

• ความรู�ความสามารถของบุคลากร 
 

1. การเพิ่มหรือลดจํานวนทุนการศึกษา 
2. จํานวนบุคลากรนักวิจัยที่เกษียณอายุราชการหรือโอนย�าย 
3. บุคลากรนักวิจัยรุ�นใหม�ยังขาดความพร�อมในการเปIนอาจารย"ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ" 

2. ปFจจัยภายนอก 

• สภาพเศรษฐกิจและสงัคม 
• การวางนโยบายยุทธศาสตร"ของ

ท�องถ่ิน 

1. มีความเข�มแข็งเชิงเศรษฐกิจ 
2. งบประมาณที่ได�รับการจัดสรรด�านการวิจัย การแก�ปFญหาในท�องถ่ิน
เพิ่มข้ึน เช�น สถานการณ" 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� เปIนศูนย"รวมทางการ
ศึกษา 
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2ก(3) แหล�งข�อมูลเชิงเปรียบเทียบและข�อมูลเชิงแข�งขัน 
บัณฑิตวิทยาลัยได�รวบรวมข�อมูลจากเว็บไซต"และรายงานประจําป=ของ มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศและของโลก พบว�ายังมีข�อจํากัดใน
การได�มาซ่ึงข�อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข�อมูลเชิงแข�งขัน เนื่องจากข�อมูลบางส�วนไม�เป?ดเผย ข�อมูลไม�ทันสมัย 
ข�อมูลไม�ครบถ�วน 
 

ข. ความท�าทายเชิงกลยุทธ- 
บัณฑิตวิทยาลัยได�กําหนดความท�าทายและความได�เปรียบเชิงกลยุทธ"ท่ีสําคัญไว� 4 ด�าน ตามตาราง 

OP-2ข(1) ซ่ึงได�ถูกกําหนดโดยกระบวนการวางแผนกลยุทธ" ผ�านการพิจารณาข�อมูลการวิเคราะห"โดย SWOT 
รวมท้ังพิจารณาสมรรถนะหลัก อันเปIนอีกจุดแข็งสําคัญของบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับความท�าทายเชิงกลยุทธ"ได�ถูก
กําหนดจากจุดอ�อนและภัยคุกคามท่ีได�จากการวิเคราะห" SWOT ส�วนความได�เปรียบเชิงกลยุทธ"ได�ถูกกําหนดจาก
สมรรถนะหลักกับจุดแข็งและโอกาสท่ีได�จากการวิเคราะห" SWOT เช�นกัน 
 
ตารางท่ี 20 ความท�าทายและความได�เปรียบเชิงกลยุทธ" 

ประเด็น สถานการณ-ด�านความท�าทายเชิงกลยุทธ- (W/T) 
1. ปFจจัยท่ีมีผลต�อกระบวนการ

หลัก 
1. การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาให�ได�ตามเปJาหมาย 
2. สัดส�วนของอาจารย"บัณฑิตศึกษาต�อจํานวนผู�เรียน 
3. สัดส�วนจํานวนผู�เรียนต�อจํานวนท่ีรับ 
4. การหาแหล�งทุนการศึกษาและการวิจัย 
5. สถานการณ" 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� 
 

2. ปFจจัยท่ีมีผลต�อกระบวนการ
สนับสนุน 

1. การขาดแคลนอัตรากําลัง 
2. ขาดระบบการติดตามและประเมินผล 
3. ขาดข�อมูลความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 

3. ปFจจัยท่ีมีผลต�อทรัพยากร
บุคคล 

1. การขาดแคลนอัตรากําลัง 
2. การเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรทางด�านภาษาอังกฤษ 
3. ขวัญกําลังใจในการทํางาน 
4. ขาดความก�าวหน�าในสายงาน 
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ตารางท่ี 21 กลยุทธ"ท่ีใช�ตอบสนองสถานการณ"ด�านความท�าทายเชิงกลยุทธ" 
ประเด็น กลยุทธ-ท่ีใช�ตอบสนองสถานการณ-ด�านความท�าทายเชิงกลยุทธ-(W/T) 

1. ปFจจัยที่มีผลต�อกระบวนการ
หลัก 

1. จัดประชาสัมพันธ"หลักสูตรให�ตรงกับกลุ�มเปJาหมาย 
2. เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 
3. เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ"ทั้งทางเอกสารและสื่อออนไลน" 
4. ผลักดันให�อาจารย"แสวงหาทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษาจากภายนอก 
5. สร�างความม่ันใจให�กับบัณฑิตศึกษาในเร่ืองความปลอดภัย 
 

2. ปFจจัยที่มีผลต�อกระบวนการ
สนับสนนุ 

1. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
2. สร�างระบบการติดตามและประเมินผล 
3. จัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจข�อมูลความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มสี�วน

ได�ส�วนเสีย 
 

3. ปFจจัยที่มีผลต�อทรัพยากรบุคคล 1. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
2. การให�อาจารย"ชาวต�างประเทศมาสอนและให�โอกาสบุคลากรในการปฏิบัตงิาน

ด�านวิเทศสัมพนัธ"ในรูปแบบต�างๆ 
3. การสร�างระบบการให�รางวัล คําชมเชย 
4. เพิ่มงานวิจัยสถาบนัเพื่อสร�างความก�าวหน�าในสายงาน 

 
 
ตารางท่ี 22 สถานการณ"ความได�เปรียบเชิงกลยุทธ" 

ประเด็น สถานการณ-ความได�เปรียบเชิงกลยุทธ-(S/O) 
1. ปFจจัยที่มีผลต�อกระบวนการหลกั 1. มีทุนโครงการพฒันาอาจารย"และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขต

พัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต� (สกอ.) 
2. มีการพัฒนาระบบฐานข�อมูลภายในบัณฑิตวิทยาลัยอย�างต�อเนื่อง 
3. ชื่อเสียงของอาจารย"และคณะ 
4. มีทุนการศึกษาและทุนอุดหนนุการวิจัยอย�างเพียงพอ 
 

2. ปFจจัยที่มีผลต�อกระบวนการ
สนับสนนุ 

1. มีการพัฒนาระบบฐานข�อมูลภายในบัณฑิตวิทยาลัยอย�างต�อเนื่อง 
2. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล มีความเปIน

มาตรฐานสากล 
 

3. ปFจจัยที่มีผลต�อทรัพยากรบุคคล 1. บุคลากรมีความรู�ความสามารถ 
2. บุคลากรทํางานเปIนทีม 
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ตารางท่ี 23 กลยุทธ"ท่ีสนับสนุน สถานการณ"ความได�เปรียบเชิงกลยุทธ" 
ประเด็น กลยุทธ-ท่ีสนับสนุน สถานการณ-ความได�เปรียบเชิงกลยุทธ-(S/O) 

1. ปFจจัยที่มีผลต�อกระบวนการ
หลัก 

1. ประชาสัมพนัธ"เพื่อส�งเสริมให�อาจารย"ขอทุนสนบัสนุนชายแดนใต�ให�มากข้ึน 
2. พัฒนาระบบฐานข�อมูลให�สอดคล�องกับความต�องการ 
3. ประชาสัมพนัธ"สาขาวิชาที่อาจารย"และคณะมีชื่อเสียงไปยงักลุ�มเปJาหมายมาก

ยิ่งข้ึน 
4. จัดสรรทุนอย�างมีประสทิธิภาพ 
 

2. ปFจจัยที่มีผลต�อกระบวนการ
สนับสนนุ 

1. พัฒนาระบบฐานข�อมูลให�สอดคล�องกับความต�องการ 
2. สร�างระบบการบริหารจัดการทีมี่ประสิทธิภาพ 
 

3. ปFจจัยที่มีผลต�อทรัพยากรบุคคล 1. ส�งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
2. ส�งเสริมการทํางานเปIนทีม 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

บัณฑิตวิทยาลัยได�นําแนวคิดในหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี มาเปIนพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบ
การบริหารงาน  และมีระบบการประกันคุณภาพโดยมีการประเมินคุณภาพภายในอย�างต�อเนื่อง  ซ่ึงระบบประกัน
คุณภาพนี้จะมีกระบวนการของการตรวจประเมินคุณภาพของการดําเนินงานโดยรวม จากนั้นจะนําผลของการ
ประเมินมาทําการทบทวนในการประชุมร�วมกับผู�บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือค�นหาประเด็นท่ีเปIนสาเหตุท่ี
ให�ผลการดําเนินการไม�เปIนไปตามท่ีคาดการณ"ไว� รวมท้ังร�วมกันหาแนวทางแก�ไข นอกจากนี้ยังมีการนําแนว
ทางการดําเนินงานมากําหนดเปIนมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือรักษาไว�ซ่ึงการดําเนินการท่ีดีอย�างต�อเนื่อง 
 
ตารางท่ี 24 เครื่องมือและวิธีการในการสร�างนวัตกรรม 

ประเด็น เครื่องมือและวิธีการ นวัตกรรมท่ีได� 
1. การติดตาม

ประเมินผล 
การประชุมหัวหน�ากลุ�มงาน  โดยมีกําหนดประชุมประมาณ 3 
เดือนต�อ 1 คร้ัง เพื่อให�หัวหน�ากลุ�มงาน รายงานระบบการ
พัฒนางานในแต�ละกลุ�มงาน เพื่อสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต�อการเปลี่ยนแปลงภายในงาน และสามารถเชื่อมต�อ
ยอดไปสู�การพัฒนาซ่ึงกันและกัน การแก�ไขปFญหาร�วมกัน การ
ระดมความเห็นต�อการจัดกิจกรรมต�างๆ การนําไปสู�การ
ปรับปรุงงาน 

การแก�ปFญหาร�วมกัน
โดยเฉพาะปFญหาการ
ทํางานระหว�างกลุ�ม
งาน 

2. การปรับปรุงแก�ไข การจัดประชุมของภายในแต�ละกลุ�มงาน  โดยมีหัวหน�างานและ
บุคลากรในงานร�วมกันประชุมตามเวลาที่เหมาะสม ในช�วงใดที่มี
ปFญหาที่ต�องระดมความคิดเห็นเพื่อนําไปสู�การปฏิบัติงาน โดย
ใช�เวลาพักกลางวันของวันราชการ เพื่อไม�ให�กระทบต�อการ
ปฏิบัติงานปกติ 

นําไปสู�การลดข้ันตอน
การทํางานทีไ่ม�จําเปIน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานทีด่ีข้ึน 
เช�น OSS 

3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู� 

ส�งเสริมให�มีการจัดการความรู�ภายในบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อการ
แลกเปลี่ ยนประสบการณ"ร�วมกัน โดยมีการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการอย�างต�อเนื่อง 

การลดข้ันตอนในการ
เรียนรู�งาน สามารถ
ทํางานแทนกันได�ทันท ี
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บัณฑิตวิทยาลัยได�กําหนดแนวทางในการเรียนรู�ขององค"กรและมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู� ตามตาราง
ท่ี 25 

 
ตารางท่ี 25 แนวทางในการเรียนรู�ขององค"กรและมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู� 
แนวทางและ
วิธีการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ของส'วน
ราชการ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให�สําหรับบุคลากร โดยเข�าประชุมทุกคนอย�างน�อยเดือนละ 1 คร้ัง 
โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อเปIนการซักซ�อมความเข�าใจ แนวปฏิบัติใหม�ๆ ให�ถูกต�องตรงกัน รับทราบ
ผลของมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย นําเร่ืองเข�าพิจารณาหารือเพื่อหา
ข�อสรุปในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยเป?ดโอกาสให�บุคลากรทุกคนมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็น 
ผู�เข�าร�วมประชุมได�มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู�งานของผู�อ่ืน และสามารถแก�ปFญหาร�วมกันได� 
สามารถต�อยอดความรู�และนําไปปฏิบัติ 

2. จัดโครงการเสวนาผู�ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีผู�ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาที่
ปฏิบัติงานอยู�ที่หลักสูตร ภาควิชา คณะในทุกวิทยาเขต ร�วมกับผู�ปฏิบัติงานของบัณฑิต
วิทยาลัย รูปแบบในการจัดแต�ละคร้ังผสมผสานระหว�างการให�ความรู�เร่ืองใหม�ๆ ในด�าน
ระเบียบ/กฎเกณฑ"/ข�อบังคับ/แนวปฏิบัติต�างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา รับฟFงปFญหาในการนําไป
ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู�การปฏิบัติงานของคณะอ่ืน ต�อยอดประสบการณ" รับทราบ Good 
Practice ด�านบัณฑิตศึกษาของคณะอ่ืนๆ และยังส�งผลต�อการกระชับความสัมพันธ"ที่ดีต�อกัน 
นําไปสู�การพัฒนาการปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาภาพรวมที่ดีทั้งมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยัง
สามารถนําผลจากการประเมินโครงการและสาระจากการเสวนาไปรวบรวมจัดทํา FAQ ข้ึนบน
เว็บไซต" เผยแพร�คําถาม-คําตอบ เพื่อให�ความกระจ�างแก�ผู�ปฏิบัติงาน 

 3. การจัดกิจกรรม Grad Sharing เพื่อให�ผู�บริหารบัณฑิตวิทยาลัยพบปะอาจารย" ผู�บริหารทุก
คณะ ทุกวิทยาเขต เพื่อทําความเข�าใจเร่ืองต�างๆ ให�ตรงกัน รับฟFงข�อคิดเห็นในการบริหารงาน 
การปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา เพื่อนําไปสู�การปรับปรุงแก�ไข 

 4. การจัดเวทีนําเสนอ Best Practice การจัดทํา มคอ.2 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อให�ผู�บริหารบัณฑิตศึกษาคณะต�างๆ ได�แลกเปลี่ยนเรียนรู� และสามารถนําแนว
ปฏิบัติไปประยุกต"ใช�ในคณะตนเอง 

แนวทางใน
การเรียนรู�
ขององค-กร 

ส�งเสริมให�มีการจัดการความรู�ภายในบัณฑิตวิทยาลยั เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ"ร�วมกัน โดย
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการอย�างต�อเนื่อง 
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หมวด 1 การนําองค-กร 
 
1.1 การนําองค-กรโดยผู�นําระดับสูง 

คณบดีวางนโยบายเรื่องการพัฒนาคน การพัฒนางานตามวิสัยทัศน" พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย และ
พัฒนาองค"กรโดยใช�ระบบคุณภาพของเกณฑ"รางวัลคุณภาพแห�งชาติ 

ก. วิสัยทัศน- ค'านิยม และพันธกิจ (Vision, Values, and Mission) 
1.1ก(1) ในป= 2556 คณบดีขอความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการ

กําหนดวิสัยทัศน" ค�านิยม ร�วมกับบุคลากรท้ังองค"กร โดยมอบหมายให�หัวหน�างานท่ีเก่ียวข�องรวบรวมความ
ต�องการและความคาดหวังของนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับบัณฑิตวิทยาลัย จากทุกภาค
ส�วนมาเปIนข�อมูลประกอบและท่ีประชุมนําวิสัยทัศน" ค�านิยม มากําหนดพันธกิจท่ีสอดคล�องกับวิสัยทัศน" โดย
วิสั ย ทัศน" ถูกทบทวนและแก� ไขตามความเหมาะสม และสอดคล�อง กับนโยบายและวิสั ย ทัศน"ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" สําหรับค�านิยมขององค"กรได�ถูกกําหนดข้ึน ตามคําขวัญของมหาวิทยาลัย คือ ถือ
ประโยชน"ของเพ่ือนมนุษย"เปIนกิจท่ีหนึ่ง ซ่ึงเปIนค�านิยมท่ีนําไปสู�วัฒนธรรมการทํางานแบบทีม โดยถือประโยชน"
ส�วนรวมเปIนหลัก นอกจากนี้ คณบดีได�กําหนดให�มีการทบทวนวิสัยทัศน" และค�านิยมทุก 2 ป= โดยผ�าน
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

คณบดีถ�ายทอดวิสัยทัศน" ค�านิยม และพันธกิจผ�านช�องทางการประชุมบุคลากร กรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย คณบดีปฏิบัติตามค�านิยมเพ่ือเปIนแบบอย�าง มีการจัดทําปJาย
ประกาศ เว็บไซต"สถาบัน Facebook จดหมายข�าว ฯลฯ กระบวนการเหล�านี้ ส�งเสริมการนําวิสัยทัศน"และค�านิยม
ไปสู�การปฏิบัติ 
 

1.1ก(2) คณบดีสร�างบรรยากาศ ส�งเสริม และกํากับให�มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 
เพ่ือส�งเสริมให�บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรมโดยนํากรณีศึกษาต�างๆ นําเสนอในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให�เรียนรู�และศึกษาร�วมกัน พร�อมรับฟFงข�อคิดเห็น 
นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาบุคลากรประจําป= มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมถึงการประเมิน
ทางด�านจริยธรรมของบุคลากรทุก 6 เดือน ส�งผลให�บุคลากรทุกคนได�ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว�เปIนอย�าง
ดี โดยไม�มีข�อร�องเรียนทางด�านกฎหมายและจริยธรรม 

 
1.1ก(3) คณบดีได�กําหนดแผนปฏิบัติการของงานในองค"กรอย�างเปIนระบบ ชัดเจนและเข�าใจง�าย และนํา

แผนการปฏิบัติงานนั้นไปใช�งานจริง ตรวจสอบผลการปฏิบัติจากความพึงพอใจ ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ตามผลลัพธ"และข�อเสนอแนะ โดยกําหนดความท�าทายเชิงกลยุทธ"เปIน 

1. การทํางานเปIนทีม 
2. การมีระบบท่ีเชื่อถือได� 
3. การให�บริการท่ีดี 
4. การพัฒนานวัตกรรมบริการ 
คณบดีได�ทบทวนและปรับปรุง การประสานงาน และการให�บริการอย�างต�อเนื่อง มีการพัฒนา

ระบบการทํางาน ทักษะการทํางานของบุคลากร โดยส�งไปอบรมอย�างต�อเนื่อง 
ผลงานอันโดดเด�น คือ 
1) มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและกระจายทุนได�อย�างท่ัวถึง เบิกจ�ายเงินด�วยความรวดเร็ว 
2) หลักสูตรทุกหลักสูตรปรับปรุงได�ตามเกณฑ"มาตรฐานหลักสูตร TQF ครบ 100% 
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3) มีระบบสารสนเทศท่ีดี รองรับระบบการทํางานในบัณฑิตวิทยาลัย 
คณบดีมีส�วนร�วมในการเรียนรู�ในระดับองค"กร การวางแผนสืบทอดตําแหน�ง และการพัฒนาผู�นําใน

อนาคตขององค"กร โดยการร�วมทํากิจกรรมท่ีหลากหลายร�วมกัน เช�น 
• การกําหนดนโยบายร�วมกัน 
• การร�วมและสนับสนุนในกิจกรรมท่ีส�งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
• การจัดระบบให�มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ระบบผู�ช�วย ระบบผู�ปฏิบัติงานแทน 
• การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
• การทบทวนผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงนโยบาย 

 
ตารางท่ี 26 วัตถุประสงค"และกลยุทธ"ท่ีใช�ตามกรอบระยะเวลา 

วัตถุประสงค- กลยุทธ-ท่ีใช� ความถ่ี ผู�รับผิดชอบ 
การสร�างองค"กรให�มีความยั่งยืน กําหนดสมรรถนะหลักของคณะ ทุกป= ทีมบริหาร 
การปรับปรุงผลการดําเนินงาน ทบทวนผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

อย�างเปIนระบบ และสมํ่าเสมอ 
ทุก 6 
เดือน 

ทีมบริหาร 

การบรรลุพันธกิจและ
วัตถุประสงค" เชิงกลยุทธ" 

• การวิเคราะห"จุดอ�อน–ข�อได�เปรียบ 
• การวิเคราะห"ความเสี่ยงหลัก 
• การวิเคราะห"แนวโน�ม 
• ติดตามตัวชี้วัดหลัก 

ทุกป= 
 

ทีมบริหาร 

การสร�างนวัตกรรม • โครงการพัฒนางาน 
• การนําเสนอนวัตกรรม 
• สร�างบรรยากาศให�เกิดนวัตกรรม 
• ประกันคุณภาพ 

 หัวหน�ากลุ�มงาน 
บุคลากรท่ี
เก่ียวข�อง 

การเรียนรู�ระดับองค"กร/
บุคลากร 

• กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
• ชุมชนนักปฏิบัติ 
• การเรียนรู�ท้ังในระดับองค"กรและระดับบุคคล 
 

ทุกสัปดาห" 
 

บุคลากร 
 

การเสริมสร�างทักษะและพัฒนา
ผู�นําในอนาคต 

• แต�งต้ังรักษาราชการแทน เพ่ือเรียนรู�งาน 
• แต�งต้ังบุคคลให�เข�าร�วมเปIนกรรมการชุดต�างๆ 
• การพัฒนาผู�นําในอนาคต 
 

ทุก 6 
เดือน 

 

คณบดี 
 

 
ข. การส่ือสารและผลการดําเนินการขององค-กร (Communication and Organizational 

Performance) 
1.1ข(1) เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยเปIนหน�วยงานขนาดเล็ก คณบดีจึงสามารถสื่อสารกับบุคลากรได�

โดยตรง ด�วยการพูดคุย สร�างความผูกพันโดยวิธีท่ีหลากหลาย เช�น การทัศนศึกษาร�วมกัน มีการสัมมนากลุ�มย�อย 
การประชุมสัมมนาบุคลากรประจําทุก 2 เดือน 
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ตารางท่ี 27 การนําของคณบดีและการสื่อสารของบัณฑิตวิทยาลัย 

วัตถุประสงค- 
ผลลัพธ- 

แหล'งข�อมูล 
วิธีการดําเนินงาน 

ความถ่ี สมาชิก 

• แนวทางและแผนการ
ดําเนินการ เพ่ือแก�ไข/
ปรับปรุง/พัฒนา/ปฏิบัติ/การ
เรียนรู�/การตัดสินใจท่ีสําคัญ 
ร�วมกัน 

• รายงานการประชุมครั้งก�อน 
• ข�อมูลและข�อเสนอแนะใหม�

จากภายนอกและภายใน 

ทุกเดือน ทีมบริหารและ 
หัวหน�ากลุ�มงาน 

• การรับรู�ข�อมูลขององค"กร
ร�วมกัน  

• การได�คําตอบในประเด็นท่ี
บุคลากรยังไม�ชัดเจน  

• แผนและแนวทางการปฏิบัติงาน 

• ข�อมูลจากฝbายงาน และกลุ�ม
งาน 

• ผลลัพธ"การปฏิบัติงาน 
• ข�อแนะนําจากภายนอก 

ทุกเดือน บุคลากรทุกคน 

• บุคลากรได�รับทราบข�อมูล 
• แผนและแนวทางการปฏิบัติงาน 

• ผลการประชุมจากท่ีประชุม
ทีมบริหาร 

• การปรับปรุงงาน 
• ผลการปฏิบัติงาน 

ทุกเดือน บุคลากรทุกคน 

• การพูดและการรับฟFงในเชิงลึก  
• การผ�อนคลาย  
• กลุ�มสัมพันธ"  
• ความสุขในการทํางาน 

• กิจกรรมจากกลุ�มคุณภาพ สัปดาห"เว�น
สัปดาห" 

บุคลากรทุกคน 

• บุคลากรได�รับทราบข�อมูล 
• แผนและแนวทางการปฏิบัติงาน 

• ผลการประชุมจากท่ีประชุม
กลุ�มบริหาร 

• การปรับปรุงงาน 
• ผลการปฏิบัติงาน 

ทุก 2 เดือน คณะกรรมการ 

• ความเข�าใจท่ีดีในกิจกรรม/กลุ�ม
สัมพันธ" 

• กิจกรรมจากคณะกรรมการท่ี
ได�รับมอบหมาย 

อย�างน�อยป=ละ 
2 ครั้ง 

บุคลากรทุกคน 

 
นอกจากนี้ ทีมบริหารมีการสื่อสารและสร�างความผูกพันกับผู�ปฏิบัติงานท้ังบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังยังมี

การสื่อสารและสร�างความผูกพันในรูปแบบอ่ืนๆ เช�น 
• คณบดีสื่อสารด�วยวาจาตัวต�อตัวกับบุคลากรทุกคนในการประเมินทุกรอบ 6 เดือน 
• การให�ความสําคัญกับคู�ความร�วมมือ ผู�เรียน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
• คณบดีสื่อสารโดยการพบปะพูดคุยกับบุคลากร นักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ตามแต�โอกาส

เอ้ืออํานวย เช�น โครงการเยี่ยมคณะ/หน�วยงานท่ีเป?ดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
กิจกรรม “Grad Sharing” 

• คณบดีสื่อสารกับอาจารย" ผู�ปฏิบัติงานด�านต�างๆ หลักสูตร คณะ วิทยาเขต เพ่ือสร�างความ
ร�วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการพบปะพูดคุยตามกิจกรรมท่ีกําหนดและโอกาสต�างๆ 
ท่ีเหมาะสม 
- ผ�านกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ" 
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- การประชุมผู�บริหารกับหัวหน�างาน 
- การประชุมคณะกรรมการประสานงาน 

คณบดีกระตุ�นให�เกิดการสื่อสารท่ีตรงไปตรงมาและเปIนไปในลักษณะสองทิศทางท่ัวท้ังองค"กร  
คณบดีสื่อสารการตัดสินใจท่ีสําคัญๆ ด�วยการสื่อสารโดยตรงในท่ีประชุมบุคลากรและท่ีประชุมทีม

บริหาร เพ่ือให�มีการแสดงความคิดเห็นรอบด�านและสามารถชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจเพ่ือให�เกิดความโปร�งใส
มากท่ีสุด 

ในส�วนของการสื่อสารกับคู�ความร�วมมือ นักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียนั้น คณบดีจัดให�มีกิจกรรม 
เช�น มอบเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาและอาจารย"ท่ีได�รับรางวัลเปIนประจําเปIนระยะๆ เพ่ือสร�างคุณค�าแก�
นักศึกษาและอาจารย"ท่ีนําเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ"ท่ีมีคุณภาพ และได�มีการสื่อสารความต�องการเพ่ือการ
ปรับปรุงการดําเนินงานให�ตอบสนองความต�องการของนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เช�น ในเทศกาลป=ใหม� 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดส�ง ส.ค.ส./ของขวัญตอบแทนต�อนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกลุ�มสําคัญ และผู�ท่ีมีส�วน
เก่ียวข�องกับบัณฑิตวิทยาลัย เปIนต�น 
 

1.1ข(2) ทีมบริหารให�ความสําคัญต�อการมุ�งเน�นการปฏิบัติการ ทีมผู�บริหารทบทวนตัววัดผลการ
ดําเนินการตาม ตัวบ�งชี้ (PI) ในระดับกลยุทธ" และตัวบ�งชี้ (KPI) ในระดับแผนยุทธศาสตร" ตามท่ีกําหนดในตาราง 
2.1ข(1) ร�วมท้ังตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงาน หรือระดับโครงการ/กิจกรรม ในทุก 6 และ 12 เดือน ทบทวน
วัตถุประสงค"  เปJาหมายกระบวนการ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ  ทบทวนผลการดําเนินการท่ี
ส�งผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค"กรในท่ีประชุมบุคลากรทุกเดือน สําหรับตัวชี้วัดท่ีผู�บริหารทบทวน
เปIนประจํานั้น จะมีรอบในการทบทวนพิเศษกว�าตัวชี้วัดอ่ืนๆ เพ่ือให�การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและทันต�อการ
เปลี่ยนแปลง ตามตารางท่ี 26 ข�อมูลดังกล�าวจะถูกนําเข�าสู�กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ"และแผนการปฏิบัติ
ราชการของบัณฑิตวิทยาลัย ตามภาพประกอบท่ี 6 รวมท้ังปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในระดับโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือสร�างความสมดุลของคุณค�าท่ีให�กับความต�องการและความคาดหวังของผู�เรียนระดับบัณฑิตศึกษาและผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสีย 
 
ตารางท่ี 28 ตัวชี้วัดสําคัญท่ีผู�บริหารทบทวนเปIนประจํา 

ด�าน ตัวช้ีวัด ความถ่ี ผู�รับผิดชอบ 
ด�านหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา 
  

1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีเพ่ิมข้ึน และ/หรือ 
ท่ีได�รับการพัฒนา 

ทุกป=
การศึกษา 

คณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 

2. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท เน�น  research 
programs เพ่ิมข้ึน และ/หรือ ท่ีได�รับการพัฒนา 

3. จํานวนหลักสูตรท่ีผ�านการประเมิน 

ด�านอาจารย"ระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

จํานวนอาจารย"บัณฑิตศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน และ/หรือ ได�รับการ
พัฒนา 
 

ทุกป=
การศึกษา 

คณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ด�านระบบทุน/
ระบบสนับสนุน 

1. ทุนบัณฑิตศึกษา เสริมยุทธศาสตร"ทิศทางการวิจัยสู�
ความเปIนเลิศ 

ทุกป=
การศึกษา 

คณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 28 (ต�อ) 

 
  

ด�าน ตัวช้ีวัด ความถ่ี ผู�รับผิดชอบ 
 2. ทุนดูแลนักศึกษาบัณฑิตศึกษายากจนแต�เรียนดี   

 
3. ทุนสนับสนุนทําวิทยานิพนธ"ให�มีคุณภาพ (merit 

system) เพ่ิมแหล�งทุน/จํานวนทุนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

ด�านนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาและ
อาจารย" 
ต�างประเทศ 

1. สนับสนุนให�นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทําวิจัยระยะสั้น ใน
ต�างประเทศ 

ทุกป=
การศึกษา 

รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยฝbาย

วิชาการและรอง
คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยฝbาย

กิจการนักศึกษา
และวิเทศสัมพันธ" 

2. แสวงหานักศึกษาต�างชาติภายใต�ทุน Education Hub 

 

ด�านนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

1. มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 
แผนทําวิทยานิพนธ"เพ่ิมข้ึน 

ทุกป=
การศึกษา 

คณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 2. ระยะเวลาท่ีใช�ในการสําเร็จการศึกษา 
  2.1 ระดับปริญญาโท กําหนด 2.5 ป=  

 2.2 ระดับปริญญาเอก (โท-เอก) กําหนด 4 ป=  

2.3 ระดับปริญญาเอก (ตรี-เอก) กําหนด 6 ป=  

ด�านการเพ่ิมผลงาน
ตีพิมพ" 

1. ระดับปริญญาโท กําหนด proceedings หรือ 
publication 1 เรื่อง 

ทุกป=
การศึกษา 

คณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 

2. ระดับปริญญาเอก กําหนดนานาชาติ 1 เรื่องหรือ 2 
เรื่อง 

3. สารนิพนธ" กําหนด 0.25 เรื่องต�อคนต�อป=การศึกษา 

ด� า น ผ ล ง า น ท่ี ใ ช�
ประโยชน" 

1. จํานวนทรัพย"สินทางปFญญา ทุกป=
การศึกษา 

คณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 2. จํานวนผลงานท่ีสังคมนําไปใช�ประโยชน"ได� 
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต'อสังคม 
ก. การกํากับดูแลองค-กร (Organizational Governance) 

1.2ก(1) บัณฑิตวิทยาลัยกํากับดูแลองค"กรและทบทวนตามระบบธรรมาภิบาลทุกด�านโดยใช�แนวทางท่ี
ระบุไว�ในตารางท่ี 29 และนําผลการดําเนินงานและผลการประเมินมาเปIนข�อมูลสําหรับทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 

1. ความรับผิดชอบในการกระทําของผู�บริหาร 
2. ความรับผิดชอบด�านการเงิน 
3. ความโปร�งใสในการดําเนินการ 
4. การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเปIนอิสระ 
5. การประเมินผลการดําเนินการของผู�นําระดับสูง 
6. การใช�ผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางาน 

 
ตารางท่ี 29 การกํากับดูแลองค"กรและทบทวนตามระบบธรรมาภิบาล 
ด�านท่ีสําคัญของระบบ

ธรรมาภิบาล 
วิธีการดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 

ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ ด� า น
การเงิน 

• การมีการตรวจสอบด�านการเงินจากหน�วยตรวจสอบ
ภายในและ สตง.ทุกป= 

• ทีมบริหาร 

การรับผิดชอบด�านการ
บริหารจัดการ 

• การรับตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

• การถ�ายทอดตัวชี้วัดและเปJาหมายของบัณฑิตวิทยาลัย
ไปยังระดับบุคคล 

• มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
• การสื่อสาร/ถ�ายทอดผลการปฏิบัติงานประจําป= พร�อม

ท้ังรับฟFงข�อแนะนําจากผู�เก่ียวข�อง 
• มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

• บุคลากรทุกคน 

ประสิทธิภาพ • ดําเนินการบริหารตามแนวทางของเกณฑ"รางวัล
คุณภาพแห�งชาติ TQA 

• ทีมบริหารและ 
หัวหน�ากลุ�มงาน 

หลักการมีส�วนร�วม • จัดระบบและกลไกการมีส�วนร�วมโดยกําหนดเปIน
นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีสอดคล�องกับวัฒนธรรมและ
บริบทของบัณฑิตวิทยาลัย 

• มีช�องทางเผยแพร�ข�อมูลการบริหารจัดการของบัณฑิต
วิทยาลัยท่ีหลากหลาย 

• มีกระบวนการรับฟFงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะจาก
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ใน
การบริหารงานแบบมีส�วนร�วมอยู�เสมอ 

• บุคลากรทุกคน 
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ตารางท่ี 29 (ต�อ) 
ด�านท่ีสําคัญของระบบ

ธรรมาภิบาล 
วิธีการดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 

ความโปร�งใส • การปฏิบัติตาม พรบ.ข�อมูลข�าวสาร พ.ศ.2540 
• การเตรียมพร�อมรับระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน 
• มีระบบกลไกการรายงานผลการดําเนินงาน 

• ทีมบริหาร 

การตอบสนอง • การปรับปรุงคุณภาพให�บริการ/รักษาคุณภาพมาตรฐาน 
• ระบบการรับรู�ความคาดหวัง/ความต�องการของผู�รับบริการ

และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
• การปรับปรุงการให�บริการและการแก�ไขข�อร�องเรียน 
• การประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
• การเพ่ิมพูนทักษะของผู�ปฏิบัติงาน 

• บุคลากรทุกคน 

การปกปJองผลประโยชน"
ของผู�รับบริการและผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย 
 

• มีระบบบริหารความเสี่ยงและกระบวนการจัดการเรื่อง
ร�องเรียน 

• ทีมบริหาร 

นิติธรรม • มีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ท่ีถือปฏิบัติในพันธกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาต�างๆ รองรับอย�าง
ชัดเจน และเท�าเทียมกัน 

• มีกลไกการให�ความเปIนธรรม โดยการจัดให�มีกระบวนการ
สอบหาข�อเท็จจริง การกล�าวโทษ การพิจารณาความผิด
และกระบวนการอุทธรณ"ร�องทุกข" 

• มีการปรับปรุงกฎระเบียบข�อบังคับให�ทันสมัยอยู�เสมอ 

• บุคลากรทุกคน 

การกระจายอํานาจ • มอบและกระจายอํานาจการบริหารให�รองคณบดีปฏิบัติ
ราชการแทนคณบดีในด�านต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

• มอบอํานาจของคณบดีในการอนุมัติการใช�จ�ายเงินและอนุมัติ
การเบิกจ�ายเงินให�แก�รองคณบดีฝbายต�างๆ 

• มอบอํานาจให�รองคณบดี และผู�ท่ีรับผิดชอบให�ปฏิบัติ
ราชการแทน 

• กระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องบริหารจัดการภายในฝbาย
ให�รองคณบดีฝbายต�างๆ 

• ทีมบริหาร 

ความเสมอภาค • การจัดระบบการคัดเลือกเข�าศึกษาต�อท่ีหลากหลายและเปIน
ธรรม 

• กลยุทธ"ความเสมอภาคในการสอบคัดเลือก/สรรหาบุคคลเข�า
ปฏิบัติงาน 

• การจัดระบบการให�บริการแก�ผู�รับบริการอย�างเสมอภาค 
• การจัดระบบอํานวยความสะดวกให�ผู�รับบริการทุกกลุ�มอย�าง

เหมาะสม 

• บุคลากรทุกคน 
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1.2ก(2) มีการประเมินและพัฒนาทักษะความสามารถของคณะผู�บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยโดย คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ได�รับการประเมินตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยได�รับการประเมินผลการปฏิบัติงานป=
ละ 2 ครั้ง ซ่ึงเปIนไปตามระเบียบฯของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1 ในเดือนกันยายน และรอบท่ีสองในเดือนมีนาคม 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปIนผู�ประเมินรองคณบดีตามแนวทางท่ีระเบียบฯกําหนด ผลการประเมินถูกปJอนกลับ
เปIนลายลักษณ"อักษรเพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงองค"กรต�อไป 

คณะผู�บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยทบทวน สรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง รวบรวมข�อมูลปJอนกลับ
ท้ังหมด มาปรับปรุงระบบการนําองค"กร เช�น การสร�างความชัดเจนในการรับและดูแลนักศึกษาต�างชาติระดับ
บัณฑิตศึกษาอย�างครบวงจร ท้ังด�านการศึกษาและความเปIนอยู�  บัณฑิตวิทยาลัยได�เสนอตัวเปIนเจ�าภาพในการ
รับผิดชอบแบบครบวงจร อย�างไรก็ดี ระบบการดูแลนักศึกษาต�างชาติเปIนนโยบายระดับมหาวิทยาลัยโดยผู�บริหาร
มหาวิทยาลัยระดับอธิการบดีวางแนวนโยบายแบบรวมศูนย"โดยฝbายวิเทศสัมพันธ"ของมหาวิทยาลัยเปIนแกน 

 
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม (Legal and Ethical Behavior) 

1.2ข(1) คณบดีและคณะผู�บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยคํานึงถึงความสําคัญของการรับผิดชอบต�อชุมชน 
สังคม  มีการสนับสนุนและสร�างความเข�มแข็งแก�ชุมชนท�องถ่ินโดยให�ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ"เพ่ือ
แก�ปFญหาชุมชนท้ัง area based และ issue based และ สําหรับการให�บริการผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มีการพิจารณา
จากข�อมูลท่ีได�รับจากเสียงของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียด�วยกระบวนการรวบรวมข�อมูลจากแหล�งต�างๆ  ทําให�คาดการณ"
ได�ถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการและการให�บริการหลัก โดยบัณฑิตวิทยาลัยได�ดําเนินการ
ปJองกันผลกระทบด�านลบของการให�บริการหรือการดําเนินงานตามมาตรฐาน และได�ดําเนินการให�คณะจัดทํา
หลักสูตรภายใต�การรับรองมาตรฐานของ สกอ. เพ่ือให�ได�หลักสูตรท่ีมีมาตรฐานมีผลกระทบต�อสังคมน�อยท่ีสุด 
นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได�สร�างกลไกในการรับฟF ง เสียงสะท�อนจากนักศึกษาและสังคมผ�านทาง 
http://www.grad.psu.ac.th/assess/service_assess/home.php เพ่ือรับฟFงข�อเสนอแนะการให�บริการของ
บัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนรับฟFงความคิดเห็นข�อเสนอแนะประเด็นต�างๆ ในเชิงพัฒนาจากผู�มีส�วนเก่ียวข�อง จาก
แบบสอบถาม Grad Sharing ทุกภาคส�วน เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบการให�บริการให�ดีข้ึน 
โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะนําข�อเสนอแนะท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได�จริงไปปรับปรุงผลการดําเนินงาน นอกจากนี้
บัณฑิตวิทยาลัยยังสร�างความผูกพันกับผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ตารางท่ี 28 แสดงกระบวนการ 
เปJาประสงค"ในเรื่องเก่ียวกับการรับรองมาตรฐานและข�อกําหนดทางกฎหมาย 

• บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการเรื่องความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับบัณฑิตและบริการทาง
การศึกษา และการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย 

• คณบดีทบทวนผลกระทบเชิงลบต�อสังคมท่ีเกิดจากบัณฑิตและการปฏิบัติงานของคณะป=
ละ 1 ครั้ง เช�น การไม�ปฏิบัติตามจริยธรรม 

• การรณรงค"การปฏิบัติตนเปIนตัวอย�างท่ีดีด�านจริยธรรม 
• ติดตามคาดการณ"ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต�อบัณฑิตวิทยาลัยท้ังในและต�างประเทศและ

วางแผนปJองกัน 
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ตารางท่ี 30 กระบวนการ เปJาประสงค"ในเรื่องเก่ียวกับการรับรองมาตรฐานและข�อกําหนดทางกฎหมาย 

ประเด็นสําคัญของกฎระเบียบ
ข�อบังคับและกฎหมาย 

เปpาประสงค-หลัก ผู�รับผิดชอบ 

ข�อกําหนดในการจัดการศึกษาให�ได�
มาตรฐานและกําหนดให�มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเม่ือครบรอบ
ระยะเวลาหลักสูตร 
 

1. สร�างและพัฒนาหลักสูตรตามทิศทางการวิจัยของ 
มหาวิทยาลัย 

2. มี ร ะบบประ กัน คุณภ าพ ใน ทุ กหลั กสู ต รต าม
มาตรฐานสากล 

กลุ�มงาน
สนับสนุน
วิชาการ 

ข�อกําหนดในการบริหารจัดการ
งบประมาณแผ�นดิน/เงินรายได� 
การควบคุมการใช�จ�ายงบประมาณ 
 

การบริหารจัดการงบประมาณแผ�นดิน/เงินรายได� การ
ควบคุมการใช�จ�ายงบประมาณเปIนไปตามระเบียบและ
ตามหลักธรรมาภิบาลด�านความโปร�งใส 

คณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ข�อกําหนดในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากร 

มีคณะกรรมการท่ีกํากับให�บุคลากรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของข�าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

คณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
1.2ข(2) คณะผู�บริหารเป?ดให�มีช�องทางการร�องเรียนในหลายช�องทาง ตามระบบการรับฟFงนักศึกษาและ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจากช�องทางต�างๆ เช�น การประชุมและสัมมนา ระบบประชาสัมพันธ" / จดหมายข�าว / กระดาน
สนทนา การจัดกลุ�มสนทนา การสํารวจ/รับฟFงความคิดเห็นกล�องรับฟFงความคิดเห็น จดหมายร�องเรียน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส"ร�องเรียน การร�องเรียนผ�านกระดานสนทนา และมีการสํารวจความพึงพอใจและข�อเสนอแนะ 

บัณฑิตวิทยาลัยใช�กระบวนการ ดัชนีชี้วัด ตามระบบของมหาวิทยาลัยมาส�งเสริมและกํากับดูแลให�มี
การประพฤติปฏิบัติอย�างมีจริยธรรมภายใต�โครงสร�างการกํากับดูแลและตลอดท่ัวท้ังองค"กร มีกรรมการ 
ธรรมาภิบาล ตรวจสอบข�อเท็จจริงด�านความโปร�งใส ปกปJองผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีบริสุทธิ์ และ ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย 

ในส�วนของการกํากับดูแลวินัย คณะผู�บริหารจะเปIนคณะกรรมการหรืออาจร�วมกับนิติกรของ
มหาวิทยาลัยและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังข้ึน ในการสืบสวน ไต�สวน พิจารณาความผิด และ
กําหนดข�อท่ีต�องแก�ไข ตามความหนักเบาของการกระทําท่ีขัดต�อการปฏิบัติอย�างมีจริยธรรม 

• กําหนดให�ทุกหน�วยงานมีกิจกรรมท่ีส�งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและมุ�งเน�นจริยธรรม 
 

ค. ความรับผิดชอบต'อสังคมในวงกว�าง และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ (Societal Responsibilities 
and Support of Key Communities) 
1.2ค(1) บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให�ความรับผิดชอบต�อสังคมและการสร�างเครือข�ายเปIนหนึ่งในสี่ของ

ความท�าทายเชิงกลยุทธ"ท่ีจะส�งผลต�อความสําเร็จอันยั่งยืนของบัณฑิตวิทยาลัย อันแสดงให�เห็นถึงความตระหนัก
ในความสําคัญของการสร�างความสมบูรณ"ให�กับสังคมด�วยการกํากับดูแลให�หลักสูตรเปIนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
และส�งเสริมและหาแหล�งทุนสนับสนุนเพ่ิมเติมให�เพียงพอกับความต�องการของนักศึกษา 

• การจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการ 
• การให�ความรู�กับบุคลากร 
• การดําเนินการเก่ียวกับ Grad Sharing/Grad Open Week 
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หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ- 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจสําคัญ คือ การกําหนด กํากับ ดูแลมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให�ได�มาตรฐานสากล และการส�งเสริม สนับสนุน ปFจจัยเก้ือหนุน
ระดับบัณฑิตศึกษา ในการจัดทําแผนกลยุทธ"เพ่ือทําให�บรรลุเปJาหมายตามพันธกิจท่ีกําหนดไว�นี้ บัณฑิตวิทยาลัยใช�
กระบวนการจัดการความรู�มาเปIนแนวทางในการออกแบบข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธ" 
2.1 การจัดทําแผนกลยุทธ- 

2.1ก กระบวนการจัดทํากลยุทธ" 
 

ตารางท่ี 31 ข้ันตอนและผู�เก่ียวข�องท่ีสําคัญของกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ" 
ข้ันตอน/กิจกรรม ผู�เก่ียวข�อง 

1) การเตรียมการวางแผน 
 - รับนโยบายยุทธศาสตร"วิจัยเพ่ือบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 - ต้ังคณะทํางาน 
 - วิเคราะห"สภาวะแวดล�อมท้ังภายในและภายนอก 
 - รวบรวมและวิเคราะห"ข�อมูลจาก Stakeholder 
 - ทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผ�านมาโดยรวบรวมฐานข�อมูลท่ี

เก่ียวข�อง 
 - จัดทํา SWOT Analysis 
 - กําหนดทิศทาง/เปJาประสงค"/กลยุทธ"ขององค"กร 

ทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง และ 
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

2) การมีส'วนร'วม 
 - ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
 วิสัยทัศน" 
 - ประชุมบุคลากรเพ่ือให�ข�อคิดเห็น 
 - จัดทํา SWOT Analysis และ Strategy Map ร�วมกันเพ่ือ
 กําหนดวัตถุประสงค" และผลการดําเนินงานท่ีคาดหวังร�วมกัน 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
ทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และ 
เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง 

3) การถ'ายทอด 
 - จัดทําแผนกลยุทธ" แผนปฏิบัติราชการประจําป= โดยการกําหนด

ผู�รับผิดชอบกลยุทธ"หลักและโครงการ 
 - ประชุมชี้แจงบุคลากร 
 - มอบหมายให�ผู�เก่ียวข�องทุกระดับนําไปปฏิบัติตามแผน 

รองคณบดีฝbายต�างๆ และเจ�าหน�าท่ีท่ี
เก่ียวข�อง 

4) การปรับปรุงแผน 
 - ต้ังคณะทํางาน 
 - ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป= ทบทวนผลการ  
  ดําเนินงานในรอบป=ท่ีผ�านมา เพ่ือกําหนดกิจกรรมท่ีจะต�อง 
  ดําเนินการให�แผนบรรลุตามวัตถุประสงค" 
 - ประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือปรับปรุงแผนและกําหนดทิศ 
  ทางการดําเนินงานในช�วงป=ต�อไป 

ทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง 
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มหาวิทยาลัยมีนโยบายให�ทุกหน�วยงานจัดทําแผนกลยุทธ" แผนปฏิบัติราชการประจําป= โดยต�อง
จัดทําให�สอดคล�องกับแผนกลยุทธ"ของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยโดยการนําของคณบดีและทีมบริหารกําหนด
แผนกลยุทธ"ของหน�วยงานบัณฑิตวิทยาลัยโดยอาศัยข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จัดทํา
แผนกลยุทธ"ภายใต�บริบทของหน�วยงานเทียบเท�าคณะ โดยคํานึงถึงหลักการมีส�วนร�วมของบุคลากร และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเปIนผู�กํากับดูแลการปฏิบัติงาน และมีการนําแผนกลยุทธ"เข�าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือพิจารณาและรับทราบทิศทางเปJาหมายการพัฒนาบัณฑิตศึกษา การมีส�วนร�วมใน
การจัดทําแผน และกําหนดข�อตกลงร�วมกันในการนําแผนไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได�นําเสนอท่ีประชุมคณบดีของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให�ข�อเสนอแนะเพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงแผนให�เหมาะสมกับบริบทและสอดคล�องกับ
มหาวิทยาลัย และสามารถนําแผนกลยุทธ"ไปสู�การปฏิบัติได�อย�างมีประสิทธิภาพด�วย 

ผู�บริหารบัณฑิตวิทยาลัยใช�ข�อมูลผลการดําเนินการท่ีผ�านมา ท้ังข�อมูลเชิงประจักษ" ข�อมูลปJอนกลับ
ต�างๆ ท่ีเก็บรวบรวมไว� ผนวกเข�ากับวิสัยทัศน" และนโยบายมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับบัณฑิตศึกษา ทําการประชุม
ระดมสมองแล�วนํามากําหนดเปIนความท�าทายเชิงกลยุทธ" ความได�เปรียบเชิงกลยุทธ" ความสามารถพิเศษ จากนั้น
นําผลการวิเคราะห"ไปถ�ายทอดให�บุคลากรท้ังหมดเพ่ือการรับรู�และเพ่ือการมีส�วนร�วมในการทบทวน ปรับปรุง ซ่ึง
จะเปIนข�อมูลสําคัญในการทํา SWOT Analysis ร�วมกับข�อมูลอ่ืนๆ คือ ข�อมูลประกอบการวิเคราะห"ปFจจัยภายนอก 
ข�อมูลประกอบการวิเคราะห"ปFจจัยภายใน สภาพแวดล�อมการบริหารช�วงปFจจุบัน (ทางด�านเศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมวัฒนธรรม และ ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี) สังเคราะห"ออกมาเปIนร�างแผนกลยุทธ" ซ่ึง
ประกอบด�วย วัตถุประสงค"เชิงกลยุทธ" แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัด/เปJาหมาย และแผนกลยุทธ"จะถูกส�งต�อให�
หัวหน�ากลุ�มงานเพ่ือทําการสื่อสารและกําหนดโครงการร�วมกับบุคลากรในทีม  จากนั้นจึงนําเสนอผู�บริหารบัณฑิต
วิทยาลัยทบทวนอีกครั้ง และเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือการกลั่นกรอง/ทบทวน/
ปรับปรุง/เห็นชอบ และท่ีประชุมคณบดีรับทราบ เม่ือมีมติสรุปจากท่ีประชุมแล�ว คณบดีจะแจ�งแผนกลยุทธ"ต�อท่ี
ประชุมบุคลากร ซ่ึงเม่ือท่ีประชุมรับทราบ/ยอมรับ ก็จะกําหนดเปIนแผนกลยุทธ"และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด
ไว� ผู�ดูแลการประกันคุณภาพจะเก็บข�อมูล/ติดตามผลการดําเนินการ นําแจ�งท่ีประชุมทีมผู�บริหาร ท่ีประชุม
บุคลากร เพ่ือประเมิน/ทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ/โครงการตลอดป=การดําเนินการ แล�วจะรวบรวมข�อมูล
ผลการปฏิบัติการ ตัวชี้วัด ท้ังหมดจัดทําเปIนรายงานสรุปประจําป=ต�อไป ในการนําแผนกลยุทธ"สู�การปฏิบัติ คณะ
ผู�บริหารได�นํากระบวนการ KM มาใช�เปIนเครื่องมือในการแปลงแผนกลยุทธ"สู�แผนปฏิบัติการระยะยาวและระยะ
สั้น ตลอดจนกําหนดกระบวนการวัด วิเคราะห" และทบทวนผลการดําเนินงานตามแผน ดังแสดงด�วยภาพประกอบ
ท่ี 6 

 



 

Graduate School   40 

กําหนดวิสัยทัศน"โอกาส & อุปสรรค

การทบทวนแผนกลยุทธ- การวางแผนกลยุทธ-

กําหนดพันธกิจ

กําหนดปFจจัย
ความสําเร็จ/

ตัวช้ีวัด

กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร"

กําหนด
เปJาประสงค"

กําหนดกลยุทธ"

สภาพแวดล�อมภายนอก
- เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
- เทคโนโลยี
- คู�เทียบ
- ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

สภาพแวดล�อมภายใน
- การบริหารจัดการ
- ทรัพยากร
- นักศึกษา

จุดแข็ง & จุดอ�อน

SWOT

- ท่ีประชุม
ผู�ปฏิบัติงานบัณฑิต
วิทยาลัย
- ท่ีประชุมทีมบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย
- ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย

ผู�รับผิดชอบ/ผู�เกี่ยวข�อง

แผนปฏิบัติงาน
ประจําป=

- โครงการ
- กิจกรรม
- ผลผลิต/ผลลัพธ"
- งบประมาณ
- ผู�รับผิดชอบ

การนํากลยุทธ-ไปสู'การปฏิบัติ
การควบคุม กํากับ 

แผนกลยุทธ-

นําแผนไปปฏิบัติ
ติดตามและ
ประเมินผล

ถ�ายทอด

ตัวช้ีวัด

 
 
ภาพประกอบท่ี 6 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ"และแผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
แผนกลยุทธ"ของบัณฑิตวิทยาลัยจะมีการทบทวนทุกป= โดยเริ่มจากทีมบริหารตามกระบวนการ

ข�างต�น ได�ใช�เปIนแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติการระยะยาว 4 ป= และระยะสั้น 1 ป= เพ่ือให�สอดคล�องกับ
สภาพแวดล�อมและทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางตลาดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงได�มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การระยะยาว 4 ป= และระยะสั้น 1 ป= และมีกระบวนการประกันคุณภาพภายในตามข�อกําหนดของระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ทําให�สามารถระบุจุดอ�อนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได� โดยทําการตรวจประเมินทุกป=ตามรอบ
แผนระยะสั้น 

กรอบเวลาในการวางแผนปฏิบัติการระยะสั้นของบัณฑิตวิทยาลัย คือ 1 ป= แต�สามารถปรับเปลี่ยนได�
หากสถานการณ"เปลี่ยนแปลงอย�างรุนแรงและส�งผลกระทบต�อแผนเชิงกลยุทธ" ท่ีกําหนดไว� โดยในแต�ละ
ป=งบประมาณ บัณฑิตวิทยาลัยจะได�รับการสนับสนุนกรอบงบประมาณแผ�นดินประจําป=จากมหาวิทยาลัย ซ่ึง
เริ่มต�นในวันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกป= ซ่ึงประกอบด�วย อัตรากําลังประจําป=เดิม อัตรากําลังเพ่ิมใหม� งบประมาณ
ค�าใช�จ�าย งบครุภัณฑ" และอ่ืนๆ การประเมินภายใน ปกติจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ดังนั้น คณะผู�บริหาร
จะใช�เวลาประมาณ 2 เดือนในการจัดทําร�างแผนกลยุทธ" แผนปฏิบัติการ และสามารถถ�ายทอดได�ทันต�น
ป=งบประมาณ 
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ในการวัดความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ" แผนดําเนินงานและการกําหนดตัวบ�งชี้
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให�ครบทุกภารกิจ บัณฑิตวิทยาลัยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

1) มีการกําหนดวิสัยทัศน"ตามแนวปฏิบัติท่ีดีด�านการบริหารงาน 
2) มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ" แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําป= ให�สอดคล�องกัน 

และสอดคล�องกับภารกิจหลักของคณะ/หน�วยงาน/มหาวิทยาลัย ซ่ึงได�แก� ผลิตบุคลากรระดับท่ีสูงกว�าปริญญาตรี 
3) มีการกําหนดตัวบ�งชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปJาหมายของแต�ละตัวบ�งชี้ เ พ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
4) มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5) มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ อย�างน�อย ป=ละ 1 ครั้งและ

รายงานผลต�อผู�บริหาร 
6) มีการวิเคราะห"ความสอดคล�องระหว�างกลยุทธ" แผนการดําเนินงาน เปJาประสงค" เปJาหมายกับ

ยุทธศาสตร" และแผนพัฒนาของคณะ/หน�วยงาน/มหาวิทยาลัยตลอดจนสภาพการณ"ปFจจุบันและแนวโน�มใน
อนาคตอย�างสมํ่าเสมอ 

7) มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห"มาปรับปรุงกลยุทธ"และแผนการดําเนินงานอย�าง
ต�อเนื่อง 

การกําหนดสมรรถนะหลัก ได�จากการรวบรวมข�อมูลจุดแข็งของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีได�รับจากการ
ตรวจประเมินคุณภาพในป=ท่ีผ�านมา รวมท้ังพิจารณาผลงานในอดีตจนถึงปFจจุบัน สมรรถนะหลักท่ีกําหนด
เก่ียวข�องกับกระบวนการกําหนด กํากับ ดูแลมาตรฐาน และการประกันคุณภาพหลักสูตรและการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาให�ได�มาตรฐานสากลร�วมกับคู�ความร�วมมือ (ภาควิชา/คณะ/สถาบัน/วิทยาเขต) 
 

2.1ก(2) รวบรวมและวิเคราะห"ข�อมูลเพ่ือการจัดทํากลยุทธ" 
บัณฑิตวิทยาลัยให�ความสําคัญกับข�อมูลสารสนเทศท่ีใช�ประกอบในการจัดทําแผนกลยุทธ"ขององค"กร

ในทุกข้ันตอน โดยกระบวนการรวบรวม/วิเคราะห"ข�อมูลจะถูกดําเนินการก�อนถึงรอบระยะเวลาการทบทวนแผน
กลยุทธ"ในแต�ละรอบ ฝbายต�างๆ จะช�วยกันค�นหาและวิเคราะห"ข�อมูลเพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อมูลท่ีถูกต�อง/เหมาะสม 
ตารางท่ี 32 แสดงปFจจัยภายในและภายนอก วิธีการรวบรวมและวิเคราะห"ข�อมูล เพ่ือนํามาจัดทําแผนกลยุทธ" 
 
ตารางท่ี 32 ปFจจัยภายในและภายนอก วิธีการรวบรวมและวิเคราะห"ข�อมูลเพ่ือนํามาจัดทําแผนกลยุทธ" 

ป=จจัยภายใน/
ภายนอก 

วิธีการสํารวจ รวบรวมข�อมูล 
วิธีการวิเคราะห-

ข�อมูล 

ความถ่ีในการ
รวบรวมและ

วิเคราะห-ข�อมูล 

ผู� 
รับผิดชอบ 

1. นโยบายของ 
 มหาวิทยาลัย 

1. การพบปะหารือเพ่ือรับฟFง
 ความคิดเห็น/ข�อเสนอแนะ
 กับหน�วยงานใน
 มหาวิทยาลัย 
2. การประชุมผู�บริหาร 
 

วิเคราะห"ปFญหาและ
ห า แ น ว ท า ง แ ก� ไ ข
ปFญหา 

ตลอดป= บุคลากร 
ทุกคน 
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ตารางท่ี 32 (ต�อ) 

ป=จจัยภายใน/
ภายนอก 

วิธีการสํารวจ รวบรวมข�อมูล 
วิธีการวิเคราะห-

ข�อมูล 

ความถ่ีในการ
รวบรวมและ

วิเคราะห-ข�อมูล 

ผู� 
รับผิดชอบ 

2. ค ว า ม ต� อ ง ก า ร /
 ความคาดหวังของ
 ผู�รับบริการและผู�มี
 ส�วนได�ส�วนเสีย 
 

1. เ ว็ บ ไซต" บัณฑิตวิ ทยาลั ย
http://www.grad.psu.ac.
th/assess/service_assess
/home.php 

2. สํารวจความคิดเห็น/ความ
 พึง พ อ ใ จ  ผ ล จ า ก ก า ร
 ป ร ะ ชุ ม / สั ม ม น า / Road 
 Show 
 

นํ า ผ ล ท่ี ไ ด� จํ า แ น ก
ประเภทตามพันธกิจ
และวิเคราะห"ปFญหา
เพ่ือหาแนวทางแก�ไข
ปFญหา 

ตลอดป= บุคลากร 
ทุกคน 

3. จุดแข็งจุดอ�อน 
  โอกาสและอุปสรรค
 ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 และผลการ 
 ดําเนินงานในอดีต 
 

1. ผลการดําเนินงานในอดีต 
2. การประชุมระดมสมองของ
 ผู�บริหารและบุคลากร 

วิเคราะห" SWOT และ 
กําหนดทิศทางการ
พัฒนา 

ป=ละ 1 ครั้ง บุคลากรทุก
คน 

4. นวัตกรรมและการ
 เปลี่ ยนแปลงทาง
 เทคโนโลยีและด�าน
 อ่ืนๆ ท่ีมีผลต�อการ
 ดําเนินงาน 
 

1. สํารวจความต�องการของ
 ผู�รับบริการ 

วิเคราะห"และกําหนด
แนวทางการพัฒนา
บุคลากรและจัดหา
ทรัพยากรด�าน IT  

ป=ละ 1 ครั้ง ทีมบริหาร 

5. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห"
 ปFจจัยท่ีมีผลกระทบ
 ต�อความยั่งยืนของ
 บัณฑิตวิทยาลัย 
 

1. ข�อมูลงบประมาณ 
2. ข�อมูลเงินรายได�-รายจ�าย 
3. ข�อมูลอัตรากําลัง/ทรัพยากร
 บุ ค ค ล / ภ า ร ะ ง า น ข อ ง
 บุคลากร 
 

ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ป ร ะ ม า ณ ก า ร เ งิ น
งบประมาณและเงิน
รายได� และอัตรากําลัง 

ป=ละ 1 ครั้ง คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 

6. ผลการดําเนินงาน
 ตามแผนกลยุทธ"
 และแผนปฏิบัติงาน
 ระยะยาวและระยะ
 สั้น 
 

1. รายงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ" 
2. รายงานความคืบหน�า 
 โครงการ/กิจกรรมตาม 
 แผนปฏิบัติการประจําป= 

ทบทวนและวิเคราะห"
ผลการดําเนินงานท่ีไม�
เปIนไปตามเปJาหมาย/
แผนงาน 

ทุก 6 เดือน 
 

ทีมบริหาร 
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ตารางท่ี 32 (ต�อ) 

ป=จจัยภายใน/
ภายนอก 

วิธีการสํารวจ รวบรวมข�อมูล 
วิธีการวิเคราะห-

ข�อมูล 

ความถ่ีในการ
รวบรวมและ

วิเคราะห-ข�อมูล 

ผู� 
รับผิดชอบ 

7. ความเสี่ยงในการ
 ดําเนินงาน 

1. การประเมินความเสี่ยง ข อ ง
 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ส� ว น ท่ี
 เก่ียวข�องกับบัณฑิต 
 วิทยาลัย 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห" แ ล ะ
ประเ มินความเสี่ ยง
ต�างๆท่ีมีผลกระทบต�อ
การดํา เนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

ป=ละ 1 ครั้ง กลุ�มงาน
สนับสนุน
วิชาการ/

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย 

 2. นโยบายและกฎระ เ บียบ
 ข�อบังคับเก่ียวกับ 
 มาตรฐานหลักสูตร 

  

 
 2.1ข วัตถุประสงค-เชิงกลยุทธ- 

2.1ข(1) วัตถุประสงค"เชิงกลยุทธ"ท่ีสําคัญ 
ทีมบริหารร�วมกับบุคลากรกําหนดวัตถุประสงค"เชิงกลยุทธ"โดยใช�ประเด็นวิสัยทัศน" ความท�าทาย

เชิงกลยุทธ"มาเปIนกรอบกระจายความท�าทายออกเปIนวัตถุประสงค"เชิงกลยุทธ"ท่ีสําคัญในแต�ละด�าน  วัตถุประสงค"
เชิงกลยุทธ"ท่ีสําคัญและแผนปฏิบัติการได�ถูกระบุไว�ด�วยตารางท่ี 33 
 
ตารางท่ี 33 วัตถุประสงค"เชิงกลยุทธ"ท่ีสําคัญ แผนปฏิบัติการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร- 

เปpาประสงค- ตัวช้ีวัด กลยุทธ- 

หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. สร�างและพัฒนา
 หลักสูตรตามทิศทางการ
 วิจัยของมหาวิทยาลัย 

1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญา
 เอกท่ีเพ่ิมข้ึน และ/หรือ ท่ี
 ได�รับการพัฒนา 
2. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญา
 โทเน�น research programs 
 เพ่ิมข้ึนและ/หรือท่ีได�รับการ
 พัฒนา 
 

1. สร�างระบบสนับสนุนให�เกิด
ความร�วมมือกับต�างประเทศ 
เช�น Joint degree, co-
supervision,  visiting 
Professor 

2. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให�ทันสมัย
หลากหลาย สอดคล�องกับ
ทิศทางการพัฒนาศักยภาพ
การแข�งขันและรองรับความ
เปIนนานาชาติ 

3. ส�งเสริมและแสวงหาความ
ร�วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในกลุ�ม
ประเทศอาเซียน 
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ตารางท่ี 33 (ต�อ) 
ประเด็น

ยุทธศาสตร- 
เปpาประสงค- ตัวช้ีวัด กลยุทธ- 

 2. มีระบบประกันคุณภาพ
 ในทุกหลักสูตรตาม
 มาตรฐานสากล 
 

1. จํานวนหลักสูตรท่ีผ�านการ
 ประเมิน 
2. จํานวนหลักสูตรท่ีได�มาตรฐาน
ตามเกณฑ" สกอ. 
 

1. กําหนดกรอบเวลาภายใน 1 
ป= ทุกหลักสูตรเปIนไปตาม
เกณฑ" สกอ. 

ระบบทุน/ระบบ
สนับสนุน 
 
 

1. การจัดสรรทุนให�
 ตอบสนองยุทธศาสตร" 

1. ทุนบัณฑิตศึกษาเสริม
 ยุทธศาสตร"การวิจัยสู�ความ
 เปIนเลิศ 
2. ทุนดูแลนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 ยากจนแต�เรียนดี 
3. ทุนสนับสนุนทําวิทยานิพนธ"ให�
 มีคุณภาพ   

1. จัดอบรมให�อาจารย"/
นักศึกษามีความสามารถใน
การเข�าถึงแหล�งทุน 

2. สนับสนุนให�ทําวิจัยร�วมกับ
ชุมชน 

3. สนับสนุนทุนการศึกษาและ
วิจัย 

 
 2. เพ่ิมจํานวนทุน

 บัณฑิตศึกษา 
จํานวนทุนระดับบัณฑิตศึกษา 1. สนับสนุนและส�งเสริมให�

อาจารย"ขอรับทุน คปก. 
กพอ. พวอ. สวทช. สวก.  

2. จัดทําโครงการขอรับทุน
สนับสนุนจากโครงการ
ศูนย"กลางการศึกษาสําหรับ
ภูมิภาคอาเซียนตอนล�าง 
(Education Hub) 

 
 3. ด�านวิเทศสัมพันธ" 1. เพ่ิม Joint Thesis 

 Supervision/Joint 
 Publication 
2. สนับสนุนให�มีการแลกเปลี่ยน
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไป
 ศึกษาหรือทําวิจัยใน
 ต�างประเทศ 
3. แสวงหานักศึกษาต�างชาติ 
 

1. ส�งเสริมให�มีอาจารย"ท่ีปรึกษา
ร�วมเปIนชาวต�างชาติ 

2. ส�งเสริมการจัดทําหลักสูตร
ร�วมกับสถาบันต�างประเทศ 

3. สนับสนุนทุนการศึกษา ทุน
วิจัยและทุนแลกเปลี่ยน 
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ตารางท่ี 33 (ต�อ) 
ประเด็น

ยุทธศาสตร- 
เปpาประสงค- ตัวช้ีวัด กลยุทธ- 

นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

1. เพ่ิมจํานวนนักศึกษา  
 research programs 
 
2. เพ่ิมจํานวนนักศึกษา
 ต�างชาติ 

1. มีจํานวนนักศึกษา research  
 programs เพ่ิมข้ึนท้ังด�าน
 ปริมาณและคุณภาพ 
2. มีจํานวนนักศึกษาต�างชาติ
 เพ่ิมข้ึน 

1. การยกเว�นค�าธรรมเนียมการ
สมัครสําหรับนักศึกษา
เกียรตินิยม 

2. เป?ดรับสมัครเข�าศึกษาแบบ
หลายช�องทาง 

3. จัดให�มีหอพักนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

4. ให�ทุนสนับสนุนการศึกษา
และการวิจัย 

5. เพ่ิมการประชาสัมพันธ"
หลักสูตร 

 
 3. กําหนดมาตรฐาน 

 Retention Time 
1. ระดับปริญญาโท กําหนดท่ี 
 2.5 ป= 
2. ระดับปริญญาเอก (โท-เอก) 
 กําหนด 4 ป= 
3. ระดับปริญญาเอก (ตรี-เอก) 
 กําหนด 6 ป= 

1. สร�างระบบการรายงาน
ความก�าวหน�าของนักศึกษา
ระดับ บัณฑิตศึกษา 

2. สร�างระบบเชิดชูอาจารย"ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ"ดีเด�น 

3. เพ่ิมมูลค�าทุนสนับสนุนการ
วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ" กรณี
สอบผ�านโครงร�าง
วิทยานิพนธ"ภายในเวลาท่ี
กําหนด 

    4. สนับสนุนระบบนักวิจัย 
(Research Fellow) ก�อน
เข�าศึกษาต�อระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5. ระบบ Honors Program 
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ตารางท่ี 33 (ต�อ) 
ประเด็น

ยุทธศาสตร- 
เปpาประสงค- ตัวช้ีวัด กลยุทธ- 

การเพ่ิมผลงาน
ตีพิมพ" 

1. ผลงานตีพิมพ"ระดับ 
 บัณฑิตศึกษา 

1. ระดับปริญญาโท กําหนด 
 submitted manuscript 
 หรือ publication 
2. ระดับปริญญาเอก กําหนด    
 2 Nat. หรือ 1 int. 
3. สารนิพนธ" กําหนด 0.25 
 publication ต�อคนต�อป=
 การศึกษา 
 

1. จัดให�มีรูปแบบการเขียน
วิทยานิพนธ"รูปแบบท่ี 2 

2. จัดอบรมการเขียนต�นฉบับ
เพ่ือการตีพิมพ" 

3. จัดให�มีศูนย"บรรณาธิการ
ช�วยแนะนําการเขียน 
papers 

 2. ผลงานท่ีนําไปใช�
 ประโยชน" 

1. จํานวนผลงานท่ีสังคมนําไปใช�
ประโยชน"ได�  

1. ให�ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ"
เพ่ือแก�ปFญหาชุมชน 

 
2.1ข(2) วัตถุประสงค"เชิงกลยุทธ"ต�อความท�าทายและความได�เปรียบเชิงกลยุทธ" 
การจัดทําแผนกลยุทธ"ของบัณฑิตวิทยาลัย ผู�บริหารได�ตะหนักถึงสภาพของการแข�งขันและได�

กําหนดให�สอดคล�องกับความท�าทายเชิงกลยุทธ" ความได�เปรียบเชิงกลยุทธ" ความสามารถพิเศษ และวัฒนธรรม
องค"กร ของบัณฑิตวิทยาลัย เช�น 

• กลยุทธ"สนับสนุนทุนการศึกษา/วิจัย สอดคล�องกับความได�เปรียบเชิงยุทธศาสตร" เช�น 
ยุทธศาสตร"ศูนย"การศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (Education hub) การพัฒนาบุคลากรใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต� การเป?ดสาขาวิชาการบริการและการท�องเท่ียวของวิทยาเขตภูเก็ตซ่ึง
ตอบสนองท�องถ่ิน เปIนต�น ซ่ึงทําให�มีงบประมาณการจัดสรรด�านการวิจัยวิทยานิพนธ"ในการ
แก�ปFญหาท�องถ่ินเพ่ิมข้ึน 

• กลยุทธ"การให�รางวัลผลงานวิทยานิพนธ"ดีเด�น การนําเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ"ท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน และให�รางวัลเชิดชูเกียรติเม่ือผลงานท่ีได�นําไปใช�ประโยชน" ล�วนแต�เปIนกลยุทธ"ท่ีกําหนด
ข้ึนเนื่องจากความได�เปรียบเชิงกลยุทธ"เก่ียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีเน�นการวิจัยเปIนฐาน 

• กลยุทธ"เพ่ิมจํานวนนักศึกษาต�างประเทศใน research programs จาก Education Hub ระบบ
สรรหาทุนของมหาวิทยาลัยผ�าน president scholarship 

ดังนั้น วัตถุประสงค"เชิงกลยุทธ"ของบัณฑิตวิทยาลัยจึงตอบสนองต�อโอกาสในปรับปรุงระบบการทํางานนําไปสู�การ
สร�างนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ มีจุดแข็งในเรื่องการพัฒนารูปแบบบริการท่ีสร�าง
ความพึงพอใจให�กับผู�รับบริการ  และประกอบกับบัณฑิตวิทยาลัยมีชื่อเสียงเปIนท่ียอมรับ ถือเปIนสมรรถนะหลัก
ขององค"กร  บัณฑิตวิทยาลัยให�ความสําคัญต�อสมรรถนะหลักท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการติดตามผล
ตามแผนปฏิบัติการทุกป= บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดวัตถุประสงค"กลยุทธ"จากข�อมูลท่ีเพียงพอและมีการพิจารณา
ครบทุกทิศทาง จึงม่ันใจได�ว�ามีความสมดุลระหว�างโอกาสกับความท�าทาย รวมไปถึงความต�องการของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียท่ีสําคัญท้ังหมด 
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2.2 การนํากลยุทธ-ไปสู'การปฏิบัติ 
 2.2ก การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสู'การปฏิบัติดี 

2.2ก(1) แผนปฏิบัติการท่ีสําคัญ 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดทํา Strategic Map เพ่ือวิเคราะห"ความเชื่อมโยงระหว�างเปJาประสงค"ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" พ.ศ. 2555-2559 กับวัตถุประสงค"และกลยุทธ"ของบัณฑิตวิทยาลัยรวมท้ังวิเคราะห"
ความเชื่อมโยงภายในของแผนกลยุทธ"ด�านการบริหาร ด�านบุคลากร และด�านผู�รับบริการ เพ่ือยืนยันว�าวิสัยทัศน" 
พันธกิจ วัตถุประสงค" กลยุทธ" และแผนปฏิบัติการ มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 
พ.ศ. 2555-2559 โดยแผนปฏิบัติการจะถูกทําให�สอดคล�องและจัดลําดับความสําคัญ มุ�งเน�น สนับสนุนเปJาหมายท่ี
สําคัญขององค"กร หลังจากนั้นวัตถุประสงค"เชิงกลยุทธ"และแผนปฏิบัติการจะทําเปIนแผนงานประจําป=โดยฝbายท่ี
รับผิดชอบ ซ่ึงมีการประชุมจัดทําและร�วมกันทบทวนแผนงานเพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติให�เปIนไปในทิศทางเดียวกัน 
ท้ังนี้ผลการดําเนินงานตามแผนจะต�องมีการรายงานและประชุมร�วมกันในท่ีประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุก
เดือน 

2.2ก(2) การนําแผนปฏิบัติการไปสู�การปฏิบัติ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ"สู�การปฏิบัติ โดยมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานใน

ป=ท่ีผ�านมาและนําเสนอทิศทางการดําเนินงานในป=ถัดไปโดยการจัดทําเปIนแผนปฏิบัติราชการประจําป=ท่ีมีการ
กําหนดกิจกรรม ผู�รับผิดชอบกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณตามโครงการให�เหมาะสมกับสภาวการณ" เพ่ือให�
แน�ใจว�าการดําเนินการเปIนไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค" มหาวิทยาลัยจึงให�คณบดีจัดทําคํารับรองปฏิบัติ
ราชการประจําป=โดยกําหนดตัวชี้วัดและค�าเปJาหมายท่ีจะดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดต�อมหาวิทยาลัยทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับในระดับปฏิบัติมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และมีการรายงานผลการบริหารงบประมาณเสนอผู�บริหารทุกเดือน 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 7 วิธีการ/ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการนําแผนปฏิบัติการไปสู�การปฏิบัติ 
 

2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร 
- อัตรากําลัง การวิเคราะห"อัตรากําลังเพ่ือกําหนดภาระงานให�เหมาะสมและมีการจัดสรรงบประมาณ

เงินรายได�สําหรับจ�างบุคลากรเพ่ิมตามภาระงาน 
- งบประมาณ มีการวิเคราะห"งบประมาณตามโครงการท่ีดําเนินการในป=ท่ีผ�านมาและวิเคราะห"

ประมาณการรายรับของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคตเพ่ือกําหนดกิจกรรม/โครงการท่ีจะดําเนินการพร�อมจัดสรร
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งบประมาณ นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดให�มีผู�รับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณประจําป= เพ่ือให�มีสถานะพร�อม
ใช�ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการให�ประสบความสําเร็จ  ท้ังงบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงินรายได� โดย
ผ�านเข�าสู�ท่ีประชุมคณะผู�บริหาร และแจ�งในท่ีประชุมบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือให�แต�ละฝbายรับผิดชอบให�
ดําเนินการให�เปIนไปตามแผนงาน ผู�รับผิดชอบจะจัดทํารายงานด�านการเงินเพ่ือประเมินสถานการณ"ความพร�อม
ด�านการเงิน  พร�อมท้ังได�ร�วมกับกองคลังและหน�วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในการติดตามความเสี่ยง
ด�านการบริหารการเงิน ข�อมูลรายรับ-รายจ�ายท่ีไม�เปIนไปตามแผนจะต�องถูกพิจารณาปรับปรุงแก�ไขโดยด�วน 

2.2ก(4) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน ตัวบ�งชี้ และเปJาหมายต�อ

มหาวิทยาลัยเปIนประจําทุก 6 เดือน และมีการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัยรวมท้ังมี
การทํา SWOT Analysis เพ่ือปรับปรับปรุงผลการดําเนินงาน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ"บังคับให�
มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ รวมถึงกรณีท่ีแผนดําเนินการมีความเสี่ยงหรือมีแนวนโยบายเร�งด�วนจาก
มหาวิทยาลัยหรือของหน�วยงาน บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณบดีกําหนดให�มีการประชุมทีมบริหารประจําทุกเดือน หรือ
สามารถเรียกประชุมกรณีเร�งด�วนได�เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  การดําเนินการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการจะแจ�ง
ไปยังฝbายหรือทีมท่ีเก่ียวข�องโดยตรงเพ่ือให�บุคลากรได�รับทราบแผนปฏิบัติการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติอย�าง
รวดเร็วและมีความถูกต�องชัดเจน  

2.2ก(5) แผนด�านทรัพยากรบุคคล 
การพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยได�กําหนดและจัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากรในการ

ฝ�กอบรม/สัมมนาท้ังทางด�านวิชาการ ด�านทักษะการปฏิบัติงาน ด�านภาษา และด�านการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมท้ังกิจกรรมส�งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน" วัฒนธรรมและค�านิยมของบุคลากร  นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการศึกษาต�อในระดับปริญญาโทภายในมหาวิทยาลัยอีกด�วย และบัณฑิตวิทยาลัย
ยังมีโครงการอบรมความรู�ด�านต�างๆ ให�แก�บุคลากรอย�างต�อเนื่องนอกเหนือจากส�งไปอบรม/ประชุม/สัมมนาท่ีจัด
โดยหน�วยงานภายนอก 

นอกจากนี้ยังมีแผนการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของบุคลากร เช�น การประชุมบุคลากรเพ่ือรับทราบ
นโยบายของผู�บริหาร/ปFญหา/ความต�องการ/ข�อเสนอแนะต�างๆ รวมถึงการจัดทํา TOR รายบุคคล/กลุ�ม เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการทํางานเปIนทีม และกําหนดให�มีการประเมินทุกรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
โดยมีการประเมิน 360 องศา 

2.2ก(6) ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินการ 
ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินการท่ีสําคัญท่ีใช�ติดตามความก�าวหน�านั้นจะใช�ตัวชี้วัดหลักตามท่ีกําหนดไว�แล�ว

ในหมวดการนําองค"กร โดยตัวชี้วัดท่ีสะท�อนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน คือ 
- ตัวชี้วัดเก่ียวกับหลักสูตร เช�น หลักสูตรได�มาตรฐาน มีความร�วมมือด�านวิชาการเพ่ิมข้ึน 
- ตัวชี้วัดเก่ียวกับนักศึกษา เช�น จํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
- ตัวชี้วัดเก่ียวข�องกับคุณภาพนักศึกษา/งานวิจัย เช�น ผลงานวิจัยนักศึกษาได�รับรางวัลระดับชาติ

และนานาชาติ เปIนต�น 
- ตัวชี้วัดเก่ียวข�องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ เช�น การลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน ระบบการประเมินท่ีมีคุณภาพ เปIนต�น 
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให�มีแผนการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 12 ครั้ง/ป= เพ่ือ

กํากับดูแลคุณภาพของหลักสูตรท่ีเป?ดสอนโดยความร�วมมือ (คณะ/ภาควิชา/สถาบันวิจัย/วิทยาเขต) และยังเปIน
ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล�าวเปIนระยะๆ ในระดับแผนปฏิบัติงาน 1 
ป= เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนปฏิบัติการ ทําให�คาดการณ"ผลการดําเนินงานว�าเปIนไปตามเปJาหมาย
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หรือไม�อย�างไร จะต�องดําเนินการปรับแก�หรือไม�อย�างไร สําหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตัวบ�งชี้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ใน
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และการรายงานและประเมินผลตัวบ�งชี้ตาม TOR ของบุคลากรในการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานป=ละ 2 ครั้ง เปIนกระบวนการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ"ท่ีรับผิดชอบโดยคณบดีและทีม
บริหาร เพ่ือใช�ประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการมีการพิจารณาเชื่อมโยงผลการดําเนินงานอย�างต�อเนื่องทําให�สามารถตรวจสอบความสอดคล�องและ
ส�งผลต�อความสําเร็จการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยมุ�งไปในทิศทางท่ีกําหนดไว� 
 
 2.2ข การคาดการณ-ผลการดาํเนินงาน 

ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว� บัณฑิตวิทยาลัยมีความมุ�งหวังว�าจะเกิดผลลัพธ"
ตามค�าเปJาหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว� มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 34 ความมุ�งหวังว�าจะเกิดผลลัพธ"ตามค�าเปJาหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว� 

ตัวชี้วัด เปJาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ด�านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีเพ่ิมข้ึน และ/หรือ 
 ท่ีได�รับการพัฒนา 
2. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโทเพ่ิมข้ึน และ/หรือ 
 ท่ีได�รับการพัฒนา 
3. จํานวนหลักสูตรสหสาขาวิชา 

 
- 
 
- 
 
5 

 
2 
 
5 
 
1 

ด�านนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1. การเพ่ิมจํานวนนักศึกษา  
 1) จํานวนผู�สมัคร (คน) 
 2) จํานวนท่ีรับเข�า (คน) 
 3) จํานวนนักศึกษา research programs (คน) 
2. กําหนดมาตรฐาน retention time 
 1) ระดับปริญญาโท  
 2) ระดับปริญญาเอก (โท-เอก) 
 3) ระดับปริญญาเอก (ตรี-เอก)  

 
 

ไม�ได�ตั้งเปJาหมายไว� 
3,000 
2,100 

 
2.5 ป= 
4 ป= 
6 ป= 

 
 

2,870 
2,049 
1,407 

 
3.5 ป= 
4.5 ป= 
5.5 ป= 

ด�านผลงานตีพิมพ-ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ระดับปริญญาโท proceedings submitted manuscript 
 หรือ publication 
2. ระดับปริญญาเอก   

 
1 เรื่อง/คน/ป= 

 
2 Nat. หรือ 1 int./คน/ป= 

 
100% 

 
100% 

ด�านผลงานท่ีใช�ประโยชน- 
1. จํานวนผลงานท่ีสังคมนําไปใช�ประโยชน"ได� 

 
6 

 
6 

 
ในการดําเนินการดังกล�าว บัณฑิตวิทยาลัยจะมีการเทียบเคียงกับค�าเปJาหมายอย�างต�อเนื่องและหาก

คาดว�าผลการดําเนินงานท่ีดําเนินการไประยะหนึ่งแล�วตํ่ากว�าเปJาหมายก็จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ"การดําเนินงานโดย
การทบทวนและปรับปรุงอย�างต�อเนื่องทุกป= เนื่องจากปFจจัยท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยมี
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การเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว เช�น เทคโนโลยี จํานวนนักศึกษาท่ีสมัครเข�าเรียน การจัดสรรงบประมาณของ
รัฐบาล เปIนต�น 

ผลการดําเนินการท่ีคาดการณ"ไว�เม่ือเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงท่ีสําคัญนั้น บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนดการเทียบเคียงด�านนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และด�านผลงานตีพิมพ"ระดับบัณฑิตศึกษา กับบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น รวมท้ังเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการป=ก�อนในกรณีท่ีเปIนตัวชี้วัดเดียวกัน ซ่ึง
ผลการเทียบเคียงจะอยู�ในหมวด 7 ผลลัพธ" 
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หมวด 3 การมุ'งเน�นลูกค�า 
 
3.1  ความผูกพันของลูกค�า 
 3.1ก หลักสูตร บริการท่ีส'งเสริมการเรียนรู� และบริการการศึกษาอ่ืนๆ และการส'งเสริมผู�เรียนและผู�มี

ส'วนได�ส'วนเสีย 
3.1ก(1) บัณฑิตวิทยาลัยมีการสร�างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต�องการของนักศึกษาและผู�มีส�วน

ได�ส�วนเสีย โดยได�มีการจัดทําคู�มือปฏิบัติงาน (Work Process) มีการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานท้ังระบบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานให�เปIนระบบมากข้ึน เพ่ือตอบสนองให�
นักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีความพึงพอใจมากท่ีสุด บัณฑิตวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญถึงการสร�าง
สัมพันธภาพท่ีดีกับนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในการให�บริการ จึงดําเนินการดังนี้ 

1) โครงการเยี่ยมคณะ/หน�วยงานท่ีเป?ดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในกิจกรรม “Grad 
Sharing” จํานวน 9 ครั้ง โดยกิจกรรมดังกล�าวมุ�งเน�นการสร�างความสัมพันธ"ท่ีดีระหว�างบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะ
และหน�วยงานต�างๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีส�วนร�วมในการช�วยพัฒนามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับสถานการณ"ทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลง และรับฟFงข�อเสนอแนะต�างๆ
ดังภาพประกอบท่ี 8 
 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี 8 กิจกรรม Grad Sharing 
 

2) หน�วย One Stop Service (OSS) เพ่ือการบริการท่ีดี คือ การให�บริการอย�างมีจริยธรรม
และคุณธรรมและการมีจิตบริการ ซ่ึงอยู�ในค�านิยมร�วมขององค"กร เพ่ือสร�างความตระหนักด�านการมุ�งเน�นลูกค�า 
โดยจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือรับผิดชอบดูแลและเปIนผู�ขับเคลื่อนในการสร�างกระบวนการการบริการเพ่ือการ
พัฒนาการเชิงรุกและลูกค�าสัมพันธ" ดึงดูดและสร�างความประทับใจให�ผู�ใช�บริการมากมากท่ีสุด ซ่ึงยุทธศาสตร"
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สําคัญในการบริการของ OSS คือ การพัฒนาอย�างต�อเนื่องท่ีจะทําให�นักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด จึงได�พัฒนาทุกด�านท้ัง บุคลากร สถานท่ี และเทคโนโลยี ดังภาพประกอบท่ี 9 

 
 

ภาพประกอบท่ี 9 กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหน�วย OSS 
 
ซ่ึงความสําคัญในการบริการข�างต�น เพ่ือให�บุคลากรทุกคนในองค"กรได�มีเปJาหมายของการบริการท่ีจุดเดียวกันและ
ผู�รับบริการพึงพอใจ และนําไปสู�ปFจจัยแห�งความสําเร็จขององค"กร 

กระบวนการการบริการท่ีสร�างข้ึนเพ่ือสร�างความสะดวก ความพึงพอใจแก�นักศึกษาและผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย และลดข�อบกพร�องในการให�บริการ กระบวนการนี้เกิดจากวิสัยทัศน"ของทีมบริหาร ข�อเสนอแนะจาก
บุคลากร ร�วมกับการรับฟFงเสียงลูกค�า ดังนั้น เพ่ือสร�างการบริการท่ีเหนือกว�าความคาดหวังของลูกค�า บัณฑิต
วิทยาลัยได�ประเมินและทบทวนผลการปฏิบัติการ บูรณาการการค�นหา และสร�างนวัตกรรมในการสร�าง
ความสัมพันธ"กับลูกค�าอย�างต�อเนื่อง เม่ือมีข�อเสนอแนะท่ีน�าสนใจและส�วนหนึ่งนําไปใช�ในการจัดทําแผนกลยุทธ" 
ซ่ึงมีกระบวนการ แสดงได�ดังภาพประกอบท่ี 10 
 

One Stop 
Service • บริการด�วยใจ ห�วงใยคุณภาพ

จัดบรรยากาศ/
สถานท่ี

• สะอาดเรียบร�อย
• มีวารสาร/หนังสือพิมพ"
• มีน้ําด่ืมบริการ

การปฏิสัมพันธ-กับ
ผู�รับบริการ

• ยิ้มแย�มแจ�มใส
• รวดเร็ว/เต็มใจ

การสื่อสารท่ีดี
• ถูกต�อง/แม�นยํา/

ชัดเจน
• มีไมตรีจิต

การพัฒนา
เทคโนโลยี

• เคร่ืองมือ
• การประชาสัมพันธ"
• การติดประกาศท่ีชัดเจน

การติดตามและ
ประเมินผล

• มาตรฐานการประกันคุณภาพ
• ประเมินความพึงพอใจ
• รับฟFงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ
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ภาพประกอบท่ี 10 กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเพ่ือการบริการท่ีดี 
 
นอกจากนี้ยังมีการติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอผ�านท่ีประชุมสัมมนาผู�ปฏิบัติงานบัณฑิต
วิทยาลัย และท่ีประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจะมีการประชุมทุกเดือนเพ่ือติดตามปFญหา/ข�อบกพร�องจาก
การให�บริการ และร�วมกันแก�ไขหรือหาวิธีปJองกันไม�ให�เกิดซํ้า นําไปสู�การพัฒนา/ปรับปรุงบริการให�สอดคล�องตาม
ความต�องการลูกค�าเพ่ิมมากข้ึน 

3.1ก(2) บัณฑิตวิทยาลัยมีการสื่อสารเ พ่ือเผยแพร�ข�อมูล ข�าวสารต�างๆ ไปยังลูกค�าผ�าน 
www.grad.psu.ac.th https://www.facebook.com/GraduateSchool.PSU จดหมายอิเล็กทรอนิกส" 
กระดานสนทนา เอกสารประชาสัมพันธ" บอร"ดประชาสัมพันธ" การติดต�อผ�าน OSS เก่ียวกับการให�บริการและ
เรื่องต�างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงการจัดกิจกรรม/สัมมนาต�างๆ เพ่ือเปIนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับผู�รับบริการ 
และยังมีการรับฟFงเพ่ือเรียนรู�และพัฒนาทิศทางการให�บริการจากนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย นอกจากนี้ 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดให�มีแบบสอบถามเพ่ือรับฟFงเสียงจากลูกค�าในด�านต�างๆ เพ่ือนําผลมาปรับปรุงบริการอย�าง
ต�อเนื่อง แสดงได�ดังภาพประกอบท่ี 11 
 

� วิเคราะห"
ลักษณะพ้ืนฐาน
ของหน�วยงาน

� จัดตั้ง
คณะทํางาน

� วิเคราะห"สภาพ
การปฏิบัติงานและปFญหา
ท่ีผ�านมาและในปFจจุบัน

� ดําเนินการ
ปรับปรุง

� จัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

	 ประชุม
ผู�เก่ียวข�อง 


 ช้ีแจงทําความ
เข�าใจผู�ปฏิบัติงาน

� ผลักดัน 
ส�งเสริม และถ�ายทอด

� ติดตามและ
ประเมินผล

 แนวทาง/
ปFจจัยท่ีส�งผลสําเร็จ
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ภาพประกอบท่ี 11 การปรับปรุงการดําเนินการด�านบริการ 
 

3.1ก(3)  บัณฑิตวิทยาลัยรับฟFงข�อเสนอแนะ ข�อร�องเรียนต�างๆ จากนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียผ�านช�องทางต�าง ๆ หากมีประเด็นใหม�ๆ เข�ามา จะมีกระบวนการกําหนดและสร�างกระบวนการใหม�โดย
หัวหน�ากลุ�มงานหารือกับเจ�าหน�าท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือศึกษาความเปIนไปได�และพิจารณาขีดความสามารถเบ้ืองต�นก�อน 
หากมีความสามารถท่ีจะดําเนินการได� ก็จะนําเข�าท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือขอความเห็นชอบ โดย
จําแนกเปIน 2 ประเภท คือ ประเภทเร�งด�วน และไม�เร�งด�วน และมีการรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมทุก
เดือน เพ่ือให�ทันต�อทิศทางและความต�องการของนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอยู�เสมอ ซ่ึงนําไปสู�การพัฒนา
งานอย�างมีประสิทธิภาพอีกด�วย ดังภาพประกอบท่ี 12 
 
 

1 กําหนด
มาตรการ แนวทาง 

แผนดําเนินการ

� 
ตั้งเปJาหมาย

� วางแผน

4 ปฏิบัติงาน
ตามแผน

� จัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก บุคลากร สถานท่ี 
กระบวนการให�บริการ

	 สํารวจ
ความพึงพอใจ


 ปFญหา
อุปสรรคและแนว

ทางแก�ไข
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ภาพประกอบท่ี 12 กลไกการสร�างระบบงานเพ่ือสร�างความพึงพอใจแก�นักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 
 3.1ข การสร�างวัฒนธรรมท่ีมุ'งเน�นผู�เรียนและผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย 

3.1ข(1) บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการท่ีก�อให�เกิดวัฒนธรรมมุ�งเน�นคุณภาพตามหลัก PDCA เพ่ือ
การกําหนดเปJาหมาย ทิศทาง และกลยุทธ"การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงการดําเนินงานอย�าง
ต�อเนื่องเพ่ือแก�ปFญหาข�อบกพร�องของการให�บริการท่ีเกิดข้ึนในระบบบริการให�ลดน�อยลง และนําไปสู�ความสําเร็จ
ขององค"กร และสร�างความพึงพอใจสูงสุดแก�ผู�รับบริการ ดังนั้น การมีจิตบริการ (Service Mind) ของบุคลากร 
เปIนวัฒนธรรมพ้ืนฐานท่ีบัณฑิตวิทยาลัยต�องคํานึงถึงเพ่ือสร�างความพึงพอใจให�แก�นักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
มากท่ีสุด โดยผู�บริหารเล็งเห็นความสําคัญในจุดนี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน" ค�านิยม และหล�อหลอมการ
สร�างวัฒนธรรมองค"กรให�บุคลากรมีจิตใจท่ีเอ้ือต�อการให�บริการท่ีดี รวมถึงเป?ดโอกาสให�นักศึกษาและผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียมีส�วนร�วมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการมากข้ึน ดังภาพประกอบท่ี 13 
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ภาพประกอบท่ี 13 การพัฒนากระบวนทัศน"เพ่ือสร�างระบบการให�บริการ 
 

นอกจากนี้ ยังกําหนดให�การทํางานเปIนทีม เปIนวัฒนาธรรมองค"กร มีการประเมินผลความสามารถ
เชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรทุกระดับในหัวข�อ จริยธรรม การมุ�งเน�นผู�รับบริการ การ
มุ�งเน�นคุณภาพ และมีระบบส�งเสริมวัฒนธรรมท่ีมุ�งเน�นนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย พร�อมท้ังสนับสนุนการ
นําเสนอความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนางาน เพ่ือให�บุคลากรตระหนักถึงการบริการท่ีมุ�งเน�นนักศึกษาและผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียได�รับบริการท่ีดีและประสบการณ"ท่ีดีอย�างสมํ่าเสมอ และยังเปIนการพัฒนาบุคลากรควบคู�กันไป อีกท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานด�วย ดังภาพประกอบท่ี 14 

นักศึกษาและผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย คือ ผู�ท่ีต�องเอาใจใส'

ผู�นํากล�าเปลี่ยนแปลง

กระจายอํานาจ

มีวิสัยทัศน-

สร�างตัวชี้วัด

เน�นการทํางานเปXนทีม

เน�นการช'วยเหลือ แนะนํา

ทํางานแนวราบ สร�างเครือข'าย

ใช�ระเบียบ กฎเกณฑ- อย'างมีดุลยพินิจ

ริเร่ิม สร�างสรรค-

พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง

โปร'งใส และตรวจสอบได�

ทุกคนมีส'วนร'วม

วัดผลสัมฤทธ์ิ



 

Graduate School   57 

 
ภาพประกอบท่ี 14 การพัฒนาเพ่ือสร�างระบบการให�บริการท่ีดี 
 

3.1ข(2) ความสัมพันธ"กับนักศึกษา ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และความพึงพอใจ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการสร�างและจัดการความสัมพันธ"กับกลุ�มผู�ใช�บริการหลัก ได�แก� นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา อาจารย"ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านบัณฑิตศึกษา เพ่ือดึงดูดและเพ่ิมศักยภาพ
ของกลุ�มเปJาหมายเพ่ือท่ีจะไปถึงจุดความคาดหวัง/เปJาหมาย และเปIนไปตามความต�องการและสร�างความ
ประทับใจ/ความพึงพอใจให�กับนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ด�วยวิธีการสําคัญดังภาพประกอบท่ี 15 

• ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล/
รายกลุ'ม

• ประเมินจากผู�ร'วมงาน
• ประเมินจากผู�มีส'วนได�

ส'วนเสีย

การจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน

• จัดอบรมภายใน
องค-กร

• ส'งอบรมหน'วยงาน
ภายนอก

พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

• ข�อมูลถูกต�อง/
ครบถ�วน/ทันสมัย

• ตรงตามความ
ต�องการของผู�มี
ส'วนได�ส'วนเสีย

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

• บุคลากรมีจิตบริการ
• บริการด�วยใจ ห'วงใย

คุณภาพ

นักศึกษาและผู�มีส'วนได�
ส'วนเสียได�รับประโยชน-
และประสบการณ-ท่ีดี
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ภาพประกอบท่ี 15 การสร�างความสัมพันธ"กับนักศึกษา ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และความพึงพอใจ 

 
3.1ข(3) บัณฑิตวิทยาลัยสร�างวัฒนธรรมท่ีมุ�งเน�นนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย โดยผู�บังคับบัญชา

ทุกระดับปฏิบัติตนเปIนแบบอย�าง และสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ เพ่ือสร�างความตระหนักในการมุ�งเน�นลูกค�า
ในทุกโอกาส เช�น การประชุมทีมบริหารและการประชุมบุคลากร 2 เดือนต�อ 1 ครั้ง และใช�ช�องทางในการรับฟFง
เสียงจากนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกช�องทาง เช�น การรับฟFงข�อเสนอแนะผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกส" 
กระดานสนทนา เปIนแนวทางในการตอบสนองความต�องการของนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างรวดเร็วตาม
ระบบท่ีกําหนดไว� เม่ือบุคลากรมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมและได�รับการปลูกฝFงให�มีวัฒนธรรมในการมุ�งเน�น
ลูกค�า ส�งผลให�บุคลากรตระหนักถึงการให�บริการท่ีทันต�อความต�องการลูกค�า และลูกค�าเองมีความสัมพันธ"ท่ีดีกับ
องค"กรในท่ีสุด นอกจากนี้ การนําวัฒนธรรมองค"กร ค�านิยม แนวปฏิบัติการแบ�งปFนความรู� และการสร�างความ
ผูกพันของบุคลากร บูรณาการเข�าเปIนแนวทางการขับเคลื่อนองค"กรให�เปIน Learning Organization และเม่ือ
สะสมความเชี่ยวชาญในด�านการสร�างนวัตกรรมอย�างต�อเนื่อง องค"กรจะก�าวเข�าสู�การเปIน Innovative 
Organization ซ่ึงจะตอบสนองความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการได�ทันต�อทิศทางและความต�องการ
อยู�เสมอ 
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3.2  เสียงของลูกค�า 
 3.2ก การรับฟ=งนักศึกษาและผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย 

3.2ก(1) บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการรับฟFงผู�รับบริการจากช�องทางต�างๆ มีการสื่อสารกับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และส�วนตลาด เพ่ือรับฟFงความคิดเห็นและเรียนรู�ความต�องการ ความ
คาดหวัง และรูปแบบของการบริการ เพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อมูลปJอนกลับเก่ียวกับการให�บริการ และการส�งเสริม
สนับสนุนเรื่องต�างๆ รวมถึงการสนับสนุนนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�สามารถนําข�อมูลสารสนเทศต�างๆ ไป
ใช� โดยมีวิธีการรับฟFงท่ีแตกต�างกันไป เช�น  

• การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
• การรับการประเมินจากการจัดประชุม/สัมมนา  
• การจัด Road Show 
• การรับข�อร�องเรียน/ข�อเสนอแนะ 
• การวิเคราะห"จากการเปรียบเทียบกับคู�เทียบหรือหน�วยงานท่ีมีความคล�ายคลึงกัน 

ซ่ึงข�อมูลท่ีได�รับเปIนข�อมูลท่ีมีความสําคัญในการให�บริการท่ีเก่ียวข�องกัน นอกจากนี้ยังได�ติดตามความสําเร็จของ
นักศึกษา การมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ ของนักศึกษา เพ่ือการเข�าถึงปFญหาหรือใช�วิธีการแก�ไขท่ีเหมาะสม 
บัณฑิตวิทยาลัยนํามาใช�เพ่ือการพัฒนาระบบการบริการหรือระบบโปรแกรมสารสนเทศต�างๆ และจัดหาข�อมูลเพ่ือ
ใช�ในการจัดทําระบบโปรแกรมสารสนเทศใหม�ๆ เพ่ือตอบสนองการให�การบริการ ซ่ึงได�ให�ความสําคัญสิ่งท่ี
เก่ียวข�องกันท้ังอย�างเปIนทางการและไม�เปIนทางการ โดยข�อมูลย�อนกลับจากวิธีการรับฟFงและการเรียนรู�ดังกล�าว 
 
ตารางท่ี 35 แสดงกลุ�มผู�รับบริการ/ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและแนวทางและวิธีการสื่อสาร 

 แนวทางและวิธีการส่ือสาร 
(โดยการแสดงความคิดเห็น/สอบถามโดยตรง) 

 1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา • การประชุมและสัมมนา 
• ระบบประชาสัมพันธ"  
• จดหมายข�าว 
• กระดานสนทนา 
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส" 
• โทรศัพท" 
• facebook 

• การสํารวจ/รับฟFงความคิดเห็น 
 2. อาจารย"ระดับบัณฑิตศึกษา • การประชุมและสัมมนา 

• จดหมายอิเล็กทรอนิกส" 
• หนังสือเวียน 
• การสํารวจ/รับฟFงความคิดเห็น 

 3. ผู�รับบริการอ่ืนๆ • จดหมายราชการ 
• โทรศัพท"/โทรสาร 
• การสัมภาษณ" 
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส" 
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บัณฑิตวิทยาลัยได�กําหนดวิธีดําเนินการรับฟFงข�อเสนอแนะ/ข�อร�องเรียนต�างๆ จากทุกส�วน และนําไปสู�การพัฒนา
งานและพัฒนาคนควบคู�กันไปดังแสดงในภาพประกอบท่ี 16 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 16 การรับฟFงนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

 
ผลการสํารวจท้ังหมดจะนําไปวิเคราะห"เพ่ือตอบสนองความต�องการของนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและ 
สําหรับวิธีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงให�วิธีการรับฟFง การเรียนรู� และข�อเสนอแนะให�เปIนไปตามความต�องการและ
ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและทันต�อการเปลี่ยนแปลงนั้นใช�วิธีท่ีแสดงข�างต�นร�วมกับวิธีการอ่ืนๆ เช�น 
 - การเข�าร�วมสัมมนาวิชาการต�างๆ เช�น สัมมนานโยบายการจัดการภาครัฐ เปIนต�น 
 - การใช� Knowledge Management ในการประชุมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เช�น การประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ" นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป=สุดท�าย เปIนต�น เพ่ือ
รับรู�และแบ�งปFนความรู�ด�านต�างๆ  
 3.2ก(2) บัณฑิตวิทยาลัยได�กําหนดให�มีผู�รับผิดชอบในการรับฟFงนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุก
กลุ�มเปJาหมาย โดยให�นักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียได�มีโอกาสติดต�อให�ข�อเสนอแนะและประเมินวิธีการต�างๆ 
ตลอดจนเป?ดโอกาสให�ร�องเรียนและเสนอข�อคิดเห็น เพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อมูล การดําเนินการด�านการตลาดเชิงรุก
กระทําด�วยกิจกรรม Road Show ประชุม/สัมมนา โทรศัพท"  facebook และแบบประเมินความพึงพอใจ เปIนต�น 
และรับฟFงผู�รับบริการในอนาคต ซ่ึงข�อมูลจากการรับฟFงผู�รับบริการท้ังหมดจะนําไปวิเคราะห"และนําไปเปIนข�อมูล
ปJอนกลับเพ่ือการพัฒนาให�ได�มาซ่ึงสารสนเทศท่ีเก่ียวข�อง และกําหนดเปIนกลยุทธ"ท่ีสําคัญในการดําเนินการ
กิจกรรมการสร�างความพึงพอใจให�กับผู�รับบริการในป=ต�อไป 
 3.2ก(3) บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดวิธีการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียนของผู�รับบริการอย�างเปIน
ระบบ โดยผ�านวงจรการวิเคราะห" ประเมินผล และนําไปทบทวน/ปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอนการดําเนินงาน 
รวมถึงการปรับปรุงการสื่อสารเพ่ือลดความไม�พึงพอใจของนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ซ่ึงการกําหนดวิธีการ
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จัดการข�อร�องเรียนโดยสื่อสารกับผู�รับบริการ ค�นหาสาเหตุ ผลท่ีเกิดจากสาเหตุ ซ่ึงผู�บริหารได�กําหนดแนววิธีการ
ปฏิบัติ/แนวทางแก�ไขในการจัดการข�อร�องเรียนไว�ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 17-19 
 
ช'องทางท่ี 1 : กรณีท่ีผู�ร�องเรียนเสนอข�อร�องเรียนต'อบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
หมายเหตุ 1) ผู�ร�องเรียน หมายรวมถึง นักศึกษา อาจารย" บุคลากรผู�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 

และบุคคลท่ัวไป 
2) กรณีท่ีเรื่องยุติไม�ว�าในระดับใด บัณฑิตวิทยาลัยเปIนผู�แจ�งผลการพิจารณาไปยังผู�ร�องเรียน 
3)               หมายถึง การเสนอเรื่อง             หมายถึง การแจ�งผลการพิจารณา 

 
ภาพประกอบท่ี 17 ข้ั น ต อ น / วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร ข� อ ร� อ ง เ รี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ผู� มี ส� ว น ไ ด� ส� ว น เ สี ย 

กรณีผู�ร�องเรียนเสนอข�อร�องเรียนต�อบัณฑิตวิทยาลัย 
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ช'องทางท่ี 2 : กรณีท่ีผู�ร�องเรียนเสนอข�อร�องเรียนต'อคณะ/สถาบัน/หน'วยงานต�นสังกัด 
 

 
 

หมายเหตุ 1) ผู�ร�องเรียน หมายรวมถึง นักศึกษา อาจารย" บุคลากรผู�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 
และบุคคลท่ัวไป 

2) กรณีท่ีเรื่องยุติไม�ว�าในระดับใด คณะเปIนผู�แจ�งผลการพิจารณาไปยังผู�ร�องเรียน 
3)               หมายถึง การเสนอเรื่อง             หมายถึง การแจ�งผลการพิจารณา 

 
ภาพประกอบท่ี 18 ข้ั น ต อ น / วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร ข� อ ร� อ ง เ รี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ผู� มี ส� ว น ไ ด� ส� ว น เ สี ย 

กรณีผู�ร�องเรียนเสนอข�อร�องเรียนต�อคณะ/สถาบัน/หน�วยงานต�นสังกัด 
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ช'องทางท่ี 3 : กรณีท่ีผู�ร�องเรียนเสนอข�อร�องเรียนต'อมหาวิทยาลัย 
 

 
 
หมายเหตุ 1) ผู�ร�องเรียน หมายรวมถึง นักศึกษา อาจารย" บุคลากรผู�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 

และบุคคลท่ัวไป 
2) กรณีผู�ร�องเรียนส�งข�อร�องเรียนไปยังผู�บริหารในหลายระดับพร�อมกัน ให�ผู�มีอํานาจระดับสูงสุด

เปIนผู�วินิจฉัยสั่งการ 
3) กรณีท่ีเรื่องยุติไม�ว�าระดับใด บัณฑิตวิทยาลัยเปIนผู�แจ�งผลการพิจารณาไปยังผู�ร�องเรียน 
4)               หมายถึง การเสนอเรื่อง             หมายถึง การแจ�งผลการพิจารณา 

 
ภาพประกอบท่ี 19 ข้ันตอน/วิ ธี ก ารการจั ดการข� อ ร� อ ง เ รี ยนของนั ก ศึ กษาและผู� มี ส� วน ได� ส� วน เสี ย 

กรณีผู�ร�องเรียนเสนอข�อร�องเรียนต�อมหาวิทยาลัย 
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 3.2ข การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักศึกษาและผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย 
 3.2ข(1) บัณฑิตวิทยาลัยใช�วิธีการรับฟFงและเรียนรู�จากนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังท่ีเปIน
ทางการและไม�เปIนทางการในการกําหนดความพึงพอใจของนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย วิธีท่ีเปIนทางการใน
การกําหนดความพอใจ คือ การใช�แบบสํารวจหรือแบบประเมินความพึงพอใจ เปIนการสํารวจการให�บริการท่ีจัด
ให�กับนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมาใช�บริการท่ี One Stop Service : OSS และส�งไปยังคู�ความร�วมมือ 
(หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ/สถาบันวิจัย/วิทยาเขต) เปIนการเก็บข�อมูลท่ีได�กําหนดหัวข�อเก่ียวกับความสําคัญต�างๆ 
โดยบัณฑิตวิทยาลัยใช�ข�อมูลเหล�านี้มาวิเคราะห" ประเมิน ทบทวน/พัฒนาองค"กร และวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปรับปรุงการให�บริการให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยวิธีการดังนี้ 
 1) กําหนดผู�รับผิดชอบ 
 2) กําหนดกรอบเวลา 
 3) สํารวจความต�องการ/ความคาดหวัง โดยใช�แบบประเมิน 
 4) วิเคราะห"/ทบทวน/ปรับปรุง/แก�ไข และกําหนดเปIนแนวทาง/แนวปฏิบัติขององค"กร 
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการปฏิบัติงานหรือการจัดกิจกรรมตลอดท้ังป=ท่ีได�จัดให�กับนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วน
เสีย เช�น การจัดอบรมต�างๆ การจัดปฐมนิเทศ เปIนต�น และนําผลการประเมินเหล�านี้มาปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมครั้งต�อไปให�ตรงตามความคาดหวังของกลุ�มเปJาหมายมากท่ีสุด 
 ข�อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวข�องจะถูกรวบรวมและวิเคราะห"เพ่ือดําเนินการปรับปรุงตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพ่ือใช�ในการปรับปรุงการดําเนินงานและการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงการนําผลการประเมินมาทบทวนอย�าง
สมํ่าเสมอในหัวข�อการร�องเรียนต�างๆ ทําให�ผู�บริหารสามารถแยกแยะประเด็นต�างๆ เพ่ือการนําไปปรับปรุงอย�างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.2ข(2) บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการรวบรวมและใช�สารสนเทศท่ีเก่ียวข�องมาเปรียบเทียบกับ
บัณฑิตวิทยาลัยคู�เทียบในสถาบันการศึกษาท่ีกําหนด ซ่ึงให�บริการในลักษณะท่ีคล�ายกันโดยการ 
 1) วิธีการรวบรวม กําหนดผู�รับผิดชอบ วิเคราะห"ข�อมูลตามระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีกําหนด 
และรายงานเข�าสู�ท่ีประชุมระดับต�างๆ 
 2) การเปรียบเทียบ 

• เปรียบเทียบตามเกณฑ"ท่ีกําหนดข้ึนโดยองค"กร โดยกําหนดคู�เทียบ คือ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น  ในด�านท่ีเก่ียวข�องกับนักศึกษา และความพึง
พอใจ 

• เปรียบเทียบตามเกณฑ" สกอ. 
ข�อมูลการเปรียบเทียบกับเกณฑ"ต�างๆ จะนําเข�าท่ีประชุมระดับต�างๆ เพ่ือวิเคราะห"และหาแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการดําเนินงานจาผลการวิเคราะห"สาเหตุ เพ่ือปJองกัน/แก�ไขปFญหาท่ีเกิดข้ึน และพัฒนา/ปรับปรุง
องค"กรเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจต�อไป ดังภาพประกอบท่ี 20 
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ภาพประกอบท่ี 20 วิธีการรวบรวมข�อมูลและการเปรียบเทียบข�อมูลคู�เทียบ 
 
 3.2ข(3) บัณฑิตวิทยาลัยไม�มีวิธีปฏิบัติการประเมินความไม�พึงพอใจของผู�รับบริการเฉพาะ หากแต�ได�
กําหนดในแนวทางการปฏิบัติเรื่องการบริการลูกค�าและข�อร�องเรียน รวมถึงกําหนดผู�รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก
ข�อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจในส�วนของการระบุสิ่งท่ีบัณฑิตวิทยาลัยควรปรับปรุงและจากข�อ
ร�องเรียน/ข�อเสนอแนะท่ีได�รับจากช�องทางต�างๆ ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องจะถูกรวบรวมและวิเคราะห"เพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือนําไปใช�ในการปรับปรุงการดําเนินงาน และการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง และ
รายงานผลการดําเนินงานเข�าสู�ท่ีประชุมผู�บริหาร ซ่ึงการดําเนินการท้ังหมดจะได�รับการตรวจติดตามท้ังจากภายใน
และหน�วยงานภายนอกว�าได�มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดไว�หรือไม� การตรวจติดตามและตรวจ
ประเมินกระบวนการเหล�านี้จะทําให�ได�มาซ่ึงการปรับปรุงระบบการวัด/การประเมินความพึงพอใจ/ไม�พึงพอใจของ
องค"กร 
 3.2ค การวิเคราะห-และใช�ข�อมูลของนักศึกษาและผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย 
 3.2ค(1) บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการกําหนดกลุ�มผู�รับบริการตามประเภทการให�บริการ บัณฑิตวิทยาลัย
คํานึงถึงผู�รับบริการในปFจจุบันและผู�รับบริการในอนาคต โดยพิจารณาจากความต�องการของผู�รับบริการท่ี
สอดคล�องกับศักยภาพและความได�เปรียบเชิงกลยุทธ"ของบัณฑิตวิทยาลัย และได�นํามาใช�ในการดําเนินงานด�าน
การตลาดในรูปแบบกิจกรรม Road Show เพ่ือแนะนําบริการของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงมีการติดตามผลการ
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ดําเนินการดังกล�าวเพ่ือนํามาสู�การปรับปรุงการกําหนดผู�รับบริการในอนาคต และมาปรับปรุงรูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมดังกล�าวด�วย 
 3.2ค(2) บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบฐานข�อมูลสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข�อมูลการให�บริการ ซ่ึง
สามารถดูแนวโน�มผู�รับบริการและตลาด เพ่ือนํามากําหนดทิศทางในการให�บริการใหม�ๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต�องการของผู�รับบริการ โดยมีคณะผู�บริหารทําหน�าท่ีผลักดันการดําเนินงานดังกล�าว และวางกลยุทธ"ด�านการเพ่ิม
ความพึงพอใจในการให�บริการและการสร�างนวัตกรรมบริการ ด�วยการสื่อสารผ�านท่ีประชุมและสื่อสารภายใน
องค"กร ท้ังนี้ประเด็นการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการ ตลอดจนการมุ�งพัฒนานวัตกรรมได�ถูกสะท�อนอยู�ในค�านิยม
องค"กร โดยผู�บริหารได�คาดการณ"และกําหนดความต�องการหลักของผู�รับบริการ ด�วยการประชุมคณะผู�บริหาร 
โดยนําเข�าข�อมูลและสารสนเทศจากกระบวนต�างๆ ในด�านการฟFงเสียงของผู�รับบริการ ข�อมูลการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล�อมจาก รวมท้ังการพิจารณาความต�องการและความคาดหวังท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู�รับบริการท่ีมีการ
เปรียบเทียบการบริการกับบริการอ่ืนๆ  
 3.2ค(3) บัณฑิตวิทยาลัยใช�สารสนเทศเก่ียวกับนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียโดยการนําเข�าข�อมูล
และสารสนเทศจากกระบวนการต�างๆ ข�อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อม รวมท้ังการพิจารณาความต�องการ
และความคาดหวังท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย โดยการกําหนวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 1) เก็บรวบรวมข�อมูลโดยเจ�าหน�าท่ี 
 2) วิเคราะห"ข�อมูลตามระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีกําหนด 
 3) รายงานทีมบริหารและท่ีประชุมระดับต�างๆ 
 4) พัฒนาและปรับปรุงแก�ไขระบบสารสนเทศ 
และผู�บริหารเปIนผู�กําหนดระยะเวลาและช�วงเวลาในการรายงานในการประชุมต�างๆ เพ่ือให�ข�อมูลดังกล�าวสามารถ
นํามาใช�ทันเวลาในการดําเนินงาน/รายงานผลการดําเนินงาน โดยจะมีการติดตาม/ตรวจสอบโดยท่ีประชุมหรือ
ผู�ตรวจติดตามคุณภาพภายในตามแผนท่ีกําหนดไว� และนําผลดังกล�าวเพ่ือปรับปรุงด�านการตลาด เสริมสร�าง
วัฒนธรรมท่ีมุ�งเน�นนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และนําไปสู�การสร�างวัฒนธรรมขององค"กรดังแสดงใน
ภาพประกอบท่ี 21 
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ภาพประกอบท่ี 21 สารสนเทศเพ่ือการเสริมสร�างวัฒนธรรมท่ีมุ�งเน�นนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

 
 3.2ค(4) บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการกําหนดแนวทางการเรียนรู�จากนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
การประเมินความพึงพอใจ รวมถึงการใช�ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับกลุ�มดังกล�าวเพ่ือให�ทันต�อความต�องการและทิศทาง
กําหนด โดยได�วิเคราะห"ปFญหาและคุณภาพการให�บริการ มีการวางแผนการดําเนินงาน ศึกษาสํารวจ และมี
แผนพัฒนาคุณภาพการให�บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มีการมอบหมายผู�รับผิดชอบ และมีการจัดต้ังทีมงานการ
ให�บริการ (One Stop Service) ดังนี้ 
 1) มีการจัดทําแผน กําหนดกระบวนการ วิธีการหรือเส�นทางสู�ความสําเร็จ เปJาหมายท่ี
ครอบคลุมด�านกระบวนการให�บริการ เจ�าหน�าท่ีให�บริการ สิ่งอํานวยความสะดวกและคุณภาพการให�บริการท่ี
ชัดเจน 
 2) มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการให�บริการ และดําเนินการประเมินตามเวลาท่ี
กําหนด มีการรายงานให�ผู�บริหารและบุคลากรรับทราบ 
 3) มีระบบกํากับติดตาม โดยการประสานงานและจัดการกรณีมีปFญหาและระบุ
ผู�รับผิดชอบในการปฏิบัติอย�างชัดเจน และรายงานผู�บริหารและท่ีประชุมต�างๆ 
 4) นําผลการวิเคราะห"มาปรับปรุงงานด�านการบริการอย�างเปIนรูปธรรม  

• ทําให�สามารถดูแนวโน�มนักศึกษา ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และตลาดได�รวดเร็วและทัน
ต�อเหตุการณ"  

• นําข�อมูลมากําหนดกลยุทธ"/ทิศทางใหม�ๆ หรือสร�างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความ
ต�องการ และเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค�า 

• สร�างระบบฐานข�อมูลในการเก็บรวบรวมข�อมูลด�านต�างๆ ครอบคลุม เพ่ือความ
สะดวกในการสืบค�นด�านต�างๆ  

• สร�างวัฒนธรรมองค"กรให�เกิดการเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง 
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หมวด 4 การวัด วิเคราะห- และการจัดการความรู� 
 

4.1 การวัด การวิเคราะห- และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค-กร 
ก. การวัดผลการดําเนินการ 
4.1ก(1) ตัววัดผลการดําเนินการ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการเลือกตัววัดผลการดําเนินการ โดยผู�บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยประชุม
ร�วมกันเพ่ือคัดเลือกตัววัดผลการดําเนินการ จากความต�องการของผู�รับบริการ ผู�ปฏิบัติงานท้ังภายในและ
ภายนอกหน�วยงาน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย โดยรวบรวมจากระบบจัดเก็บฐานข�อมูลสารสนเทศ บัณฑิต
วิทยาลัยและปรับให�สอดคล�องตามการปฏิบัติงานประจําวัน และตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว� 4 ด�านตามข�อตกลง
กับมหาวิทยาลัย คือ ด�านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด�านนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด�านผลงานตีพิมพ"
ระดับบัณฑิตศึกษา และด�านผลงานท่ีใช�ประโยชน" (หมวด 2 ตารางท่ี 32 หน�า 51) จากนั้นบูรณาการข�อมูล
ท้ังหมด จนได�เปIนผลลัพธ"ของการวัดผลการดําเนินการ 6 ด�าน คือ  

1. ด�านการเรียนรู�ของผู�เรียน 
2. ด�านการมุ�งเน�นลูกค�า 
3. ด�านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 
4. ด�านการมุ�งเน�นผู�ปฏิบัติงาน 
5. ด�านประสิทธิผลของกระบวนการ 
6. ด�านภาวะผู�นํา 

ข�อมูลสารสนเทศด�านการปฏิบัติงานประจําวัน บัณฑิตวิทยาลัยนําไปประชาสัมพันธ"ในระบบ
สารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียรับทราบข�อมูลและนําข�อมูลไปใช�ประโยชน"ได�
โดยสะดวกสําหรับตัววัดด�านการเงินท่ีสําคัญท้ังระยะสั้นและระยะยาว มีระบบและกลไกในการจัดสรร 
วิเคราะห"ค�าใช�จ�าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
เทียบกับเปJาหมาย การติดตามตัววัดดังกล�าว ผู�รับผิดชอบข�อมูลสําหรับตัวชี้วัดเหล�านี้มีหน�าท่ีต�องจัดทํา
รายงานและเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปIนประจําทุกเดือน โดยกําหนดเปIนวาระ
ประจํา 

บัณฑิตวิทยาลัยได�พัฒนาระบบสารสนเทศ และกระบวนการต�างๆ เพ่ือวัด วิเคราะห" และจัดการ
ความรู� ปรับให�สอดคล�องไปแนวทางเดียวกันในภาพรวม แสดงได�ดังภาพประกอบท่ี 22 
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ภาพประกอบท่ี 22 กระบวนการวัด วิเคราะห" และจัดการความรู�ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
จากภาพประกอบท่ี 22 แสดงให�เห็นว�าบัณฑิตวิทยาลัย มีกระบวนการวัด วิเคราะห" และจัดการ

ความรู�ของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 
 
1) มีการรวบรวมข�อมูลความต�องการของผู�รับริการ บุคลากร และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
2) ทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัยคัดเลือกความต�องการข�อมูลท่ีสอดคล�องกับตัวชี้วัดและการ

ปฏิบัติงานประจําวัน ปรับให�สอดคล�องตามการปฏิบัติงานประจําวัน และตามตัวชี้วัดท่ี
กําหนดไว� 4 ด�าน และบูรณาการจนได�เปIนผลลัพธ"ของการวัดผลการดําเนินการ 6 ด�าน 

3) มอบหมายให�นักวิชาการคอมพิวเตอร"นักวิชาการคอมพิวเตอร"จัดการฐานข�อมูล ออกแบบ
โปรแกรมประยุกต"ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเก็บข�อมูล วิเคราะห" และ
ประมวลผลสําหรับสารสนเทศด�านต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช�น ด�านการประชาสัมพันธ" GSMIS 
(ฐานข�อมูลสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย) KPI SAR และ TQA 

4) กําหนดคณะกรรมการรวบรวมข�อมูล ซ่ึงมีหน�าท่ีปJอนข�อมูล ตรวจสอบข�อมูล และให�
ข�อเสนอแนะแก�ทีมบริหาร 

ทีมบริหารบัณฑติวิทยาลัยคัดเลือกความ
ต�องการที่สอดคล�องกับตัวชี้วัด        นําเสนอในการประชุม 

ต'างๆ ที่เกี่ยวข�อง 

โปรแกรมประยุกต- 
ระบบสารสนเทศ 

นําไปใช�ประโยชน- 

โปรแกรมเมอร-
ออกแบบ/พัฒนา
ระบบฐานข�อมูล 

สารสนเทศ 

ประมวล/
วิเคราะห- 

รับข�อมูลจาก 
- ผู�รับบริการ 
- บุคลากร 
- ผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย 

ระบบการจดัการสารสนเทศฯ 

วิเคราะห-/ทบทวน/ปรับปรุง 
ผลการดําเนินงาน 

การสร�างกระบวนการใหม' 

ติดตามความก�าวหน�า 

คลังข�อมูล 

เสนอแนะ 

ปpอนข�อมูล 

คณะกรรมการ
รวบรวมข�อมูลฯ 
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5) ข�อมูลในโปรแกรมประยุกต"จะถูกประมวลผลและวิเคราะห"เพ่ือจัดทําเปIนสารสนเทศเก็บไว�
ในคลังข�อมูล  

6) บัณฑิตวิทยาลัยเผยแพร�ข�อมูลและสารสนเทศผ�านเว็บไซต" และ Intranet (มีข�อมูลและ
สารสนเทศมากกว�าในเว็บไซต") โดยผู�ใช�ข�อมูลซ่ึงประกอบด�วย ผู�รับบริการ บุคลากร และผู�
มีส�วนได�ส�วนเสีย สามารถเข�าถึงสารสนเทศได�โดยผ�านเว็บไซต"โดยตรง ส�วนการเข�าถึง
สารสนเทศใน Intranet บัณฑิตวิทยาลัยจะกําหนดสิทธิ์การเข�าใช�งานด�วยรหัสผ�าน ซ่ึง
สามารถเรียกดูได�เพียงอย�างเดียว ยกเว�นผู�เก่ียวข�อง (บุคลากรภายในและภายนอก) ท่ี
สามารถจัดการกับข�อมูลได� 

7) บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการข�อมูลสารสนเทศ ความรู� และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
บุคลากรผู�รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจําวันดูแลการจัดการข�อมูลสารสนเทศ และความรู� 
ส�วนนักวิชาการคอมพิวเตอร"นักวิชาการคอมพิวเตอร" มีหน�าท่ีดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8) มีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
9) นําข�อเสนอแนะจากท่ีประชุมมาวิเคราะห" ทบทวน เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
10) ทีมผู�บริหารกําหนดผู�รับผิดชอบสร�างการสร�างกระบวนการใหม� โดยผูกกับการทําข�อตกลง

ภาระงาน (TOR) ในแต�ละรอบการประเมิน 
11) มีการนําไปพัฒนาและสร�างกระบวนการใหม� และความรู�ไปใช�ประโยชน"ตามวัตถุประสงค"    
12) มีการติดตามความก�าวหน�าทุกรอบการประเมิน จากผู�รับบริการ บุคลากร และผู�มีส�วนได�

ส�วนเสีย โดยนําข�อมูลท่ีได�มาสื่อสารในท่ีประชุมทีมบริหาร ท่ีประชุมสัมมนาบุคลากร และ
ในเวทีการประชุมต�างๆ 

 
ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดการฐานข�อมูล ประกอบด�วยข�อมูลสารสนเทศหลัก 

4 ด�าน คือ ด�านนักศึกษา อาจารย" หลักสูตร วิทยานิพนธ"และการเผยแพร�ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ" และ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนข�อมูลหลักอีก 5 ระบบ ได�แก� ระบบรับเข�านักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระบบการจัดสรร
ทุน ระบบการเบิกจ�ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ" ระบบฐานข�อมูลวารสารวิชาการ ระบบ OSS และ
ระบบวัสดุออนไลน" ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน อาจารย" และนักศึกษาสามารถสืบค�น ตรวจสอบ ติดตามข�อมูล
เพ่ือใช�ประกอบการตัดสินใจและการทํางานของตนเอง ข�อมูลต�างๆ จะถูกนํามาคัดเลือก วิเคราะห" หรือ
ประมวลผลตามประเภทของฐานข�อมูลหรือความต�องการในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน หรือปรับปรุงผล
การปฏิบัติการประจําวัน แล�วนําเสนอในท่ีประชุมต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือตัดสินใจในระดับหน�วยงานและเพ่ือ
สร�างกระบวนการใหม� จนนําไปสู�การใช�ประโยชน" และติดตามความก�าวหน�าเพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงระบบ
โดยรวมต�อไป 

ข�อมูลท่ีได�จากระบบสารสนเทศดังกล�าว สามารถบูรณาการเพ่ือศึกษาแนวโน�มในภาพรวมและ
ภาพย�อยแต�ละคณะได� เช�น จํานวนผู�สมัครและจํานวนรับเข�าในแต�ละป=การศึกษา โดยรวมแต�ละป=มีสัดส�วน
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย�างไร และจําเปIนต�องวิเคราะห"หาสาเหตุเพ่ือใช�ในการปรับปรุงหรือตัดสินใจในระดับองค"กร 
หรือสร�างกระบวนการใหม� 

ข�อมูลท่ีได�จากการวิเคราะห" มีการรายงานข�อมูลในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย มีช�องทางในการสื่อสารข�อมูล คําแนะนําไปยังหลักสูตร ภาควิชา และคณะ โดยผ�านกิจกรรม “Grad 
Sharing” และมีการดําเนินการเพ่ือสร�างกระบวนการใหม� เช�น จัดกิจกรรม Road Show กิจกรรม “สัปดาห"
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บัณฑิตศึกษา (Graduate Study Week)” การจัดสรรทุนการศึกษา การเพ่ิมช�องทางการสมัครสอบ การ
ยกเว�นค�าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือเปIนแรงจูงใจการสมัครเข�าศึกษา เปIนต�น 

 
4.1ก(2) ข�อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

จากฐานข�อมูลและสารสนเทศท่ีมีอยู� บัณฑิตวิทยาลัยได�เลือกวิเคราะห"และประมวลผลข�อมูลท่ี
สําคัญท่ีสอดคล�องกับตัววัดผลการดําเนินการท้ัง 6 ด�าน และทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับข�อมูลหลายๆ 
ด�าน รวมท้ังเลือกองค"กรเปรียบเทียบท่ีมีบริบทใกล�เคียงกันหรือศึกษาข�อมูลแบบ Benchmarking จากนั้น
ข�อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบถูกนํามาใช�ในการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกล
ยุทธ" รวมท้ังการสร�างกระบวนการใหม�อย�างมีประสิทธิผล 

การสร�างความม่ันใจว�าได�ใช�ข�อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ" รวมท้ังการสร�างกระบวนการใหม�อย�างมีประสิทธิผล ตลอดจน
ระบบการวัดผลการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงท้ังภายในหรือ
ภายนอกหน�วยงานท่ีเกิดข้ึนอย�างรวดเร็วหรือท่ีไม�ได�คาดคิด โดยมีการเก็บข�อมูล มีการกําหนดผู�รับผิดชอบ
รวบรวม/บันทึกข�อมูลในระบบฐานข�อมูล และจัดระบบข�อมูลผลการดําเนินงานตลอดเวลา เพ่ือให�หน�วยงานมี
ข�อมูลท่ีถูกต�อง ทันสมัยและใช�ประโยชน"ได�อย�างแท�จริง จึงกําหนดให�มีการพัฒนาระบบฐานข�อมูลเพ่ือเก็บ
รวบรวมผลการดําเนินงานให�เปIนปFจจุบันและแสดงผลเชิงเปรียบเทียบข�อมูลท่ีสําคัญเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ"รวมท้ังการสร�างกระบวนการใหม�ได�อย�างมีประสิทธิผล บัณฑิตวิทยาลัยได�
ฝ�กอบรมบุคลากรให�สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได� ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรอย�างไม�คาดคิด 
ระบบการวัดผลก็ยังสามารถดําเนินการต�อไปได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

4.1ก(3) วิธีการเลือกและสร�างความม่ันใจการใช�ข�อมูลและสารสนเทศ (รวมถึงข�อร�องเรียน) เพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ- รวมท้ังการสร�างนวัตกรรม อย'างมีประสิทธิผล 

ข�อมูลและสารสนเทศเสียงของลูกค�า (รวมถึงข�อร�องเรียน) ท่ีเข�าสู�บัณฑิตวิทยาลัย มี 4 ช�องทาง 
คือ การวัดผลการดําเนินงานจากการสํารวจความคิดเห็นของผู�รับบริการโดยใช�แบบสอบถามความต�องการรับ
บริการป=ละ 1 ครั้ง แบบประเมินผลความพึงพอใจของทุกๆ โครงการ/กิจกรรม การรับฟFงความคิดเห็นผ�าน
กลุ�ม CoP และการระบุความต�องการทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส"/กระดานสนทนาสําหรับข�อมูลการวัดผลการ
ดําเนินงานจากการสํารวจความคิดเห็นของผู�รับบริการโดยใช�แบบสอบถามความต�องการรับบริการป=ละ 1 ครั้ง 
และแบบประเมินผลความพึงพอใจของทุก ๆ โครงการ/กิจกรรมผู�รับผิดชอบจะทําการวิเคราะห" สรุป จัดทํา
รายงานเสนอผู�บริหารและนําไปถ�ายทอดในท่ีประชุมสัมมนาบุคลากร สําหรับสารสนเทศ (รวมถึงข�อร�องเรียน) 
จากการรับฟFงความคิดเห็นผ�านกลุ�ม CoP และการระบุความต�องการทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส"/กระดาน
สนทนา ผู�รับผิดชอบจะทําการตอบทันทีในเรื่องท่ีเก่ียวกับข�อกําหนด กฏระเบียบ วิธีการปฏิบัติท่ีเปIนมาตรฐาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย หากเปIนข�อร�องเรียนหรือข�อเสนอแนะ จะมีการรวบรวมและนําเสนอในท่ีประชุมสัมมนา
บุคลากร และท่ีประชุมทีมบริหาร เพ่ือวิเคราะห"และหาข�อสรุปเพ่ือนําไปสู�การกําหนดทิศทางของการ
ดําเนินงาน และสามารถนําไปใช�ประโยชน"อย�างรวดเร็ว ข�อมูลจากการสอบถามความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
มีการประเมินผลเปIนระบบคือ ในช�วงก�อนปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงานและหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 
ข�อเสนอแนะและข�อคิดเห็นของผู�รับบริการ รวมท้ังนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย จะถูกนํามาวิเคราะห"เพ่ือ
หาแนวทางการดําเนินงานการปJองกันล�วงหน�าท่ีทันต�อความต�องการของผู�รับบริการและทิศทางของบัณฑิต
วิทยาลัยอยู�เสมอ โดยจะมีการประเมินทุกครั้งและทุกกิจกรรมท่ีมีการดําเนินงาน 
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นอกจากนั้น ข�อมูลและสารสนเทศจะถูกนําไปใช�ในการประชุมของทีมบริหาร หัวหน�ากลุ�มงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย เปIนประจําทุก 2 เดือน เพ่ือติดตามความก�าวหน�าในการดําเนินงานภายในองค"กร หาก
พบว�างานใดไม�เปIนไปตามเปJาหมายหรือพบข�อด�อยคุณภาพ จะมีการวางแผนแก�ไขปรับปรุงให�ดีข้ึนทันที ส�วน
งานท่ีเปIนไปตามเปJาหรือเกินเปJาหมายจะมีการสนับสนุนและส�งเสริม เพ่ือให�งานนั้นรักษาคุณภาพและ
ดําเนินการต�อไป เพ่ือสร�างความม่ันใจให�กับผู�รับบริการ  

ข�อมูลและสารสนเทศ (รวมถึงข�อร�องเรียน) หลังจากท่ีมีการทบทวน ปรับปรุงผลการดําเนินการ 
จะนําไปสู�การสร�างกระบวนการใหม� 

 
4.1ก(4) ความคล'องตัวของการวัดผล 

บัณฑิตวิทยาลัย ได�มีการพัฒนาระบบการประเมินผลการดําเนินการ เพ่ือความคล�องตัวของการ
วัดผล โดยแยกประเภทการประเมินออกเปIนดังนี้ 1) ระบบการประเมินผลในโครงการ/กิจกรรมต�างๆ 2) 
ระบบการประเมินความพึงพอใจในการให�บริการของบัณฑิตวิทยาลัย 3) ระบบการประเมินความผาสุกของ
บุคลากร และระบบการประเมินผลอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือใช�ในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการแต�งต้ังผู�รับผิดชอบโดยตรงสําหรับแต�ละระบบ ซ่ึงข�อมูลของแบบประเมินท้ังหมด จะ
มีการรายงานผลในท่ีประชุมสัมมนาบุคลากร และมีการจัดเก็บข�อมูลในระบบ Intranet บัณฑิตวิทยาลัย และ
เปIนเอกสาร (Hard Copy) ไว�กับผู�รับผิดชอบ และหากระบบการวัดผลมีการเปลี่ยนแปลง เช�น การ
เปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัย หรือจากองค"กรภายนอก บัณฑิตวิทยาลัย ก็จะยังมีข�อมูลท่ีจะสามารถพัฒนา
ระบบการรายงานผลให�ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได�อย�างรวดเร็ว 
 

ข. การวิเคราะห- และทบทวนผลการดําเนินการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มีวิธีการทบทวนผลการดําเนินการและขีดความสามารถของหน�วยงาน โดยใช�

การเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค"ตามแผนกลยุทธ"และแผนปฏิบัติการ ท่ีมีการรายงานผลตามตัวชี้วัดท่ี
ครอบคลุมท้ัง 4 ด�านท่ีประกอบด�วย ด�านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด�านนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด�าน
ผลงานตีพิมพ"ระดับบัณฑิตศึกษา และด�านผลงานท่ีใช�ประโยชน" (หมวด 2 ตารางท่ี 32 หน�า 51) เพ่ือให�การ
แก�ปFญหาและการให�บริการ สามารถตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เรื่องต�างๆ ท่ีมีการวิเคราะห" ได�แก� 

1. การปฏิบัติบรรลุเปJาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Success Factors: KSF) มีการ
วิเคราะห"เปรียบเทียบผลการดําเนินการกับเปJาหมาย ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และในกรณีตัวชี้วัดใดวิเคราะห"
เบ้ืองต�นแล�วพบว�าผลการดําเนินการไม�เปIนไปตามเปJาหมาย จะมีการวิเคราะห"สาเหตุ  ปFญหา และกําหนดแนว
ทางแก�ไข และนําข�อมูลมาทําวิจัยสถาบัน โดยเปIนข�อตกลงตาม TOR เช�น วิเคราะห"แนวโน�มการเข�าศึกษาต�อ
ระดับบัณฑิตศึกษาย�อนหลัง 3 ป= 

2. วิเคราะห"ข�อมูลการดําเนินงานด�านการเรียนรู�ของผู�เรียน คือ ผลลัพธ"ด�านการเรียนรู�ของ
ผู�เรียน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย"ระดับบัณฑิตศึกษา การรับเข�าศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและ
ผู�สําเร็จการศึกษา ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ"ท่ีตีพิมพ"และเผยแพร� รางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ" วิทยานิพนธ"ดีเด�น และการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของคู�
เทียบตามตัวชี้วัด 

3. วิเคราะห"ด�านการมุ�งเน�นลูกค�า (นักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย) และความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของคู�เทียบตามตัวชี้วัด 
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4. วิเคราะห"ด�านงบประมาณการเงินและการตลาด และนําข�อมูลมาทําวิจัยสถาบันโดยเปIน
ข�อตกลงตาม TOR เช�น การใช�จ�ายงบประมาณในโครงการหรือกิจกรรมต�างๆ และการวิเคราะห"สถานภาพด�าน
การเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ป= 2552-2556 เปIนต�น 

5. วิเคราะห"ด�านมุ�งเน�นผู�ปฏิบัติงานและความผาสุกของบุคลากร 
6. วิเคราะห"ด�านประสิทธิภาพขององค"กรและนําข�อมูลมาทําวิจัยสถาบัน เช�น การจัด

กิจกรรม Grad Sharing และวิเคราะห"ข�อมูลการเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษระหว�างข�อสอบ PSU-
TEP และ CU-TEP ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากลุ�มท่ีเรียนอ�อน 

7. วิเคราะห"ด�านการนําองค"กร 
8. การพัฒนาเทคโนโลยีและองค"ความรู�ต�างๆ เพ่ือสร�างแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 

เพ่ือนําไปสู�การสร�างนวัตกรรม และกําหนดหัวข�อเพ่ือทําวิจัยสถาบันตามข�อตกลง TOR เช�น ประเมินความ 
พึงพอใจระบบสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย การจัดทําคู�มือสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย คู�มือปฏิบัติงานต�างๆ 

9. การบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน�วยงานต�างๆ ผลการ
ปฏิบัติงาน Competency ของบุคลากรท่ีเหมาะสมกับงาน รวมถึงความพึงพอใจของผู�รับบริการ ข�อร�องเรียน
ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต�ละกลุ�มงาน 

ผลการวิเคราะห"การดําเนินงานดังกล�าวข�างต�น ได�มีการสื่อสารในการประชุมทีมบริหารและการ
ประชุมสัมมนาบุคลากรเปIนประจําทุก 2 เดือน โดยมีผู�รับผิดชอบท่ีต�องนําข�อมูลและสารสนเทศไปใช�
ประกอบการปฏิบัติงาน โดยมีการสื่อสารแบบสองทาง คือ การสื่อให�บุคลากรทราบในรูปแบบวาจา แจ�งในท่ี
ประชุมหรือเปIนเอกสารลายลักษณ"อักษรให�ทราบ 
 

ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยท้ัง 6 ด�าน คือ  
1. ด�านการเรียนรู�ของผู�เรียน 
2. ด�านการมุ�งเน�นลูกค�า 
3. ด�านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 
4. ด�านการมุ�งเน�นผู�ปฏิบัติงาน 
5. ด�านประสิทธิผลของกระบวนการ 
6. ด�านภาวะผู�นํา 
บัณฑิตวิทยาลัย มีวิธีการนําผลการทบทวนการดําเนินการมาใช�ในการประเมินผลและปรับปรุง

กระบวนการท่ีสําคัญอย�างเปIนระบบ โดยผู�บริหารนําผลการตรวจประเมินจากผู�ประเมินคุณภาพภายนอกมา
ทบทวนการดําเนินงานผ�านมติท่ีประชุมท่ีมีข�อตกลงร�วมกันและแนวปฏิบัติท่ีเปIนไปในแนวทางเดียวกัน 
หลังจากนั้นนํามาปรึกษาหารือร�วมกันในท่ีประชุมทีมบริหาร เพ่ือรับฟFงความคิดเห็นและหาวิธีการใหม� ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงระบบงานท่ัวท้ังองค"กร 

ทีมผู�บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นําไปทบทวนและจัดลําดับความสําคัญ ของเรื่องท่ีต�องนําไป
ปรับปรุงอย�างต�อเนื่องและอย�างก�าวกระโดด โดยกําหนดเปIนวาระประจําและมีการสื่อสารถ�ายทอดในท่ีประชุม
ต�างๆ ป=ละ 1 ครั้ง  และบางเรื่องถูกใช�ในการสร�างการสร�างกระบวนการใหม� เช�น การสร�างกระบวนการ
สําหรับการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมต�างๆ (Graduate study week และกิจกรรมสร�าง
ภาพลักษณ"ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ�านสื่อวิทยุ และจัดทําวิดิทัศน"เพ่ือประชาสัมพันธ"หน�วยงานและหลักสูตร 
เปIนประจําอย�างต�อเนื่อง) 
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ผลจากการทบทวนผลการดําเนินงานและข�อสรุปต�างๆ จากทีมผู�บริหาร ถูกนําไปถ�ายทอดในท่ี
ประชุมสัมมนาบุคลากรท่ีกําหนดเปIนวาระประจํา ทุก 2 เดือน และกําหนดเปIน TOR สําหรับผู�ปฏิบัติงาน มี
การติดตามผลอย�างต�อเนื่องทุกรอบการประเมิน (6 เดือน) 

บัณฑิตวิทยาลัยวิธีการในการถ�ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติในเรื่องดังกล�าวไปสู�ผู�ส�งมอบ คู�ค�าและ
คู�ความร�วมมือของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทําให�ม่ันใจว�าสอดคล�องไปแนวทางเดียวกันกับบัณฑิตวิทยาลัย โดย  

1) ใช�ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจัดเปIนประจําทุกเดือน 
2) ผ�านการจัดกิจกรรมต�างๆ เช�น กิจกรรม Grad Sharing และโครงการเสวนาผู�ปฏิบัติงานด�าน

บัณฑิตศึกษา เปIนประจําทุกป= 
3) มีการถ�ายทอดความรู�ในรูปแบบของสื่อต�างๆ เช�น คู�มือ และประกาศบนเว็บไซต"บัณฑิต

วิทยาลัย 
 
4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู� และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ก. การจัดการข�อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู� 
 

4.2ก(1) บัณฑิตวิทยาลัยมุ�งพัฒนาระบบสารสนเทศโดยมีจุดประสงค"หลักในการเก็บรวบรวมข�อมูลผล
การดําเนินการอย�างเปIนระเบียบและหมวดหมู� โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร" เปIนผู�ออกแบบและดําเนินการ
พัฒนา ควบคู�กับคณะกรรมการเก็บรวบรวม/บันทึกข�อมูลในระบบฐานข�อมูลต�างๆ ภายใต�การกํากับดูแลของ
ทีมผู�บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และกําหนดผู�รับผิดชอบซ่ึงเปIนผู�รวบรวมองค"ความรู�และถ�ายทอดองค"ความรู�สู�
กระบวนการเพ่ือดําเนินการจัดการ โดยยึดเปJาประสงค"หลัก 3 ด�านคือ 1) เพ่ือการประชาสัมพันธ" 2) เพ่ือการ
บริหารจัดการ และ 3) เพ่ืองานประกันคุณภาพ แสดงได�ดังภาพท่ี 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 23 กระบวนการจัดการฐานข�อมูลและสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ระบบการจัดการ 
ฐานข�อมูล 

(โปรแกรมประยุกต-
ระบบสารสนเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย) 

PR 

GSMIS 

KPIs 

SAR 

TQA 

1. ข�อมูลนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
2. ข�อมูลอาจารย"ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
3. ข�อมูลหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 
4. ข�อมูลวิทยานิพนธ"ฯ 
5. ข�อมูลรับสมัครนักศึกษา 
6. ข�อมูลการจัดสรรทุนฯ 
7. ข�อมูลการเบิกจ�ายทุนอุดหนุน

การวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ" 
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บัณฑิตวิทยาลัย ได�พัฒนาระบบการจัดการฐานข�อมูลโดยใช�โปรแกรมประยุกต"ระบบสารสนเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด�วยฐานข�อมูลสารสนเทศต�างๆ 5 ด�าน คือ  

1) ข�อมูลนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยเชื่อมโยงข�อมูลหลักมาจากกองทะเบียน/งานทะเบียน
นักศึกษา ท้ัง 5 วิทยาเขต 

2) ข�อมูลอาจารย"ระดับบัณฑิตศึกษา 
3) ข�อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
4) ข�อมูลวิทยานิพนธ"และสารนิพนธ" และการเผยแพร�ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ" 
5) ข�อมูลการรับสมัครนักศึกษา 
6) ข�อมูลการจัดสรรทุนของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
7) ข�อมูลการเบิกจ�ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ" 

 
ระบบสารสนเทศนี้เปIนระบบท่ีใช�รวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร�สารสนเทศเพ่ือใช�ใน

การวางแผน การพัฒนาตัดสินใจ ประสานงาน และควบคุมการดําเนินงาน ซ่ึงอยู�ภายใต�การกํากับดูแลของผู�ท่ี
เก่ียวข�องในแต�ละกลุ�มงาน โดยมีการจัดประชุม ทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการพบปะพูดคุยอย�างเปIน
ทางการและไม�เปIนทางการ เพ่ือให�ได�ข�อสรุปของข�อมูลและสารสนเทศท่ีจําเปIนของระบบนี้ ผู�ปฏิบัติงาน
ประจําท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบจะดําเนินการ update ข�อมูลเหล�านี้ ระบบท้ังหมดอยู�ภายใต�การดูแลของ
นักวิชาการคอมพิวเตอร"ท่ีมีความรู�โดยตรงทางด�านคอมพิวเตอร"เปIนผู�ดูแลระบบในภาพรวม สามารถซ�อมบํารุง
ท้ัง ซอฟต"แวร" และ ฮาร"ดแวร" ของระบบให�มีความพร�อมใช�งานอยู�เสมอ บัณฑิตวิทยาลัยได�ฝ�กอบรมเจ�าหน�าท่ี
บัณฑิตศึกษาของคณะ/สาขาวิชา เพ่ือถ�ายทอดความเข�าใจในการใช�งานระบบสารสนเทศ เพ่ือให�สามารถเข�าถึง
ระบบได�อย�างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบในการเปIนเจ�าของข�อมูลในส�วนท่ีได�รับผิดชอบในการกรอกข�อมูล
ท่ีถูกต�องทันสมัย 

วิธีการท่ีองค"กรสร�างและจัดการสารสนเทศและความรู�ขององค"กร โดยการศึกษาปFญหาและ
ทบทวนการดําเนินงานจากข�อมูลเดิม มีการจัดประชุมผู�เก่ียวข�องเพ่ือหาข�อสรุป วิเคราะห"และประมวลผล เพ่ือ
นํามาพัฒนาเปIนระบบสารสนเทศและความรู�ท่ีมีความสมบูรณ" ครอบคลุม สัมพันธ"กับเรื่อง ถูกต�อง มีความ
เชื่อถือได�และสามารถตรวจสอบได� โดยระบบสารสนเทศท่ีสร�างข้ึนมาจะมีความชัดเจน มีรายละเอียดตาม
สมควร มีรูปแบบการนําเสนอท่ีดี มีความยืดหยุ�น ประหยัดและสามารถเข�าถึงได�ง�าย เช�น การพัฒนาระบบรับ
สมัครเข�าศึกษาต�อ จากเดิมรับสมัครด�วยตนเอง และทางไปรษณีย" ปFจจุบันพัฒนาเปIนระบบสมัครออนไลน" ซ่ึง
สามารถทําให�กลุ�มเปJาหมายและบุคคลท่ัวไปสามารถเข�าถึงข�อมูลได�ง�าย สะดวก รวดเร็ว จากการพัฒนาองค"
ความรู�ต�างๆ ขององค"กรเพ่ือทําให�ม่ันใจได�ว�าข�อมูลสารสนเทศและองค"ความรู�ต�างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยมี
คุณสมบัติคือ แม�นยํา ถูกต�องและเชื่อถือได� ทันกาล ปลอดภัย และเปIนความลับ บัณฑิตวิทยาลัยได�พัฒนา
กระบวนการจัดการสารสนเทศ ความรู� และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงไว�ในแผนภูมิการดําเนินงานต�อไปนี้ 
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ภาพประกอบท่ี 24 การจัดการฐานข�อมูลสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

คุณสมบัติของกระบวนการจัดการสารสนเทศ ความรู� และเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ มีความแม�นยํา 
ถูกต�องและเชื่อถือได� ทันกาล ปลอดภัยและเปIนความลับ ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

• แม�นยํา 
บัณฑิตวิทยาลัยเปIนหน�วยงานกลางท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีบัณฑิตวิทยาลัยพัฒนาข้ึนจะสามารถรายงานข�อมูลของคณะและมหาวิทยาลัยได� ซ่ึง
บัณฑิตวิทยาลัยได�ให�เครือข�ายเจ�าหน�าท่ีบัณฑิตศึกษาของคณะ และอาจารย"ระดับบัณฑิตศึกษา ช�วยสะท�อน
ผลการใช�งานระบบสารสนเทศด�วย บัณฑิตวิทยาลัย ได�พัฒนาระบบการจัดการฐานข�อมูลสารสนเทศ ภายใต�
การกํากับดูแลของผู�ท่ีเก่ียวข�องในแต�ละกลุ�มงาน โดยมีการติดตามตรวจสอบเปIนระยะตามความเหมาะสม 
และมีการกลั่นกรองข�อมูลจากหัวหน�ากลุ�มงานท่ีรับผิดชอบ ผ�านหัวหน�าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
จึงทําให�ม่ันใจได�ว�าข�อมูล สารสนเทศและองค"ความรู�ต�างๆ มีความถูกต�องแม�นยํา 

• ถูกต�องและเชื่อถือได� 
ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย เปIนระบบรายงานข�อมูลท่ีได�จากการทํางานของ

ระบบสารสนเทศงานต�างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงสามารถรายงานข�อมูลได�ในระดับหลักสูตร คณะ และ
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มหาวิทยาลัย  ช�วยในการบริหารจัดการข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบสารสนเทศนี้มี
การเชื่อมโยงกับหลายแหล�งข�อมูลท่ีเปIนเจ�าของข�อมูลเอง เช�น ข�อมูลท่ีได�จากฐานข�อมูลระดับมหาวิทยาลัย คือ 
ข�อมูลนักศึกษา ข�อมูลอาจารย" ข�อมูลจากระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย คือ ข�อมูลการรับสมัคร
นักศึกษา ข�อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข�อมูลอาจารย"ระดับบัณฑิตศึกษา ข�อมูลทุนการศึกษา ข�อมูล
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และข�อมูลวิทยานิพนธ"และการเผยแพร�ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ" มีการกําหนด
ผู�รับผิดชอบรวบรวม/บันทึกข�อมูลในระบบฐานข�อมูล มีการจัดอบรมให�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบในการใช�งาน
ระบบสารสนเทศ เพ่ือให�สามารถเข�าถึงระบบได�อย�างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบในการเปIนเจ�าของข�อมูล 
เพ่ือให�ข�อมูลถูกต�อง ทันสมัย มีการแต�งต้ังคณะทํางานตรวจสอบข�อมูลบนเว็บไซต" และมีเจ�าหน�าท่ีสารสนเทศ
ในการดูแลและตรวจสอบการใช�งานระบบเพ่ือให�สามารถทํางานได�เปIนปกติ หากตรวจพบความผิดพลาด
เจ�าหน�าท่ีจะทําการปรับปรุงระบบทันที เพ่ือให�ตอบสนองความต�องการของผู�ใช�งานข�อมูล 

การเผยแพร�องค"ความรู�เก่ียวกับระเบียบ ข�อบังคับ แนวปฏิบัติ และการประชาสัมพันธ"
กิจกรรมต�างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย จะต�องได�รับการตรวจทานจากหัวหน�ากลุ�มงาน และหัวหน�าสํานักงาน
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ทุกครั้งก�อนการนําเสนอข�อมูล ภายใต�ระบบการจัดการสารสนเทศท่ีกําหนด
เส�นทางไว�อย�างชัดเจน และบางรายการจะมีการตรวจสอบข�อมูลควบคู�กับข�อมูลท่ีอยู�ในเอกสาร เช�น 
แบบฟอร"มต�างๆ หรือการกรอกข�อมูลทางการเงิน ก�อนจะดําเนินการป?ดข�อมูลเพ่ือรายงานผล จึงทําให�ม่ันใจได�
ว�าข�อมูล สารสนเทศและองค"ความรู�ต�างๆ เหล�านั้น มีความถูกต�องและเชื่อถือได� 

• ทันกาล 
มีการกําหนดผู�รับผิดชอบเพ่ือทําหน�าท่ีบันทึกข�อมูลต�างๆ ในระบบสารสนเทศ ท่ีเก่ียวข�อง

ตามท่ีได�รับมอบหมาย และกําหนดให�มีการตรวจสอบทบทวนความถูกต�องของข�อมูลก�อนการเผยแพร� มีการ
กําหนดผู�รับผิดชอบทําหน�าท่ีประชาสัมพันธ"ท่ีต�องใช�ความรวดเร็วทันเวลา และสามารถเผยแพร�ข�อมูลบน 
เว็บไซต"ได�ทันที โดยเฉพาะอย�างยิ่งการประชาสัมพันธ"การรับสมัครนักศึกษา การจัดโครงการ/กิจกรรม การ
เผยแพร�ข�าวสารและภาพกิจกรรมต�างๆ ซ่ึงมอบหมายให�แต�ละกลุ�มงานแต�งต้ังผู�รับผิดชอบในการจัดทําข�อมูล 
เพ่ือประชาสัมพันธ"โครงการ/กิจกรรม ผ�านทางระบบอินเทอร"เน็ต 

• ปลอดภัยและเปIนความลับ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร" ได�พัฒนาระบบเพ่ือให�ข�อมูลมีความปลอดภัยและเปIนความลับใน

การเข�าถึงข�อมูลต�างๆ โดย จัดทําระบบการยืนยันตัวตนผ�านทางระบบ PSU Passport มีการกําหนดสิทธิ์การ
เข�าถึงข�อมูลของบุคลากรในแต�ละระบบท่ีแตกต�างกันและเก็บรายละเอียดทุกครั้งท่ีมีการปรับแก�ไขข�อมูล จึงถือ
ได�ว�าข�อมูล สารสนเทศและองค"ความรู�ต�างๆ มีความปลอดภัยและเปIนความลับ นอกจากนั้นได�มีการติดต้ัง
โปรแกรมช�วยรักษาความปลอดภัยเพ่ือปJองกันการโจมตีจากผู�ไม�ประสงค"ดีหรือไวรัสและสปายแวร"ต�างๆ 
นอกจากนี้นักวิชาการคอมพิวเตอร"ยังมีแผนในการสํารองข�อมูล (Backup) เพ่ือให�ข�อมูลสามารถนํากลับมาใช�
ทดแทนกันได�อย�างต�อเนื่องเม่ือเกิดปFญหา 
 

4.2ก(2) ข�อมูลและสารสนเทศพร�อมใช�งาน 
บัณฑิตวิทยาลัย มีวิธีการทําให�ข�อมูลและสารสนเทศท่ีจําเปIนมีความพร�อมใช�งาน และทําให�

บุคลากร ผู�ส�งมอบ คู�ความร�วมมือ รวมท้ังผู�รับบริการสามารถเข�าถึงข�อมูลดังกล�าวได�โดยผ�านช�องทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส" และเว็บไซต"ของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให�บุคลากรได�ใช�ประโยชน"ในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ผู�รับบริการ ผู�ส�งมอบ คู�ความร�วมมือ สามารถเข�าถึงข�อมูลด�านการประชาสัมพันธ"และงานบริการของ
หน�วยงานได�ตลอด 24 ชั่วโมง ในส�วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการระบบหรือการจัดการตรวจสอบ
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ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร" ให�เปIนไปตามหัวข�อต�างๆ ท่ีกล�าวมาแล�วข�างต�น ส�วนการการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการใช�งานของเครื่อง Server และสถานะการคุกคามจากผู�ไม�ประสงค"ดีนั้น นักวิชาการ
คอมพิวเตอร" ได�ทําการตรวจสอบเปIนประจําทุกวัน นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังมีวิธีการจัดการระบบ
สารสนเทศเพ่ือให�มีความพร�อมใช�งาน ดังนี้ 

1) ระบบเครือข�าย มีการดูแลการโจมตีโดยส�วนกลางของมหาวิทยาลัย 
2) กําหนดการเข�าถึงข�อมูลเครื่องแม�ข�ายเฉพาะอุปกรณ"ภายในหน�วยงานเท�านั้น 
3) เครื่องแม�ข�าย มีเครื่องสํารองไฟอย�างน�อย 1 ชม. และติดต้ังโปรแกรมเป?ดป?ดตัวเองอัตโนมัติ

เม่ือระบบไฟฟJามีปFญหา 
4) จัดทําประกันอุปกรณ"ของเครื่องแม�ข�าย ให�สามารถซ�อมแซมได�รวดเร็ว ทันเวลา 
5) มีการสํารองข�อมูลจากฐานข�อมูลเปIนประจําทุกเดือน 
6) มีเครื่องแม�ข�ายสํารองท่ีพร�อมจะทํางานภายในหน�วยงานเม่ือเครื่องแม�ข�ายหลักมีปFญหา 
7) กรณีท่ีอาจเกิดเหตุการณ"ไฟไหม� ภัยพิบัติ น้ําท�วม แผ�นดินไหว มีแผนท่ีจะจัดหาเครื่องแม�

ข�ายสํารอง โดยจัดต้ังนอกหน�วยงาน และในส�วนของการดูแล ฮาร"ดแวร" มีระบบปJองกันมี
ระบบรักษาความปลอดภัย ตามนโยบายแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น จึงทําให�ม่ันใจได�ว�าข�อมูลและระบบสารสนเทศท่ีจําเปIนของบัณฑิตวิทยาลัย มีความพร�อมในการใช�งาน 
 

4.2ก(3) การจัดการความรู� บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดการความรู�ขององค"กรเพ่ือให�บรรลุผลดังนี้ 
• การรวบรวมและถ�ายทอดความรู�ของบุคลากร 

ผู�ปฏิบัติงานประจํามีหน�าท่ีในการเก็บรวบรวมความรู� ท่ีรับผิดชอบไว�ในฐานข�อมูล 
สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงบุคลากรทุกคนสามารถเข�าถึงองค"ความรู�นี้ได�โดยตรง นอกจากนี้องค"ความรู�
ระบบสารสนเทศต�างๆ ถูกนําไปประชาสัมพันธ"ไว�บนเว็บไซต"ของบัณฑิตวิทยาลัยด�วย และมีการจัด
ประชุมสัมมนาบุคลากรทุก 2 เดือน เพ่ือถ�ายทอดองค"ความรู�ต�างๆ  มีการจัดทําคู�มือและ update ให�บุคลากร
ทุกคนสามารถถ�ายทอดความรู� ร�วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู� รวบรวมและนําองค"ความรู�จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู�เข�าสู�ท่ีประชุม สัมมนา เพ่ือสรุปในแต�ละประเด็นและนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
และกําหนดทิศทางในการพัฒนาการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยต�อไป 

• การถ�ายทอดความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับหน�วยงาน ระหว�างองค"กรกับผู�รับบริการ คู�ความร�วมมือ
อย�างเปIนทางการและไม�เปIนทางการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มีการถ�ายทอดความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับหน�วยงานไปยังผู�รับบริการ คู�ความ
ร�วมมือ ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ"ในเว็บไซต" ได�จัดต้ังกลุ�มผู�ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา โดยพัฒนาเปIนกลุ�ม
บนเครือข�ายสังคมออนไลน" facebook และในการจัดกิจกรรม การอบรม ประชุม สัมมนา บัณฑิตวิทยาลัยก็ยัง
มีการถ�ายทอดความรู�ให�กับผู�เข�ารับบริการโดยมีการแจกเอกสาร คู�มือและเนื้อหาสาระ ท่ีจําเปIนและเก่ียวข�อง
อีกด�วย 

• ความรวดเร็วในการค�นหาและระบุ การแบ�งปFนและการนําวิธีปฏิบัติท่ีเปIนเลิศไปดําเนินการ 
บัณฑิตวิทยาลัย ได�สร�างเว็บไซต"ท่ีรวบรวมองค"ความรู�ต�างๆ ข�อมูลข�าวสารประชาสัมพันธ" 

โดยจัดแยกเปIนหมวดหมู�ชัดเจน เพ่ือให�ง�ายต�อการสืบค�น และยังมีการประชาสัมพันธ"ข�าวเร�งด�วน การเชื่อมโยง
กับเว็บไซต"ของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง มีข�อมูลสารสนเทศท่ีจําเปIนสําหรับนักศึกษา ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย และมีเว็บบอร"ดสามารถแสดงความคิดเห็นต�อหน�วยงานได�อีกด�วย 

• การรวบรวมความรู�และถ�ายทอดความรู�ท่ีเก่ียวข�องไปใช�ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ" 
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บัณฑิตวิทยาลัย ได�กําหนดแผนพัฒนาการจัดโครงการกิจกรรมต�างๆ  เพ่ือนําไปใช�
ประโยชน"ในการวางแผนกลยุทธ" โดยจัดเก็บองค"ความรู�ท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ผ�านเวทีการประชุม
ต�างๆ เช�น การประชุมพบปะประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การประชุมเสวนาผู�ปฏิบัติงาน
บัณฑิตศึกษา และนําผลการประชุมไปนําเสนอในกิจกรรมประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําป= เพ่ือใช�เปIน
ข�อมูลประกอบในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป= นําไปสู�การปรับแผน
เชิงกลยุทธ"ขององค"กร 

เ พ่ือการจัดการองค"ความรู�ขององค"กรอย�างเปIนระบบ บัณฑิตวิทยาลัยได� พัฒนา
กระบวนการจัดการองค"ความรู� โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดต�างๆ ดังตารางท่ี 34 
 
ตารางท่ี 36  กระบวนการจัดการองค"ความรู� 
 

องค-ประกอบ การดําเนินการ 
1. กําหนดหัวข�อการเรียนรู� 1. องค"ความรู�ท่ีเก่ียวกับสมรรถนะ 
 2. องค"ความรู�ในการปฏิบัติหน�าท่ี 
2. คณะกรรมการจัดการความรู� 1. ทีมผู�บริหาร 
(ผู�อํานวยการความรู�) 2. คณะทํางานชุดต�างๆ 
3. จัดเก็บความรู� 1. ความรู�จากผู�มีประสิทธิภาพสูงในการ

ปฏิบัติหน�าท่ีและการประชุมปฏิบัติการ 
 2. ความรู�ผ�าน CoP โดยการจัดประชุม 
 3. ความรู�ผ�านวิธีการอ่ืนๆ 
4. จัดต้ังทีมงาน 1. กําหนดผู�รับผิดชอบ เพ่ือกลั่นความรู�

นําไปเผยแพร� 
 2. ประชุมร�วมกันทุกฝbายเพ่ือกําหนด

รูปแบบการจัดประชุมเผยแพร�ความรู� 
5. เผยแพร�ความรู� ผ�านช�องทางต�างๆ เช�น 

1. เว็บไซต" 
 2. CoP 
 3. การเปIนพ่ีเลี้ยง 
 4. ผลิตสื่อ 
 5. แผ�นพับ 
6. นําไปใช� 1. จัดประชุม อบรม สัมมนา 
 2. คู�มือการปฏิบัติงาน 

 
ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4.2ข(1) คุณลักษณะของฮาร-ดแวร-และซอฟต-แวร- 

บัณฑิตวิทยาลัย มีนักวิชาการคอมพิวเตอร"ซ่ึงเปIนผู�เชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
การกําหนดตําแหน�งท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เปIนผู�รับผิดชอบระบบสารสนเทศ และดูแลระบบด�านฮาร"ดแวร"
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และซอฟต"แวร"โดยตรง หากนักวิชาการคอมพิวเตอร"ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติงานได� จะมีนักวิชาการ
คอมพิวเตอร"จากศูนย"คอมพิวเตอร"ของมหาวิทยาลัยมาช�วยดูแลให�โดยทันที นักวิชาการคอมพิวเตอร"ของ
บัณฑิตวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให�มีความ
เชื่อถือปลอดภัย ใช�งานง�าย ดังนี้ 

ระบบซอฟต"แวร" จะใช�ซอฟต"แวร"ท่ีมหาวิทยาลัยจัดหาให�เปIนหลัก และเน�นโปรแกรมท่ีเปIน ฟรี
แวร" ซ่ึงสามารถใช�งานได�ถูกต�องตามลิขสิทธิ์ โดยการแนะนําของชมรมโอเพนซอร"สและฟรีแวร" ของ
มหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร"จะทําการจัดเก็บข�อมูล ลงโปรแกรมท่ีจําเปIนในระบบคอมพิวเตอร" ยังมี
การติดต้ังซอฟต"แวร"สแกนไวรัสท่ีใช�กันแพร�หลายให�กับทุกเครื่อง ในส�วนของซอฟต"แวร"อ่ืน ๆ ส�วนใหญ�ใช�
ซอฟต"แวร"ท่ีผ�านการรับรองจากมหาวิทยาลัย บางส�วนก็ใช�ซอฟต"แวร"ท่ีพัฒนาโดยทีมนักวิชาการคอมพิวเตอร"
ของมหาวิทยาลัย จึงมีความปลอดภัยและเชื่อถือได� และยังมีซอฟต"แวร"บางส�วนท่ีพัฒนาโดยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร"ของบัณฑิตวิทยาลัยเอง ซ่ึงโปรแกรมต�างๆ ท่ีพัฒนาข้ึนมาได�มีการติดต�อประสานงานกับผู�ท่ี
เก่ียวข�องอยู�เสมอดังท่ีกล�าวมาแล�วข�างต�น เพ่ือให�ม่ันใจว�างานท่ีออกมามีความน�าเชื่อถือและสามารถใช�งานได�
ง�าย อีกท้ังยังมีการกําหนดสิทธิการเข�าถึงข�อมูลให�แต�ละบุคคล ผ�านทางระบบ PSU Passport และมีการ
สํารองข�อมูลไว�ทุกเดือน จึงทําให�ม่ันใจได�ว�าข�อมูลมีความปลอดภัย 

ระบบฮาร"ดแวร" นักวิชาการคอมพิวเตอร"จะบํารุงรักษา แก�ปFญหาเครื่องคอมพิวเตอร"ท่ีชํารุด
เสียหายให�กลับมาใช�งานได�ตามปกติ ซ่ึงในปFจจุบันได�มีระบบการดูแลท่ีดีต้ังแต�การจัดซ้ือ ซ่ึงจะเลือกอุปกรณ"ท่ี
มีคุณภาพมีมาตรฐานและการรับรองจากบริษัท รวมท้ังการบํารุงรักษาหลังการขาย บัณฑิตวิทยาลัย ได�กําหนด
คุณสมบัติของฮาร"ดแวร" โดยผู�รับผิดชอบท่ีมีความรู�เฉพาะด�านและได�นําเสนอต�อผู�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือพิจารณาก�อน
จะมีการดําเนินการตามระเบียบพัสดุเสมอ และมีบางข�อในคุณสมบัติท่ีกําหนดซ่ึงสามารถบ�งบอกได�ว�า
ฮาร"ดแวร"ขาดคุณสมบัติไม�สามารถนํามาเสนอได�ในวันเป?ดซอง จึงทําให�ม่ันใจได�ว�าฮาร"ดแวร"ท่ีได�มามีความ
น�าเชื่อถือ กอปรกับการพิจารณาการจัดซ้ือจากห�างร�าน/บริษัทท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานและ ยังกําหนดให�
นักวิชาการคอมพิวเตอร"ทําหน�าท่ีให�ความรู�และจัดอบรมแก�บุคลากรในด�านการใช�ฮาร"ดแวร"และซอฟต"แวร" 
รวมท้ังยังมีบริการแก�ไขปFญหาการใช�และทําการประเมินความพึงพอใจของการใช�ระบบ มีการจัดเก็บข�อมูลผล
การประเมินจากผู�รับบริการ รวมท้ังมีการบํารุงรักษาซ�อมแซมอุปกรณ"ตลอดอายุการใช�งาน 
 

4.2ข(2) ความพร�อมใช�งานในภาวะฉุกเฉิน 
ในภาวะฉุกเฉิน บัณฑิตวิทยาลัยม่ันใจได�ว�าข�อมูลและสารสนเทศ รวมท้ังระบบฮาร"ดแวร"และ

ซอฟต"แวร"มีความพร�อมใช�งานอย�างต�อเนื่อง เนื่องจากมีวิธีการท่ีทําให�ระบบสารสนเทศมีความพร�อมตามท่ี
นําเสนอในข�อ 4.2 ก (2)  การจัดต้ังเครื่องสํารองไฟให�กับผู�ใช�ทุกคนรวมท้ังกับเครื่องแม�ข�าย และการ
ตรวจสอบการใช�งานของเครื่องสํารองไฟและอุปกรณ"คอมพิวเตอร"ทุกครั้งท่ีมีการเรียกใช�งาน โดยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร" นอกจากนั้นยังมีการติดต้ังระบบปJองกันไวรัส อีกท้ังยังได�รับการดูแลอย�างใกล�ชิดจากนักวิชาการ
คอมพิวเตอร" ซ่ึงจะมีการปรับปรุง ตรวจเช็คทุกครั้งท่ีมีการร�องขอจากผู�ใช� นอกจากนี้ในระบบเครื่องแม�ข�าย 
ของบัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร"จะทําการสํารองข�อมูลทุกเดือน เพ่ือให�ข�อมูลและสารสนเทศ
พร�อมใช�และสามารถนํากลับมาใช�ทดแทนกันได�ทันทีเม่ือเกิดปFญหา 
 

4.2ข(3) วิธีการในการรักษากลไกท่ีทําให�ข�อมูลและสารสนเทศมีความพร�อมใช�งาน 
บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบแจ�งความจํานงในการใช�งานฮาร"ดแวร"และซอฟต"แวร"ตามความต�องการ

ของ 3 กลุ�มงาน ผ�านระบบการจัดซ้ือ จัดหา ครุภัณฑ"ของหน�วยงาน และมีการติดตามบํารุงรักษาทุกเดือนและ
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ตามคําร�องขอ เพ่ือนําผลประเมินมาทําการปรับปรุงฐานข�อมูลให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
สภาพแวดล�อม 
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หมวด 5 การมุ'งเน�นผู�ปฏบิัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5.1 ความผูกใจผู�ปฏิบัติงาน 5.2 สภาพแวดล�อมในการทํางาน 

5.1 ก การสร�าง
คุณค'าของ
ผู�ปฏิบัติงาน 

5.1 ข การพัฒนา
ผู�ปฏิบัติงานและ

ผู�นํา 

5.2 ก ขีดความสามารถ
และอัตรากําลัง 

5.2 ข ภาวะแวดล�อม
บุคลากร 

(1) การกําหนด
ปF จ จั ย ท่ี ส� ง ผ ล ต� อ
ค ว า ม ผู ก พั น ข อ ง
ผู�ปฏิบัติงาน 
(2) การเสริมสร�าง
วัฒนธรรมองค"กร 
- เน�นการสื่อสาร 
(3) การจัดการระบบ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ปฏิบัติงาน 
- กํ าหนดแนวทาง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในด�าน
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
และสมรรถนะการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 
- กํ าหนดนโยบาย
ด�านการบริหารงาน
บุคคล 
 

(1) การประเมินขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
อัตรากําลัง 
- ประเมินอัตรากําลัง
บุคลากรท่ีสอดคล�องกับ
ปริมาณงานท้ังในปFจจุบัน
และในอนาคต 
- จัดให�มีนักศึกษาทํางาน
แลกเปลี่ยนและนักศึกษา
ฝ�กงาน 
(2) การสรรหา ว�าจ�าง 
บรรจุและรักษาบุคลากร
ใหม� 
(3) การบริหารจัดการ
ร ะ บ บ บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
โครงสร�างงาน 
(4) การเตรียมบุคลากรให�
พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง 
- ระบบพ่ีเลี้ยง 
-  มอบหมายงานใหม� 

(1) ก า ร จั ด ก า ร
สภาพแวดล�อมการ
ทํางาน 
- ปรับปรุงสภาพ 
แวดล�อมและรักษา
ความปลอดภัยภายใน
สํานักงาน 
- ส�งเสริมสุขอนามัย 
(2) กําหนดนโยบาย
การสนับสนุนบริการ 
สวัสดิการ และสิทธิ
ป ร ะ โ ย ช น" ข อ ง
บุคลากร 
- จัดให�มีสวัสดิการ
ด�านต�าง ๆ 

(1) ระบบการพัฒนา
และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ของผู�ปฏิบัติงาน
และผู�นํา 
- จั ด ให� มี ร ะบบกา ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู� 
-  การพิจารณาปFจจัย
ในการจัดการระบบการ
เรียนรู� 
-  การประเมินผลของ
การเรียนรู�และพัฒนา 
(2) ความก�าวหน�าใน
อาชีพ 
 - สนับสนุนการศึกษา
ต�อ การวิจัย และการ
พั ฒ น า ค ว า ม รู� แ ล ะ
ทักษะในวิชาชีพ  
( 3 )  ก า ร สื บ ท อ ด
ตําแหน�ง 
- อบรมหลักสูตร นัก
บริหาร ภาวะผู�นํา และ
ทดลองปฏิบัติงาน 
- ระบบการถ�ายโอน
ความรู�จากบุคลากรท่ี
จะเกษียณอายุ 
- ร ะบบก า ร ทํ า ง า น
ทดแทนกัน  
 

5.1 ค การประเมิน
ความผูกพันของ

ผู�ปฏิบัติงานและผู�นํา 

(1) ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความผู ก พันและ
ความพึงพอใจ 
- แบบทางการ 
- แ บ บ ไ ม� เ ปI น
ทางการ 
(2) การนําผลความ
พึงพอใจและความ
ผู ก พั น เ ช่ื อ ม โ ย ง
ผลลัพธ"องค"กร 
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5.1 ความผูกใจผู�ปฏิบัติงาน 
ก. การสร�างคุณค'าของผู�ปฏิบัติงาน 

5.1ก(1) บัณฑิตวิทยาลัยมีกรอบแนวคิดทิศทางกลยุทธ"การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยอิงตาม
แนวทางกลยุทธ"การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมุ�งเน�นให�ความสําคัญในคุณค�าและความสามารถของบุคลากร 
และจําเปIนต�องลงทุน  ด�วยการจัดสรรบุคคลรองรับงานตามความสามารถและความเชี่ยวชาญ สร�างความ
เปIนอยู�ท่ีดีและส�งเสริมพัฒนาบุคลากรให�มีคุณภาพ เม่ือบุคลากรมีความสุขในการทํางานแล�ว บุคลากรเหล�านั้น
ย�อมสร�างสรรค"ผลงานท่ีมีคุณภาพตอบแทนกลับคืนมา 

5.1ก(2) บัณฑิตวิทยาลัยเสริมสร�างวัฒนธรรมขององค"กร โดยเน�นเรื่องสื่อสารเพ่ือให�การทํางานเปIน
ทีมมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู� ต้ังแต�ระดับรายบุคคล และระดับกลุ�ม โดยมีเปJาหมายให�การ
สื่อสารภายในนําไปสู�การยกระดับการดําเนินงานของหน�วยงานในภาพรวม ดังนี้ 

1. กําหนดให�มีการสื่อสารภายในบัณฑิตวิทยาลัยแบบสองทาง โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
บุคลากรทุกระดับการเปIนประจําทุกเดือน เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานได�มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการทํางานใน
การแสดงออกได�รายงานความก�าวหน�าในการทํางานหรือการไปอบรม ตลอดจนได�ถ�ายทอดประสบการณ"ด�าน
ต�างๆ เปIนต�น 

2. จัดให�มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู� มีการประชุมแบ�งงานในแต�ละครั้ง ให�มี
ผู�รับผิดชอบหลักในแต�ละครั้งหมุนเวียนกันไป แต�งต้ังคณะทํางานให�มีผู�รับผิดชอบแต�ละด�าน มีการ
ประสานงาน มีการสรุปผลการดําเนินงาน แจ�งผลการดําเนินงาน และนําผลการดําเนินงานไปปรับปรุงการ
ทํางานในครั้งต�อไปทุกครั้ง 

3. กําหนดให�มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินการ มีการนําผลการดําเนินงานเข�าท่ี
ประชุมชี้แจงในท่ีประชุมต�างๆ เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงาน 

4. กําหนดให�มีการจัดทําแผนปฏิบัติการรายบุคคลเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการ
กําหนดให�บุคลากรทุกคนต�องจัดทําแผนปฏิบัติการรายบุคคล เพ่ือนําไปรวบรวมทําแผนปฏิบัติการของกลุ�มงาน 
และนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการของหน�วยงานต�อไป 

ทีมผู�บริหารได�กําหนดให�ใช� 4 ข้ันตอนอย�างสมํ่าเสมอเพ่ือให�มีวัฒนธรรมการสื่อสารอย�างเปIน
ระบบและเป?ดกว�าง เปIนการสื่อสารทําความเข�าใจ ทําให�โอกาสท่ีจะเกิดการผิดพลาดในการทํางานเปIนทีม
น�อยลง เปIนการตรวจสอบการปฏิบัติงานให�มีความเข�าใจถูกต�องตรงกัน  และยังทําให�มีโอกาสได�มี 
“ปฏิสัมพันธ"” กันมากข้ึน  ทําให�งานบรรลุตามเปJาหมายท่ีกําหนดไว� และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ตัวอย�างการ
สนับสนุนบุคลากรให�แสดงความคิดเห็นในทุกช�องทางการสื่อสาร เช�น การเป?ดโอกาสให�บุคลากรแสดงความ
คิดเห็นและให�ข�อเสนอแนะท่ีนําไปสู�การแก�ปFญหาการทํางานและการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
บุคลากรทุกคนสามารถสื่อสารไปยังผู�นําองค"กรได�ทุกระดับท้ังในทางตรง และทางอ�อม ซ่ึงสามารถกล�าวได�ว�า 
บุคลากรทุกคนมีส�วนในการขับเคลื่อนบัณฑิตวิทยาลัย ตัวอย�างของการเป?ดช�องทาง เช�น การจัดประชุมต�างๆ 
พบปะหารือในเรื่องต�าง ๆ เพ่ือแก�ปFญหา หาข�อสรุป หรือสร�างความเข�าใจให�ชัดเจนตรงกัน การสื่อสารบน
กระดานข�อความ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส"  Facebook โทรศัพท" การให�ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะภายหลัง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังการสื่อสารท่ีไม�เปIนทางการหรือสื่อสารโดยตรงเปIนรายบุคคล เปIนต�น 

5.1ก(3) การจัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช�ในการ

ติดตามและวัดผลงาน ดังนี้ 
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1.1 คณะผู�บริหารกําหนดยุทธศาสตร"การพัฒนาบุคลากร และให�บุคลากรมีส�วนร�วมใน
การจัดทําแผนดําเนินงานประจําป= และแผนปฏิบัติงานรายบุคคลหรือโครงการท่ีทําร�วมกันเปIนทีมของบัณฑิต
วิทยาลัย ซ่ึงประกอบไปด�วยกิจกรรม เปJาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และผู�รับผิดชอบรายโครงการ/
กิจกรรม 

1.2 กําหนดตัวบ�งชี้และเปJาหมายให�สอดคล�องตามพันธกิจและยุทธศาสตร"ของบัณฑิต
วิทยาลัย ได�แก� ประเด็นยุทธศาสตร" เปJาประสงค" ตัวชี้วัด กลยุทธ" และกําหนดแผนปฏิบัติงาน 1 ป= หรือระดับ
โครงการ/กิจกรรม มีการวิเคราะห"ความสอดคล�องระหว�างกลยุทธ"และตัวบ�งชี้  บัณฑิตวิทยาลัยได�กําหนด
เปJาประสงค" กิจกรรม และผู�รับผิดชอบในกระบวนการจัดทํา Strategy Map 

1.3  วิ เ ค ร า ะ ห" ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว� า ง เ ปJ า ป ร ะ ส ง ค" ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" กับวัตถุประสงค"และกลยุทธ"ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมท้ังวิเคราะห"ความเชื่อมโยง
ภายในของแผนกลยุทธ"ด�านการบริหาร ด�านบุคลากร และด�านผู�รับบริการ เพ่ือยืนยันว�าวิสัยทัศน" พันธกิจ 
วัตถุประสงค" กลยุทธ" และแผนปฏิบัติการ มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" การ
ถ�ายทอดตัวบ�งชี้จากระดับกลยุทธ"ลงไปสู�ระดับบุคคลในแผนปฏิบัติงานรายป= ท่ีประกอบไปด�วยโครงการ/
กิจกรรม เปJาหมายระดับโครงการ/กิจกรรม ทําให�แผนปฏิบัติงานรายป=สามารถใช�ประกอบการปฏิบัติงาน
รายบุคคล และประเมินผลงาน 

1.4 ถ�ายทอดตัวบ�งชี้จากระดับกลยุทธ"ลงไปสู�ระดับบุคคล มีระบบการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามประเภทของตัวบ�งชี้ท่ีรับผิดชอบ โดยกําหนดเปIนภาระงานและข�อตกลงในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในด�านผลสัมฤทธิ์ของงาน (TOR) และความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) 
ประกอบด�วยความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก ความสามารถเชิงสมรรถนะเฉพาะงาน  และความสามารถเชิง
สมรรถนะด�านบริหารสําหรับระดับต้ังแต�หัวหน�ากลุ�มงานข้ึนไป ซ่ึงกําหนดการประเมินทุก 6 เดือน ซ่ึงหัวข�อ 
Competency ท่ีกําหนดไว�นี้ มีหลายด�านท่ีส�งผลต�อการมุ�งเน�นลูกค�า ได�แก� การให�ความสําคัญต�อการทํางาน
เปIนทีม และมีจิตสํานึกของการให�บริการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 25 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กํ า ห น ด โ ด ย พิ จ า ร ณ า
ความสําเร็จของงานและตก
ลงกันระหว�างผู�ปฏิบัติและ
ผู�บังคับบัญชา 

กํ าหนดโดยอ� า งอิ งจ าก
ข�อกําหนดสมรรถนะซ่ึง
ประกาศโดยมหาวิทยาลัย 

กํ า ห น ด โ ด ย อ� า ง อิ ง           
จ า ก ข� อ กํ า ห น ด ข อ ง          
มหาวิทยาลัย 

องค"ประกอบ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

- ตัวช้ีวัด 
- ค�าเปJาหมาย 

องค"ประกอบ 
พฤติกรรม 
สมรรถนะ 

องค"ประกอบอื่นๆ 
(ขึ้นอยู�กบั 

หน�วยงานกําหนด) 

คะแนน 
ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 

คะแนน 
ประเมิน 

สมรรถนะ 

คะแนน 
ประเมิน 

ปFจจัยอื่นๆ 

คะแนน 
ผลการ 

ปฏิบัติงาน 

พิจารณา 
เล่ือนเงินเดือน 

แจ�งผลการปฏิบัติงาน 
และปรึกษาหารือถึง 
การพัฒนาปรับปรุง 

 ประเมิน 

 ประเมิน 

 ประเมิน 
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2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายในด�านการบริหารบุคคล จะเน�นในเรื่องการสร�าง
ขวัญกําลังใจและวางแผนกําลังคน ไม�มีการปรับลดสวัสดิการ ค�าจ�าง หรือเลิกจ�างบุคลากร แต�ยังรับบุคลากร
เพ่ิมในตําแหน�งท่ีจําเปIนและเหมาะสม และปรับให�ได�รับค�าครองชีพตามท่ีรัฐกําหนด ให�ค�าตอบแทนในรูปแบบ
ต�างๆ ได�แก� ค�าตอบแทนตําแหน�งบุคลากรระดับบังคับบัญชา  ค�าตอบแทนบุคลากรในสาขาขาดแคลน 
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  และให�รางวัลบุคลากรในรูปแบบของการนําบุคลากรไปศึกษาดูงานทุกป= 
 

ข. การพัฒนาผู�ปฏิบัติงานและผู�นํา 
5.1ข(1) 1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดให�มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู� (Knowledge Management) เพ่ือ

พัฒนาผู�ปฏิบัติงานและผู�นําดังนี้ 
1.1 การพัฒนาผู�ปฏิบัติงาน จัดระบบเรียนรู�ท้ังในกลุ�มบุคลากรภายในด�วยกันเอง และ

ภายนอกหน�วยงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�การทํางานและประสบการณ" เช�น  
• การประชุมผู�บริหารร�วมกับผู�ปฏิบัติงานประจําทุกเดือน ผู�บริหารและบุคลากร

ขององค"กรท่ีผ�านการฝ�กอบรม ประชุม สัมมนา ให�นําเสนอสรุปสาระการ
ประชุมอบรมและสัมมนาให�ทราบ การซักซ�อมความเข�าใจและการแจ�งเรื่อง
ต�างๆ ให�ทราบ 

• การจัดเสวนากลุ�มผู�ปฏิบัติงานสายสนับสนุนระหว�างคณะต�างๆ ทุกป=ๆอย�าง
น�อยป=ละ  1-2 ครั้ง 

• การบริหารระบบข�อมูลในสํานักงาน โดยจัดให�มีลักษณะรวมศูนย"ข�อมูลกลางใน
ระบบ SharePoint ท่ีบุคลากรทุกคนสามารถเรียนรู�และนําข�อมูลมาใช�
ประโยชน" 

1.2 การพัฒนาการเปIนผู�นํา ดําเนินการโดยเสริมสร�างปรัชญาการทํางานร�วมกันเปIนทีม  
เกิดการตระหนักถึงคุณค�าของการมีส�วนร�วมในการพัฒนาผลงานกันเปIนทีม  พัฒนาให�บุคลากรมีศักยภาพการ
ทํางานท่ีหลากหลายโดยการพิจารณาความเหมาะสมในการเกลี่ยงาน  หรือสลับสับเปลี่ยนหน�าท่ีการทํางานใน
กิจกรรมต�างๆ ท่ีเหมาะสม  เป?ดโอกาสให�ได�แสดงความสามารถในการทําหน�าท่ีในการเปIนผู�นําและผู�ตามท่ีดี
ช�วยกันรับผิดชอบงานซ่ึงกันและกันท้ังงานตามท่ีได�รับมอบหมายหรืองานท่ีทําด�วยความสมัครใจ ทําให�เกิดการ
ยอมรับความสามารถของตนเองและผู�อ่ืน เปIนการเรียนรู�หลักการทํางานซ่ึงกันและกัน  และช�วยพัฒนาของ
องค"กรในยามท่ีกําลังคนมีอยู�อย�างจํากัดจําเปIนต�องมีความร�วมแรงร�วมใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพ ภายใต�
ขีดความสามารถท่ีมี โดยท่ีทุกฝbายต�างก็พึงพอใจ ไม�เกิดความขัดแย�งและยังได�รับการปรับปรุงพัฒนา
ความสามารถในตัวเองอยู�ตลอดเวลา 

2. พิจารณาปFจจัยในการจัดการระบบการเรียนรู�ของผู�ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.1 สร�างระบบการถ�ายโอนความรู�จากบุคลากรท่ีลาออกหรือเกษียณอายุ วิธีการ

ดําเนินการคือ คัดเลือกบุคคลเข�ามารองรับการทํางานโดยการจ�างเหมาบริการก�อนบุคลากรจะลาออกหรือ
เกษียณอายุ อย�างน�อย 2 เดือนเพ่ือศึกษาเรียนรู�งาน และถ�ายโอนงาน หลังจากนั้นจึงจะบรรจุเปIนพนักงาน
ต�อไป   สําหรับบุคลากรท่ียังปฏิบัติงานตามปกติ จะได�รับการมอบหมายงานใหม�ๆ เปIนครั้งคราว หรือให�
รองรับงานใหม�เปIนงานเฉพาะกิจเพ่ือก�อให�เกิดการเรียนรู�งานท่ียังไม�เคยทํามาก�อน 

2.2 พัฒนาบุคลากรตามความจําเปIนขององค"กร และเป?ดโอกาสให�เสนอต�องการพัฒนา
ของบุคลากรเอง โดยผ�านการกลั่นกรองจากระดับผู�บังคับบัญชาชั้นต�น เพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งในการ
ปฏิบัติงาน  
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3. คณะผู�บริหารและผู�เก่ียวข�องร�วมกันทบทวนและประเมินผลการเรียนรู�และพัฒนา
บุคลากร เพ่ือให�เหมาะสมกับภารกิจท่ีปฏิบัติ นําไปสู�การพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการด�าน
บุคลากรต�อไป โดยมีเปJาหมายจะเพ่ิมความผาสุก ความผูกพัน เลื่อนระดับจากระดับพึงพอใจไปสู�ระดับผูกพัน
ในท่ีสุด 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 26 ระบบการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 
 

5.1ข(2) การพัฒนาด�านความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานของบุคลากร มีระบบการเสริมสร�าง
ความก�าวหน�าดังต�อไปนี้ 

1. มีนโยบายเสริมสร�างความก�าวหน�าอย�างชัดเจน 
2. มีระบบสนับสนุนการศึกษาต�อ โดยให�โอกาสในการศึกษาต�อระดับปริญญาโทใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" และสนับสนุนทุนค�าเล�าเรียน 
3. มีระบบสนับสนุนการวิจัย โดยการสนับสนุนให�บุคลากรเสนอขอตําแหน�งชํานาญการ

พิเศษ  มีทุนในการทําวิจัยสถาบันจากกองทุนวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย และจัดให�มีระบบพ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษาด�าน
การทําวิจัย 

4. มีระบบสนับสนุนในการไปอบรม จัดให�เข�าอบรมหลักสูตรต�างๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู�ในสาย
งานโดยตรง รวมท้ังอบรมด�านการทําวิจัยและเขียนคู�มือการปฏิบัติงาน 
 

5.1ข(3) การสืบทอดตําแหน�ง 
1. เตรียมความพร�อมของบุคลากรในด�านการรองรับตําแหน�งงานต้ังแต�ระดับหัวหน�ากลุ�มงาน

เปIนต�นไป โดยการส�งไปฝ�กอบรมหลักสูตรด�านนักบริหาร และภาวะผู�นํา การเป?ดโอกาสให�มีการทดลองฝ�ก
ปฏิบัติงานในตําแหน�งดังกล�าว 

ทีมบริหาร

แผน
ยุทธศาสตร"
การพัฒนา
บุคลากร

แผน  
ปฏิบัติการ
ประจําป=

แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล

ประเมิน
สมรรถนะ
รายบุคคล
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2. สร�างระบบการถ�ายโอนความรู�จากบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุ โดยการศึกษาเรียนรู�งาน 
และถ�ายโอนงาน 

3. จัดระบบรองรับการทํางานทดแทน  โดยดําเนินการในกรณีท่ีแตกต�างกันได�แก� การทํา
หน�าท่ีรักษาราชการแทนในตําแหน�งต้ังแต�ระดับหัวหน�ากลุ�มงานเปIนต�นไป การจับคู�ทํางานทดแทนกรณีไม�อยู�
หรือลา หรืออยู�แต�ไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� การจัดคนหมุนเวียนสลับหน�าท่ีการทํางานตามความเหมาะสม 
การฝ�กให�มีทํางานและการเรียนรู�ข�ามสายงาน การทําหน�าท่ีเปIนผู�นําในแต�ละทีมการทํางาน 
 

ค. การประเมินความผูกพันของผู�ปฏิบัติงาน 
5.1ค(1) การประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยประเมินท้ังแบบ

เปIนทางการและแบบไม�เปIนทางการ ดังนี้ 
แบบเปIนทางการ  ในป=การศึกษา 2556 มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดย

ดําเนินการดังนี้ 
1. ออกแบบสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต�อบัณฑิตวิทยาลัย 
2. เก็บรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห"สรุป 
3. นําข�อมูลผลสรุปการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรและ

ข�อเสนอแนะต�าง ๆ ท่ีได�จากผลการสํารวจเสนอต�อผู�บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  
ท่ีประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัยได�พิจารณาข�อท่ีได�รับความพึงพอใจตํ่าสุด 3 อันดับ
และจัดลําดับความสําคัญในการแก�ปFญหา โดยกําหนดเปIนส�วนหนึ่งในแผนเพ่ือเสริมสร�าง
ความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางาน 

4. ดําเนินการกิจกรรม/โครงการตามท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการประเมินดังกล�าวตามแผน
พร�อมท้ังแจ�งบุคลากรทราบดังนี้ 
• จัดโครงการสวัสดิการยืมเงินบัณฑิตวิทยาลัยโดยปลอดดอกเบ้ีย 
• จัดโครงการด�านสุขภาพบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
• ทบทวนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให�มีความเหมาะสม ภายใต�ดุลยพินิจของ

หัวหน�างาน 
แบบไม�เปIนทางการ ใช�ตัวชี้วัดเพ่ือตรวจประเมินและปรับปรุงความพึงพอใจของบุคลากร ดังนี้ 

1. การให�โอกาสแสดงความคิดเห็นในด�านความเปIนอยู�และปFญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานภายหลังจากการแจ�งผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลในแต�ละรอบการประเมิน 

2. การพิจารณาจากสถิติการลาออกของบุคลากร และการขาดงานเปIนตัววัดความพึงพอใจ
ต�อบัณฑิตวิทยาลัย 

3. วิธีการอ่ืน ๆ เช�น 
• การปรึกษาหารือ  การพบปะสังสรรค" เปIนต�น  
• สร�างความเข�าใจอันดีระหว�างบุคลากร โดยจัดประชุมการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ประจําป= 
• สร�างขวัญและกําลังใจให�บุคลากร เช�น สนับสนุนสวัสดิการพ้ืนฐานสุขภาพ จัดสรร

เครื่องแต�งกายเปIนทีมเพ่ือสร�างความรู�สึกร�วมกันของบุคลากร  ตลอดจนดูแลเอาใจ
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ใส�ครอบครัวของบุคลากรโดยได�รับบริการส�วนหนึ่งจากกองทุนสวัสดิการบุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
5.1ค(2) การนําผลความผูกพันและความพึงพอใจเชื่อมโยงผลลัพธ"องค"กร บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการ

นําผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ"ท่ีสําคัญท่ีรายงานใน
หมวด 7 เพ่ือระบุโอกาสในการปรับปรุงความพึงพอใจของบุคลากรและผลลัพธ"ของหน�วยงานดังนี้ 

1. นําข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพ TQA มาพิจารณาร�วมกัน
ในท่ีประชุม  เพ่ือได�ข�อสรุปและแนวทางปรับปรุงและวางแผนการประเมินครั้งต�อไป 

2. จัดต้ังคณะทํางานสร�างสุของค"กรของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ปรับปรุงสถานท่ีทํางานให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน 
4. ปรับปรุงบรรยากาศสํานักงานให�เอ้ือต�อการทํางานของบุคลากร 

ในการมุ�งเน�นสร�างความผูกพันของบุคคล ในส�วนของการสร�างคุณค�าซ่ึงดําเนินการโดยการ
กําหนดปFจจัยท่ีมีผลต�อความผูกพัน การสร�างวัฒนธรรมองค"กร และการสนับสนุนให�ผลการปฏิบัติงานและ
ความผูกพันของทรัพยากรบุคคล เกิดข้ึนโดยเชื่อมโยงกับระบบการจูงใจนั้น จะเกิดข้ึนได�ด�วยการเห็น
ความสําคัญและเอาจริงเอาจังจากผู�บริหารระดับสูง โดยในการผลักดันเรื่องดังกล�าวนั้นจําเปIนต�องใช�ทรัพยากร
ด�านเงิน และแรงพยายาม และเปIนการลงทุนท่ีไม�เห็นผลลัพธ"ได�ทันที และส�วนใหญ�เปIนการดําเนินการท่ีต�องใช�
ความร�วมมือจากหลายฝbาย โดยเฉพาะตัวบุคลากรเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 27 ก า ร ส ร� า ง ค ว า ม ผ า สุ ก แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ แ ก� บุ ค ล า ก ร บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 
 
5.2 สภาพแวดล�อมในการทํางาน 

ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
5.2ก(1) การประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร ดําเนินการดังนี้ 

1. คณะผู�บริหารประชุมเพ่ือประเมินอัตรากําลังบุคลากรท่ีสอดคล�องกับปริมาณงานท้ังใน
ปFจจุบันและในอนาคตทุกป= 

2. คณะผู�บริหารกําหนด/ทบทวนจํานวนและคุณสมบัติของบุคลากรใหม�หรือทดแทนโดย
พิจารณาจากภาระงานและคําบรรยายลักษณะงานท่ีต�องการ แล�วกําหนดคุณสมบัติระดับการศึกษา สาขาวิชา 

จัดลําดับความสําคัญและกําหนดปFจจัย 
ท่ีมีผลต�อความผาสุก 

ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ 
ของบุคลากร 

ออกแบบสํารวจ
ปFจจัยท่ีมีผลต�อ

ความผาสุก 

วิเคราะห"ข�อมูล 
เก็บรวบรวม

ข�อมูล 

ติดตามประเมินผลเพ่ือทบทวน
และปรับปรุงการดําเนินงาน 

ดําเนินการตามแผน ประชาสมัพันธ"และ
เผยแพร� 

จัดทําแผน 
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และความสามารถพิเศษท้ังนี้ จะเน�นเรื่องความรู�ด�านคอมพิวเตอร"และภาษาอังกฤษสําหรับบางตําแหน�ง เพ่ือ
ดําเนินการสรรหาต�อไป 

3. เสริมอัตรากําลังบุคลากรด�วยการจัดให�มีระบบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาช�วยทํางาน เปIนการ
เพ่ิมพูนสมรรถนะของนักศึกษาและถ�ายทอดทักษะการทํางาน โดยให�ค�าตอบแทน และจัดจ�างเหมาบริการ
ทํางานเปIนกรณีเฉพาะราย 
 

5.2ก(2) กระบวนการสรรหา ว�าจ�าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม� 
1. เม่ือกําหนดให�มีการรับบุคลากรใหม�แล�ว ผู�รับผิดชอบจะดําเนินการตามกระบวนการและ

วิธีการสรรหา ว�าจ�าง และบรรจุ ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากการ
ประชาสัมพันธ"รับสมัครผ�านช�องทางต�างๆ รับสมัคร 

2. ดําเนินการคัดเลือก ทดสอบความรู� ความสามารถตามลักษณะงาน เชิงทฤษฎี/ปฏิบัติใน
เบ้ืองต�น โดยผู�ท่ีผ�านการคัดเลือกในเบ้ืองต�นจะถูกสัมภาษณ"โดยคณะผู�บริหารและผู�เก่ียวข�องต�อไป เพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติเชิงอารมณ"และสังคมว�าผู�ใดมีความเหมาะสมท่ีสุดกับองค"กร หากไม�มีผู�เหมาะสมก็จะเริ่ม
ข้ันตอนรับสมัครใหม� บัณฑิตวิทยาลัยอาจสรรหาบุคลากรแบบจําเพาะเจาะจงตัวบุคคลได� หากม่ันใจว�าบุคคล
นั้นมีคุณสมบัติพิเศษท่ียากจะหาได� 

3. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม�  ท่ีเน�นสร�างความรู�และการปฏิบัติงานเบ้ืองต�น รวมท้ังทัศนคติ
ในการทํางานท่ีถูกต�อง 

4. จัดระบบต�างๆ รองรับ ดังต�อไปนี้ 
• ระบบสอนงาน  
• มีคู�มือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง 
• จัดให�เข�าร�วมปฐมนิเทศพนักงานใหม�ของมหาวิทยาลัย 
• ประเมินผลและแจ�งผลการประเมินเม่ือทดลองปฏิบัติงานครบ 6 เดือน ให�บุคลากร

ทราบเพ่ือนําข�อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา หากผลการประเมินอยู�ในเกณฑ"ดีถึง
ดีมาก จะได�รับการว�าจ�างต�อไป 

 
5.2ก(3) การบริหารจัดการระบบบุคลากรและโครงสร�างงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"

ประกอบด�วยหลายวิทยาเขต โครงสร�างและการบริหารบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยได�จัดให�มีสํานักงาน
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังอยู�ใน 2 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตหาดใหญ� และปFตตานี โดยมีรองคณบดีช�วยทํา
หน�าท่ีกํากับดูแล ส�วนโครงสร�างการบริหารสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ได�แบ�งกลุ�มออกเปIน 3 กลุ�ม 
คือ กลุ�มงานบริหารท่ัวไป กลุ�มงานสนับสนุนวิชาการ  และกลุ�มงานบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตปFตตานี สําหรับ
วิทยาเขตอ่ืน ๆ ท่ีมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เนื่องจากเปIนระบบใช�วิธีบริหารแบบศูนย"รวมอยู�แล�ว  จึง
ประสานงานกับผู�รับผิดชอบของวิทยาเขต   และบัณฑิตวิทยาลัยใช�ระบบคุณภาพตัวบ�งชี้ของ สกอ. และ มี
ค�านิยมหลักร�วมกันคือ เน�นการทํางานเปIนทีม การมีส�วนร�วมของบุคลากร และมีจิตสํานึกของการให�บริการ ใน
การพัฒนาบุคลากรจะให�ความสําคัญต�อสมรรถนะหลักในด�านการบริการ และการทํางานเปIนทีม 
 

5.2ก(4) การเตรียมบุคลากรให�พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง 
1. มีระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System)  โดยเน�นการชี้แนะและให�คําปรึกษา และสอนงาน 



 
 

Graduate School   90 

2. เตรียมความพร�อมของบุคลากรในด�านการรองรับงานใหม�  โดยการมอบหมายงาน หรือ
สลับทําหน�าท่ีหมุนเวียนกันในการทํางานเฉพาะกิจเปIนครั้งคราว เพ่ือให�สามารถรองรับงานใหม�และก�อให�เกิด
การเรียนรู�งานท่ียังไม�เคยทํามาก�อน 
 

ข. ภาวะแวดล�อมบุคลากร 
5.2ข(1) บัณฑิตวิทยาลัยจัดสภาพแวดล�อมการทํางานโดยการปรับปรุงส�งเสริมสุขอนามัย ความ

ปลอดภัย และการปJองกันภัยจากการทํางานของบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการดังนี้ 
1. กําหนดให�มีผู�รับผิดชอบดูแลท้ังทางด�านกายภาพและสุขอนามัย เพ่ือความปลอดภัย

ภายในสํานักงาน ความปลอดภัยในด�านสุขภาพ และสวัสดิภาพของบุคลากร รวมท้ังปJองกันความเสี่ยงต�างๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึน โดยมีการจัดประชุมเรื่องแนวทางการดูแลความปลอดภัยในสํานักงาน และแจ�งผู�เก่ียวข�องทราบ
พร�อมถือปฏิบัติ 

2. ดําเนินการปฏิบัติในด�านส�งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัย ได�แก� 
• ด�านการปรับปรุงสภาพแวดล�อมในการทํางานและความปลอดภัย ประสานงานกับ

ผู�ดูแลฝbายอาคารสถานท่ีในการจัดอบรมแผนปJองกันและระงับอัคคีภัยประจําป=  ดําเนินการจัดกิจกรรม 5 ส 
ในสํานักงาน วางแผนควบคุมการใช�กุญแจสํานักงาน โดยมอบกุญแจเฉพาะท่ีจําเปIนต�องใช�งานประจําทุกวันให�
ผู�บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และกําหนดจุดวางกุญแจประตูหนีไฟ และกําหนดเจ�าหน�าท่ีท่ีฝbาย
สถานท่ีทําหน�าท่ีเป?ด/ป?ดประตูและตรวจสอบการเป?ด/ป?ดประตูกรณีท่ีนอกเหนือจากเวลาท่ีกําหนด ซ่ึง
กําหนดให�ป?ดสํานักงานในเวลาก�อน 8.00 น. และหลังจากเวลา 17.00 น. และในเวลาพักกลางวันหากไม�มี
เจ�าหน�าท่ีประจําอยู� ให�ป?ดสํานักงาน ซ่ึงการดําเนินการดังกล�าวส�งผลให�บัณฑิตวิทยาลัยไม�มีเหตุร�ายหรือ
ทรัพย"สินสูญหายภายในสถานท่ีทํางาน 

• ด�านสุขอนามัย กําหนดให�ผู�บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสุขภาพ
ประจําป=ๆ ละ 1 ครั้ง ซ่ึงส�วนใหญ�ให�ความร�วมมือในการเข�ารับการตรวจสุขภาพ 

3. ชี้แจงให�บุคลากรช�วยกันสอดส�องและตรวจสอบดูแลความปลอดภัย รวมท้ังตรวจสอบ
อุปกรณ" เครื่องใช�ไฟฟJา และอุปกรณ"เตือนภัย 

4. หากมีความผิดปกติ ให�ผู�รับผิดชอบดูแลสถานท่ีรายงานต�อทีมผู�บริหาร เพ่ือปJองกันและ
ปรับปรุงแก�ไขต�อไป 
 

5.2ข(2) บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดนโยบายให�การสนับสนุนบุคลากรเก่ียวกับการบริการ สวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน" ดังนี้ 

1. ทีมผู�บริหารกําหนดนโยบาย การบริการ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน"ตามความต�องการ
ของบุคลากร โดยผ�านความเห็นชอบจากทีมบริหาร และผู�เก่ียวข�อง 

2. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน"ประเภทต�าง ๆ ของบุคลากร ท้ังสวัสดิการตามท่ีกฎหมาย
กําหนดและนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด ได�แก� 

• สวัสดิการการส�งเสริมกีฬา จัดให�โครงการฝ�กโยคะเพ่ือสุขภาพ  
• สวัสดิการด�านสุขภาพ จัดให�มีโครงการตรวจสุขภาพประจําป= โครงการประกัน

อุบัติเหตุส�วนบุคคล 
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• สวัสดิการด�านความก�าวหน�าในอาชีพ จัดให�มีท่ีปรึกษาด�านการทําวิจัย ให�โอกาสใน
การศึกษาต�อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"โดยสนับสนุนทุนค�าเล�า
เรียน และทุนในการทําวิจัยสถาบันจากกองทุนวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย 

• สวัสดิการด�านการพัฒนาบุคลากร  สนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาความรู�และทักษะ
ในวิชาชีพท้ังภายในประเทศและต�างประเทศให�กับบุคลากร โดยจัดโครงการอบรม
และสัมมนาบุคลากร   และส�งบุคลากรไปประชุม สัมมนา ฝ�กอบรม จัดนิทรรศการ 
ทัศนศึกษา และศึกษาดูงานท่ีหน�วยงานอ่ืน 

• สวัสดิการด�านความเปIนอยู�ของบุคลากร จัดให�มีช�วงเวลาของการผ�อนคลายการทํางาน 
โดยเป?ดโอกาสให�ออกกําลังกายทุกบ�ายของวันทําการสุดสัปดาห" จัดให�มี Tea time 
ตามโอกาสท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ยังจัดเสื้อทีมแก�บุคลากรสําหรับใส�ในโอกาสต�างๆ 

• สวัสดิการด�านการบริการอุปกรณ"ท่ีจําเปIนและสิ่งท่ีเอ้ืออํานวยต�อการปฏิบัติงานใน
สํานักงาน เช�น พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร" เครื่องพิมพ" เครื่องถ�ายเอกสาร 
และโทรศัพท"/โทรสาร ให�อย�างเพียงพอ ชุดหูฟFงสําหรับเรียนภาษาอังกฤษด�วยตนเอง 
ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนให�การปฏิบัติงานเปIนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

• สวัสดิการหนังสือและสิ่งพิมพ" 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
 
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดพันธกิจไว�ดังนี้ คือ 

1. กําหนด กํากับ ดูแลมาตรฐานและการประกันคุณภาพหลักสูตร 
2. กํากับดูแลการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให�ได�มาตรฐานสากล 
3. ส�งเสริมสนับสนุนปFจจัยเก้ือหนุนระดับบัณฑิตศึกษา 

จึงได�กําหนดกระบวนการหลัก 2 กระบวนการ กระบวนการสนับสนุน 11 กระบวนการ เพ่ือสอดคล�องกับ   
พันธกิจตามภาพท่ีแสดงดังนี้ 

 
ภาพประกอบท่ี 28 ลําดับชั้นของการวิเคราะห"ระบบงานและกระบวนการ 

 
6.1 ระบบงาน 

ก. การออกแบบระบบงาน 
6.1ก(1) การออกแบบระบบงาน 

1. มีการทบทวนพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงผ�านความเห็นชอบจากทีมบริหารของ 
บัณฑิตวิทยาลัยโดยบุคลากรทุกคนมีส�วนร�วม 

2. ท่ีประชุมสัมมนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยร�วมกับทีมบริหารวิเคราะห"แล�ว เห็นว�า
กระบวนการหลักท่ีสําคัญของหน�วยงาน 2 กระบวนการ คือ 
2.1) กระบวนการกํากับ ดูแล การจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงเริ่มต้ังแต�การจัดทํา

หลักสูตรระดับภาควิชา ระดับคณะและผ�านข้ันตอนความเห็นชอบทุกระดับ จนกระท่ังได�รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยและได�รับการรับรองจาก สกอ. 

2.2) กระบวนการกํากับ ดูแล การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงเริ่มต้ังแต� การรับนักศึกษา 
เข�าศึกษา ตลอดจนกระท่ังการส�งเสริมกํากับดูแลและให�นักศึกษาสําเร็จการศึกษาอย�างมีคุณภาพ การกําหนด
กระบวนการสนับสนุนอีก 11 กระบวนการ (ดูภาพประกอบท่ี 24) 
 

วิสัยทัศน" 
พันธกิจ

กลุ�มงาน

ระบบงาน

กระบวนการ

กระบวนการย�อย

ระดับกระบวนการ 

ระดับ 3 

ระดับ 2 

ระดับ 1 
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ภาพประกอบที่ 29 การจัดการกระบวนการ 
 

1. กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย- 
2. กระบวนการสื่อสาร การวิเคราะห-และประเมินผลการเรียนรู�ภายในองค-กร 
3. กระบวนการจัดทําฐานข�อมูล และ ดูแลระบบสารสนเทศ 
4. กระบวนการสร�างเครือข'ายกับผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย 
5. กระบวนการจัดการระบบประกันคุณภาพ 
6. กระบวนการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสด ุ
7. กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี 
8. กระบวนการประชาสัมพันธ-และวิเทศสัมพันธ- 
9. กระบวนการให�ทุนสนับสนุน 
10. กระบวนการจัดการงานสารบรรณและธุรการ 
11. กระบวนการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย 

กระบวนการกํากับดูแลการจดัทําหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

กระบวนการผลิตกํากับดูแลการผลิต 
บัณฑิตระดับบัณฑติศึกษา 

1. กําหนด กํากับ    
ดูแลมาตรฐาน     
และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
และการผลิต
บัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให�ได�
มาตรฐานสากล 

2. ส'งเสริม สนับสนุน
ป=จจัยเกื้อหนุน  
ระดับบัณฑิต    
ศึกษา 

Core Process 

Support 
Process 
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3. บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดกลุ�มผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียซ่ึงประกอบด�วย 1) นักศึกษา  
2) คณาจารย" 3) ผู�ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา และ 4) บุคคลท่ัวไป 

4. บัณฑิตวิทยาลัยรับฟFงความคิดเห็นจากผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียตามข�อ 3 ในหลาย
รูปแบบ เพ่ือนําไปสู�การตอบสนองความพึงพอใจในการรับบริการ เช�น 

• บัณฑิตวิทยาลัยแจกแบบสอบถามจากกลุ�มนักศึกษาเพ่ือสํารวจความคิดเห็นต�างๆ ซ่ึงเปIน
รูปแบบหนึ่งในการรับฟFงความเห็น 

• การจัดกิจกรรมไปพบอาจารย" ผู�บริหารของคณะต�าง ๆ และผู�ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษาทุก
คณะ ทุกวิทยาเขต เพ่ือชี้แจงทําความเข�าใจเรื่องใหม� ๆ พร�อมกับรับฟFงข�อเสนอแนะ 

• การจัดเสวนาผู�ปฏิบัติงานสายสนับสนุนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ"การปฏิบัติงาน 
ตลอดจนรับฟFงข�อเสนอแนะเพ่ือนํานโยบายของบัณฑิตวิทยาลัยกลับมาพัฒนางาน
บัณฑิตศึกษา 

• การรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยไปหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
นโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือฟFงข�อเสนอแนะ 

• การกําหนดให�บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทําวิจัยสถาบัน เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตศึกษา 
• เป?ดช�องทางการสื่อสารเพ่ือรับฟFงข�อคิดเห็นในหลายช�องทาง เช�น Facebook, จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส", กระดานสนทนา 
• การจัดกิจกรรมต�างๆ ให�นักศึกษา เช�น การปฐมนิเทศนักศึกษา การบรรยายทางวิชาการ  

 
6.1ก(2) การกําหนดความสัมพันธ-ของระบบงานกับสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักของบัณฑิตวิทยาลัย มี 3 ด�าน คือ การมุ�งเน�นผู�รับบริการ การทํางานเปIนทีม และ
จริยธรรม ซ่ึงบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกคนรับทราบและนําไปสู�การปฏิบัติ ซ่ึงผูกโยงความสัมพันธ"กับ
ระบบงานทุกกระบวนการท่ีเน�นให�สอดคล�องกับสมรรถนะหลักท้ัง 3 ด�านดังกล�าว 

ในการจัดโครงการและกิจกรรมต�าง ๆ ในกระบวนการจึงมุ�งเน�นผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วน
เสีย มุ�งเน�นการทํางานเปIนทีม และมุ�งเน�นจริยธรรมท่ีผู�ปฏิบัติงาน และเพ่ือให�มีผลในทางปฏิบัติในทุกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรแต�ละคนจะได�รับการแจ�งผลการประเมิน
เพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงและพัฒนาให�สอดคล�องกับเปJาหมายและพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
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สมรรถนะหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 30 ความสัมพันธ"ของระบบงานกับสมรรถนะหลัก 
 

ข. การวิเคราะห-และทบทวนผลการดําเนินการ 
6.1ข(1) กระบวนการทํางานหลัก 

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 2 กระบวนการหลัก ดังนี้ คือ 
1. กระบวนการกํากับดูแลการจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยทําหน�าท่ีกํากับดูแลในภาพรวมการจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของทุก
คณะ ทุกวิทยาเขต ท้ังมหาวิทยาลัย ต้ังแต�ข้ันตอนแรกไปตอนข้ันตอนสุดท�ายเพ่ือ สกอ. รับรอง 

กระบวนการนี้ มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาโดยข�อเสนอแนะจากท่ีประชุมต�างๆ ท่ี
หลักสูตรผ�านความเห็นชอบ 

2. กระบวนการกํากับดูแลการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยเปIนหน�วยงานกลางในการรับนักศึกษาเข�าสู�กระบวนการพัฒนา นักศึกษาอย�างมี

คุณภาพ แม�คณะจะเปIนผู�จัดการการเรียนการสอนแก�นักศึกษา แต�การสําเร็จการศึกษาได�ต�องอยู�ภายใต�การ
กํากับดูแลให�สอดคล�องตามเกณฑ"ของบัณฑิตวิทยาลัย 

กระบวนการนี้จะมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาตามข�อเสนอแนะของท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีประชุมคณบดี ท่ีประชุมสภาวิทยาเขต ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ตลอดจนข�อเสนอจากคณาจารย" เพ่ือการผลิตบัณฑิตอย�างมีคุณภาพ 

6.1 ข (2) ข�อกําหนดท่ีสําคัญและการจัดทําข�อกําหนดของกระบวนการหลัก 
บุคลากรผู�รองรับการปฏิบัติกระบวนการหลักท้ัง 2 กระบวนการได�รับมอบหมายให�จัดทํา

ข�อกําหนดท่ีสําคัญจากการปฏิบัติงานจริงโดยผ�านการมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต�าง ๆ 
จากทีมผู�บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุกคน 
 

ค. ความพร�อมต'อภาวะฉุกเฉิน 
• การจัดการระบบงานให�พร�อมรับภาวะฉุกเฉิน 

1) สถานท่ีทํางาน 
• กรณีเกิดไฟไหม� : จัดฝ�กซ�อมโดยกองอาคารสถานท่ี 

เน�นผู�รับบริการ 

การทํางานเปIนทีม 

จริยธรรม 

ระดับบุคคล ระดับกลุ�มงาน ระบบงาน 

1. กําหนด กํากับ    
ดูแลมาตรฐาน     
และการประกัน
คุณภาพหลักสตูร
และการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
ให�ได�มาตรฐานสากล 

2. ส�งเสริม สนับสนุน
ปFจจัยเก้ือหนุน  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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• กรณีไฟฟJาดับ : มีผลกระทบต�อผู�ปฏิบัติงานและเครื่องคอมพิวเตอร" บัณฑิตวิทยาลัยมีไฟฟJา
สํารอง 

• กรณีก�อการร�ายและวินาศภัย : รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยและปฏิบัติ ช�วยสอดส�องดูแล
สถานท่ีในส�วนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบ 

• กล�องวงจรป?ดเก็บข�อมูลตลอดเวลา 
2) ทรัพยากรมนุษย" 
• การมอบหมายงานแบบหมุนเวียน 
• การทํางานแทน 
• การสร�างผู�นําใหม� 
• การเสริมสร�างทักษะการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม 
• การฝ�กทักษะภาษาอังกฤษในโครงการ Tell Me More 

3) การจัดเก็บข�อมูล/สํารองข�อมูล/ไฟฟJาสํารอง 
• การ backup ข�อมูล 
• การมีเครื่องสํารองไฟฟJาประจําเครื่องคอมพิวเตอร"ทุกเครื่อง 
• การมีระบบทําลายเอกสารเม่ือครบระยะเวลาการจัดเก็บตามระเบียบฯ 

4) การเงินการบัญชี และพัสดุ 
• การควบคุมระบบเบิกจ�ายเงิน 
• การจัดเก็บเงินสํารองในตู�นิรภัยและมีการตรวจสอบ 
• มีระบบ E-banking 
• มีระบบควบคุมวัสดุคงคลัง 
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6.2 กระบวนการทํางาน 
ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน 
6.2ก การออกแบบและสร�างนวัตกรรมของกระบวนการทํางาน วิธีการออกแบบกระบวนการทํางาน

หลัก แสดงตามแผนภาพดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 31 การออกแบบกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย 

จัดทําข�อกําหนดของกระบวนการ (หัวข�อ 6.1 ข(2)) 

เปJาหมาย 

รวบรวมและวิเคราะห"ข�อมูล 
• การบริหารกระบวนการแนวใหม� 
• เทคโนโลยี 
• ความรู�ขององค"กร 
• แนวทางท่ีลดข้ันตอน/เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
• ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย 

ออกแบบ 
• กําหนดข้ันตอน ผู�รับผิดชอบและกรอบเวลา 

นําไปปฏิบัติ 

ไม�ได�ผลตามข�อกําหนด ได�ผลตามข�อกําหนด 

บันทึกเปIนข้ันตอนการปฏิบัติของกระบวนการ 
(ความรู�ขององค"กร) 

นํากระบวนการไปปฏิบัติ 

ทบทวนผลการดําเนินการ 

นําไปสู�การพัฒนา 
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1. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณค�าให�ผู�รับบริการและ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เช�น การจัดให�มีระบบ E-Banking การรับฟFงข�อเสนอแนะจากคณาจารย"บัณฑิต
วิทยาลัย ผู�บริหารหลักสูตร ผู�บริหารระดับคณะ ผู�ปฏิบัติงานด�านบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบกิจกรรม Grad- 
Sharing การรับสมัครนักศึกษาเข�าศึกษาในกิจกรรม Graduate Study Week เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู�สมัครในรูปแบบท่ีเข�าถึงง�าย สะดวก และรวดเร็ว การเพ่ิมทางเลือกในการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีเอ้ือให�
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เช�น  การจัดเปIนศูนย"ทดสอบ CU-TEP การทดสอบ Tell Me More เปIนต�น 

2. มีการสร�างกระบวนการใหม�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการให�บริการท่ีดี ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 37 การสร�างกระบวนการใหม�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการให�บริการท่ีดี 

กระบวนการใหม' กลุ'มเปpาหมาย 
1) นโยบายการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต นักศึกษา คณาจารย" 
2) การเพ่ิมทางเลือก รูปแบบใหม�ในการทําวิทยานิพนธ" นักศึกษา คณาจารย" 
3) การนําระบบ Turnitin มาใช�ในการตรวจสอบวิทยานิพนธ" นักศึกษา คณาจารย" 
4) จัดกิจกรรม Graduate Study Week บุคคลท่ัวไป นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"และ

นักศึกษาสถาบันต�างๆ  
5) แนวทางความร�วมมือกับคณะ/หลักสูตรในการ

ประชาสัมพันธ"ภาพลักษณ"บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

บุคคลท่ัวไป นักศึกษา คณาจารย"มหาวิทยาลัยต�างๆ 

6) โครงการสัญจร Road Show ณ มหาวิทยาลัยต�างๆ  ผู�สนใจท่ัวไป นักศึกษามหาวิทยาลัยต�างๆ ในภาคใต� 
7) จัดบรรยายแนะแนวการขอทุนสนับสนุนระดับปริญญาเอก คณาจารย"  ผู�บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู�บริหารระดับคณะ 
8) การจัดกิจกรรมต�างๆ เพ่ือการรับทุน Education Hub นักศึกษา คณาจารย" ผู�บริหารบัณฑิตศึกษา 
9) การดําเนินการจัดสรร License โครงการ  Tell Me 

More ให�นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษา 

10) โครงการ Grad Sharing เพ่ือพบคณะต�างๆ คณาจารย"  ผู� บ ริห าร บัณฑิต ศึกษา  ผู� ปฏิ บั ติ ง าน
บัณฑิตศึกษา 

11) แนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษา 

12) การปรับปรุง  Website บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา คณาจารย" บุคลากร 
13) การออกแบบให�หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning 
นักศึกษา 

14) การแลกเปลี่ยนเรียนรู�การจัดทําหลักสูตร (มคอ2) ในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

15) ประกาศฉบับต�าง ๆ ท่ีเปIนแนวปฏิบัติสอดคล�องกับ
ระเบียบฯ ว�าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

นักศึกษา คณาจารย" ผู�บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

16) คู�มือการใช�งานสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา คณาจารย" ผู�บริหารบัณฑิตศึกษา ผู�ปฏิบัติงาน
บัณฑิตศึกษา 
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ตารางท่ี 37 (ต�อ) 
กระบวนการใหม' กลุ'มเปpาหมาย 

17) E-Banking ในระบบการจ�ายค�าตอบแทนทุนการศึกษา นักศึกษา คณาจารย" บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ผู�บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย 

18) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ยุทธศาสตร"ด�าน
บัณฑิตศึกษากับคณะต�าง ๆ ในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

คณาจารย" ผู�บริหารบัณฑิตศึกษาระดับคณะ ผู�บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย 

19) การทําวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนางานหลายด�าน 
ตัวอย�างเช�น การประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษจาก
ผลคะแนน PSU-TEP เทียบกับ CU-TEP 

นักศึกษา คณาจารย" ผู�บริหารบัณฑิตศึกษา 

20) โครงการสร�างสุขภาวะให�บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย : 
กิจกรรมโยคะ 

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

21) นโยบายการยกย�องเชิดชูคนดี และแนวทางการ
ดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรม 

อาจารย"ท่ีปรึกษา บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
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ข. กระบวนการทํางานหลัก 
6.2ข(1) การจัดการกระบวนการทํางานไปปฏิบัติ 

ผู�รับผิดชอบแต�ละกระบวนการมีการกําหนดกระบวนการทํางาน การปฏิบัติท่ีชัดเจนโดยผ�านการ
เห็นชอบจากหัวหน�ากลุ�มงาน ท่ีประชุมทีมบริหารและท่ีประชุมสัมมนาผู�ปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดย
นําไปปฏิบัติงานจริงตามท่ีกําหนด 
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Core Process I : กระบวนการกํากับดูแลการจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
รับผิดชอบโดย 1) นางเจิดจันทน"  อติพันธ" 
  2) นางสาวนิรมล  สุไลมาน 
  3) นางสาวนฤชล  หวังวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Level 1) 2. การพิจารณาอนุมัติ และ การให�การรับรอง 1. การจัดทําหลักสูตร และ การนําเสนอที่ประชุม 

Sub process 
(Level 2) 

2.1 สภาวิทยาเขตหาดใหญ' (บ.ว.ร'วมกับกบศ.)/ 
สภาวิทยาเขตอื่นๆ ได�แก' ป=ตตานี/สุราษฎร-ธาน/ีตรัง/ภูเก็ต 

(บ.ว.ร'วมกับส'วนกลางของแต'ละวิทยาเขต) 

1.1 การจัดทําหลักสูตร
ระดับภาควิชา/คณะ 

1.2 คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

1.3 คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

2.2 สภามหาวิทยาลัย 
(บ.ว.ร'วมกับกองกลาง) 

2.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และสํานักงานคณะกรรมการ

ข�าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
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Core Process II : กระบวนการกํากับดูแลการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

รับผิดชอบโดย 1) นางสาวภัคสราภรณ"  ประคําทอง 4) นางสาวศุภรัสมิ์  สุวรรณสะอาด 
  2) นางสาวศิรินันท"  ศรีอ�อน  5) นางสาวนฤชล  หวังวุฒิ 
  3) นางสาวสมศรี  หลีวิจิตร  6) นางสาวนริศรา  สาแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Level 1) 1. การรับนักศึกษา 2. การปฐมนิเทศ 
3. การพัฒนา 

นักศึกษา 

4. การทําวิทยานิพนธ- 
และสารนิพนธ- 

5. การสําเร็จ 

การศึกษา 

Sub process 
(Level 2) 

1.4 

จัดทําคู'มือการรับ 

สมัครสอบคัดเลือก 

1.1 

กําหนดแผน 

การรับสมัคร 

1.5 

ประชาสัมพันธ- 

1.6 

มอบหมายงาน 

สําหรับบุคลากร 

1.2 

สํารวจข�อมูลจาก
คณะ 

1.3 

จัดทําประกาศ 

สอบคัดเลือก 

1.8 

รับสมัครเข�าศึกษา 

1.9 

รายงานตัวเข�า
ศึกษา 

1.7 

ดูแลความพร�อม 

โปรแกรม/ 
ระบบรับสมัคร 

2.2 ประชาสัมพันธ- 
2.1 กําหนดแผนการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม' 
2.3 จัดปฐมนิเทศ 2.4 ประเมินผล 
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 3.2 ประชาสัมพันธ- 

3.1 การกําหนด
แผนการพัฒนา 

นักศึกษา 

3.3 จัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

3.4 ประเมินผล 

4.1 แต'งตั้ง
อาจารย- 
ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ-/ 
สารนิพนธ- 

4.4 ขออนุมัติสอบ 

โครงร'าง
วิทยานิพนธ-/ 
สารนิพนธ- 

4.6 แต'งตั้ง
กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ- 

4.3 สอบวัด
คุณสมบัติ 

(เฉพาะ ป.เอก) 

4.5 เปลี่ยนแปลง
ชื่อ/โครงร'าง
วิทยานิพนธ- 

 4.2 เปลี่ยนแปลง
อาจารย-ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ-/ 
สารนิพนธ- 

5.2 ส'งระดับ
คะแนน

วิทยานิพนธ- 

5.1 ตรวจสอบ
เงื่อนไขการสําเร็จ

การศึกษา 

5.3 ขออนุมัติ
สําเร็จการศึกษา 

4.14 
วิทยานิพนธ-/ 
สารนิพนธ- 

ฉบับสมบูรณ- 

4.17 ดําเนินการ
ส'งผลคะแนนวิชา 
วิทยานิพนธ-/สาร

นิพนธ- 

4.15 รายงาน
ความก�าวหน�าการ
ทําวิทยานิพนธ-/

สารนิพนธ- 

4.16 ตรวจสอบ
การคัดลอก

วิทยานิพนธ-/ 
สารนิพนธ- 

4.13 แจ�ง
เปลี่ยนแปลงชื่อ

วิทยานิพนธ- 
หลังสอบ (ถ�ามี) 

4.11 การเผยแพร'
ผลงานวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ-/สาร

นิพนธ- 

4.12 แจ�งผลการ
สอบวิทยานิพนธ-/ 

สารนิพนธ- 

4.10 ตรวจสอบ
รูปแบบ

วิทยานิพนธ-/ 
สารนิพนธ- 

4.9 ขอ
เปลี่ยนแปลงวัน
สอบวิทยานิพนธ- 

4.7 ขอ
เปลี่ยนแปลง
กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ- 

4.8 ขอสอบ
วิทยานิพนธ- 
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ค. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
1) มีการประเมินระบบงาน/โครงการ/กิจกรรม/ทุกรายการท่ีจัด 
2) รวบรวมเสียงสะท�อนจากผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจากช�องทางต�าง ๆ  
3) นําผลการประเมินมาวิเคราะห" นําเสนอทีมผู�บริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
4) นําเสนอภาพรวมต�อท่ีประชุมสัมมนาบุคลากรซ่ึงประกอบด�วย ทีมผู�บริหารและบุคลากรทุกคน 

เพ่ือรับฟFงข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะอย�างรอบด�าน 
5) ประเมินภาพรวมและนําไปสู�การทบทวนกระบวนการทํางาน 
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หมวด 7 ผลลัพธ- 
 

ผลการดําเนินงานในหมวดผลลัพธ"เปIนการแสดงผลโดยการนําเสนอข�อมูลการดําเนินงานด�านการ
เรียนรู�ของผู�เรียน ด�านการมุ�งเน�นลูกค�า ด�านงบประมาณ การเงิน และการตลาด ด�านการมุ�งเน�นผู�ปฏิบัติงาน ด�าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ และด�านภาวะผู�นํา ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
 
7.1 ผลลัพธ-ด�านการเรียนรู�ของผู�เรียน 

ก. ผลลัพธ-ด�านการเรียนรู�ของผู�เรียน  
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ในป=การศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องและมีการบูรณาการบางหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข�องกันเข�าเปIนหลักสูตรเดียวกัน ใน
ปFจจุบันมีจํานวนหลักสูตรท้ังสิ้น 153 หลักสูตร (สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร", 
เมษายน 2557) โดยสามารถจําแนกจํานวนตามระดับการศึกษาได�ดังนี้ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 43 สาขาวิชา คิดเปIนร�อยละ 28.10 
2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวน 5 สาขาวิชา คิดเปIนร�อยละ 3.27 
3. หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 104 สาขาวิชา คิดเปIนร�อยละ 67.97 
4. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คิดเปIนร�อยละ 0.65 

 

 
ภาพประกอบท่ี 32 จํานวนและร�อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

อาจารย�ระดับบัณฑิตศึกษา 
ในป=การศึกษา 2556 มีจํานวนอาจารย"ระดับบัณฑิตศึกษาท้ังสิ้น 1,218 คน (สารสนเทศบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร",เมษายน 2557) โดยอาจารย"ดังกล�าวมีหน�าท่ีสอนและดูแลนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให�มีความรู�ความสามารถและพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให�มีคุณภาพ ซ่ึงจําแนกตามวุฒิ
การศึกษา ตําแหน�งทางวิชาการ และกลุ�มสาขาวิชา ดังนี้ 
 

ป.บัณฑิต 1 
สาขาวิชา 0.65%

ป.โท 104 สาขาวิชา 
67.97%

ป.บัณฑิตชั้นสูง 5 
สาขาวิชา 3.27%

ป.เอก 43 สาขาวิชา 
28.10%
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ภาพประกอบท่ี 33 จํานวนและร�อยละของอาจารย"ระดับบัณฑิตศึกษาจําแนกตามตําแหน�งทางวิชาการ  
 วุฒิการศึกษา และกลุ�มสาขาวิชา 

ศาสตราจารย-
25 คน
2%

รองศาสตราจารย-
222 คน
18%

ผู�ช'วยศาสตราจารย-
404 คน
33%

อาจารย-
567 คน
47%

ป.เอก 989 คน 
81.20%

ป.โท 229 คน 
18.80%

กลุ'มวิทยาศาสตร-
สุขภาพ 413 คน

33.91%

กลุ'มวิทยาศาสตร-
และเทคโนโลยี 600 

คน
49.26%

กลุ'มมนุษยศาสตร-
และสังคมศาสตร-  

205 คน
16.83%
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จากจํานวนอาจารย"ดังกล�าวข�างต�นมีจํานวนอาจารย"ท่ีมีคุณสมบัติเปIนอาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ" 1,038 คน ซ่ึง
ได�รับการแต�งต้ังให�ทําหน�าท่ีเปIน 

- อาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ" จํานวน 853 คน 
- อาจารย"ผู�สอน จํานวน 185 คน 

และจากจํานวนอาจารย"ท่ีได�การแต�งต้ังเปIนอาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ"นั้น สามารถแยกเปIนดังนี้ 
- มีนักศึกษาในความดูแล จํานวน 644 คน 
- ไม�มีนักศึกษา  จํานวน 209 คน 

 

 
 
 

 
 

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยได�จัดสรรทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ"ให�กับนักศึกษาจาก

งบประมาณแผ�น ดิน  งบประมาณเ งิน ร าย ได�  กอง ทุนวิ จั ย วิ ทย า เขตหาด ใหญ�  และกอง ทุนวิ จั ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" และหน�วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"  โดยมอบหมายให�บัณฑิต
วิทยาลัยดูแลให�เปIนไปตามวัตถุประสงค"ของทุนดังรายการต�อไปนี้ 

1. ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ"จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 

อ.ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ-,  853 , 

82.18%

ไม'เปXน อ.ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ-, 185, 

17.82%

มีนักศึกษา, 644, 
75.50%

ไม'มีนักศึกษา, 
209, 24.50%
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1.1 ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร" 
1.2 ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร" เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม�ระดับปริญญาเอก 
1.3 ทุนสนับสนุนการจัดหลักสูตรร�วมระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน�นการวิจัย 
1.4 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก window II 
1.5 ทุนสนับสนุนการเดินทางของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปต�างประเทศ 
1.6 ทุนอุดหนุนเปIนค�าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโท โครงการผู�ช�วยสอน 
1.7 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ"ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
1.8 ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
1.9 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท Community Master Assistant Grants (CMAG) 

2. ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ วิ ท ย า นิ พ น ธ" จ า ก ห น� ว ย ง า น น อ ก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 

2.1 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
2.2 ทุนราชกรีฑาสโมสร 
2.3 ทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต�โครงการศูนย"กลาง

การศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล�าง (Education Hub) 
2.4 ทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามโครงการพัฒนา

อาจารย"และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต� 
2.5 ทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามโครงการเครือข�าย

เชิงกลยุทธ"เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย"ในสถาบันอุดมศึกษา 
2.6 ทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามโครงการพัฒนา

กําลังคนด�านมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร"
แห�งประเทศไทย) 

2.7 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี 
2.8 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักนโยบายและแผนพลังงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดระบบติดตามความก�าวหน�าของนักศึกษาท่ีได�รับทุน จัดให�มีการพบปะเพ่ือ
รับทราบปFญหาเปIนระยะๆ ทําหน�าท่ีเปIนหน�วยงานกลางท่ีจะประสานด�านการเงินกับแหล�งทุน มีระบบการ
เบิกจ�ายทุนท่ีรวดเร็ว  
 

โครงการเย่ียมคณะ/หน#วยงานท่ีเป&ดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในกิจกรรม “Grad Sharing” 
ในป= 2556 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเยี่ยมคณะ/หน�วยงานท่ีเป?ดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ในกิจกรรม “Grad Sharing” จํานวน 9 ครั้ง โดยกิจกรรมดังกล�าวมุ�งเน�นการสร�างความสัมพันธ"ท่ีดีระหว�างบัณฑิต
วิทยาลัยกับคณะและหน�วยงานต�างๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีส�วนร�วมในการช�วย
พัฒนามาตรฐานบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับสถานการณ"ทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลง และรับฟFง
ข�อเสนอแนะต�างๆ 

ผลจากการดําเนินงานดังกล�าวข�างต�น ผลลัพธ"ท่ีได�สะท�อนการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยท่ี
ตอบสนองและสอดคล�องกับความต�องการของนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียดียิ่งข้ึน และยังเปIนการวัดผลการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือนําผลไปสู�การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่งด�วย 
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ระบบ One Stop Service 
มีระบบ One Stop Service เพ่ือเปIนจุดให�บริการหรือตอบข�อซักถามเก่ียวกับด�านการทํา

วิทยานิพนธ" ทุนการศึกษา ระเบียบและข�อกําหนดต�างๆ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับบัณฑิตศึกษา เอกสารทางราชการ 
ช�วยประสานงานกับหน�วยงานอ่ืน และให�คําแนะนําท่ัวไปกับนักศึกษาชาวไทยและต�างชาติ อาจารย" และบุคคล
ท่ัวไป โดยเป?ดให�บริการต้ังแต�วันจันทร"-ศุกร" เวลา 08.30-16.30 น. 

ในป=การศึกษา 2556 ผู�ใช�บริการส�วนใหญ�เปIนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมาติดต�อขอใช�
บริการในเรื่องการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ" การขอหนังสือรับรองต�างๆ การลงทะเบียน ทุนการศึกษา การ
เผยแพร�ผลงานวิทยานิพนธ" ผลสอบภาษาอังกฤษ การสมัครเข�าศึกษา และอ่ืนๆ 
 

สารสนเทศและการประชาสัมพันธ� 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ"เผยแพร�ข�อมูลหลักสูตรและข�าวสารต�างๆ ให�นักศึกษา อาจารย" 

ผู�สนใจท่ีจะเข�าศึกษาและผู�สนใจท่ัวไป ได�รับทราบข�อมูลข�าวสารทุกกลุ�มเปJาหมายได�ชัดเจน และพัฒนาช�อง
ทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ" ระบบสารสนเทศต�างๆ รวมท้ังเปIนแหล�งศูนย"รวมข�อมูลหลักสูตร อัตรา
ค�าธรรมเนียมและอ่ืนๆ และยังสามารถดาวน"โหลดแบบฟอร"มต�างๆ ได�สะดวกและง�ายในการสอบถามหรือหา
ข�อมูล ดังนี้ 

เว็บไซต-ของบัณฑิตวิทยาลัย (http://www.grad.psu.ac.th) เปIนเว็บไซต"หลักท่ีมีท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีข�อมูลด�านต�างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยครอบคลุมทุกด�านและยังลิงค"เชื่อมโยงไปยังหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�อง รวมท้ังการสมัครเข�าศึกษาท่ีเป?ดรับสมัครออนไลน"ผ�านเว็บไซต"ได� 

ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย เปIนระบบ intranet สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย"
ระดับบัณฑิตศึกษา เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ใช�สืบค�นข�อมูล ส�ง
ข�อมูลต�างๆ 

การส่ือสารผ'าน facebook (https://www.facebook.com/GraduateSchool.PSU), 
กระดานสนทนา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส-เปIนช�องทางการสื่อสารท่ีมีการติดต�อเพ่ือสอบถามข�อมูลต�างๆ 

แผ'นพับประชาสัมพันธ- เช�น PSU Graduate Study Handbook , Study at PSU , Courses & 
Scholarships Graduate School และแผ�นพับฉบับภาษาไทย สําหรับประชาสัมพันธ"ให�นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
และบุคคลท่ัวไป รวมท้ังนําไปร�วมจัดนิทรรศการการศึกษาต�างๆ เช�น ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาซ่ึงจัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การจัดนิทรรศการในงาน Grad Research ของท่ีประชุมคณะ
ผู�บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) และการจัด road show เพ่ือ
แนะนําหลักสูตรท้ังภายในและต�างประเทศ 
 

การรับเข?าศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู?สําเร็จการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยมีหน�าท่ีหลักในการพัฒนาปFจจัยเก้ือหนุนให�ระบบการผลิตบัณฑิตมีความเข�มแข็งและ

มีคุณภาพ โดยพิจารณาต้ังแต�ปFจจัยนําเข�า กระบวนการผลิต ผลผลิต และสัมฤทธิ์ผล 
ทางด�านปFจจัยนําเข�าประเด็นท่ีพยายามพัฒนา ได�แก� พัฒนาระบบการให�ทุนการศึกษาเพ่ือดึงดูด

นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ นักศึกษามีทางเลือกเข�าศึกษาโดยมีหลักสูตรให�เลือกท่ีหลากหลาย เป?ดโอกาสให�นักศึกษาท่ี
กําลังศึกษาในชั้นป=สุดท�ายในระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนดี หรือผู�สนใจท่ัวไปสามารถลงทะเบียนเปIนผู�ร�วม
เรียนได� หรือ สามารถเลือกท่ีจะเข�ามาทดลองศึกษาและวิจัยในสถานภาพเปIน Research fellow เปIนต�น 



 
 

Graduate School   110 

ในกระบวนการผลิต ปFจจัยเก้ือหนุนท่ีมีความสําคัญอย�างมาก ได�แก� การให�ทุนสนับสนุนการทํา
วิทยานิพนธ"แก�นักศึกษาทุกคน นอกจากนั้นยังมีทุนผู�ช�วยสอน ผู�ช�วยวิจัย และทุนช�วยงานท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

ทางด�านการผลิตและสัมฤทธิ์ผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยได�ดําเนินการวิเคราะห"ข�อมูลอย�าง
ต�อเนื่อง เพ่ือนํามาปรับปรุงระบบบัณฑิตศึกษาเพ่ือให�ทราบถึงปFญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และนํามาเปIนแนว
ทางการพัฒนางานให�ดีข้ึน 

1. การรับสมัครเข�าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยได�ดําเนินการรับสมัครเข�าศึกษาดังนี้ 
1.1 การรับสมัครประจําป= เปIนการรับสมัครเข�าศึกษาตามปฏิทินท่ีกําหนด ซ่ึงผู�สมัครสามารถ

กรอกใบสมัครผ�านทางอินเตอร"เน็ตท่ี website : http://www.grad.psu.ac.th/admission/ 
1.2 การรับสมัครตลอดป= ผู�สมัครสามารถสมัครเข�าศึกษาได�ตลอดท้ังป= 

2. จํานวนผู�สมัคร และจํานวนรับเข�าศึกษา 
จํานวนผู�สมัครและจํานวนรับเข�าศึกษาต้ังแต�ป=การศึกษา 2553-2556 มีจํานวนประมาณป=ละ 

2,000 คน โดยหลักสูตรท่ีได�รับความสนใจมาก 3 หลักสูตรแรก ได�แก� หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามลําดับ ซ่ึงข�อมูลการรับสมัคร จํานวนประกาศรับ จํานวนผู�สมัคร และจํานวนรับเข�าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มี
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 38 จํานวนผู�สมัครและจํานวนรับเข�าศึกษาต้ังแต�ป=การศึกษา 2553-2556 

ป=การศึกษา ประกาศรับ (คน) ผู�สมัคร (คน) รับเข�าศึกษา (คน) 
2553 
2554 
2555 

2,509 
2,341 
2,306 

3,634 
3,577 
3,975 

2,292 
2,004 
2,337 

2556 2,514 3,016 2,049 
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ภาพประกอบท่ี 34 การรับสมัคร จํานวนประกาศรับ จํานวนผู�สมัคร และจํานวนรับเข�าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ป=การศึกษา 2553-2556 
 

3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" มีจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป=การศึกษา 2556 รวม

ท้ังสิ้น จํานวน 5,058 คน (สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร", เมษายน 2557) โดยจําแนก
ตามระดับการศึกษาเปIนระดับปริญญาเอก 871 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 234 คน ระดับปริญญาโท 
3,709 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 244 คน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 35 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป=การศึกษา 2556 จําแนกตามระดับการศึกษา 
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4. ผู�สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ข�อมูลจํานวนผู�สําเร็จการศึกษา ป=การศึกษา 2553 จนถึงป=การศึกษา 2556 แสดงทุกระดับ

การศึกษา ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 39 ข�อมูลจํานวนผู�สําเร็จการศึกษา ป=การศึกษา 2553 - 2556 

ป=การศึกษา ปริญญาเอก ป.บัณฑิต  ปริญญาโท (คน) ป.บัณฑิต รวม 
 (คน) ชั้นสูง (คน) แผน ก แผน ข รวม (คน) (คน) 

2553 54 68 467 488 955 102 1,179 
2554 
2555 

65 
108 

79 
75 

435 
471 

577 
590 

1,012 
1,064 

166 
140 

1,322 
1,384 

2556* 55 1 208 104 312 129 497 
* สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร",พฤษภาคม 2557  
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 36 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป=การศึกษา 2553-2556 
 

ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ�ท่ีตีพิมพ�และเผยแพร# 
ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ"ท่ีตีพิมพ"เผยแพร�ในวารสารวิชาการ และนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ

ต�างๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ มีดังนี้ (สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร",พฤษภาคม 
2557) 
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ภาพประกอบท่ี 37 ผลงานวิจัยเ พ่ือวิทยานิพนธ" ท่ี ตี พิมพ"และเผยแพร�ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ป= 2553-2556 
 
รางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ� 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดให�มีการมอบประกาศเกียรติคุณสําหรับผู�ท่ีได�รับรางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัย
เพ่ือวิทยานิพนธ" เพ่ือเปIนการยกย�องประกาศเกียรติคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ" ผู�มีความมานะพยายามอุทิศตนเพ่ือสร�างวิทยานิพนธ"ท่ีมีคุณภาพ โดยมีจํานวนผู�ท่ีได�รับรางวัลในป=
การศึกษา 2556 จํานวน 10 คน ท้ังนี้เปIนข�อมูลท่ีได�รับรายงานจากคณะเท�านั้น 

 
วิทยานิพนธ�ดีเด#น 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดให�มีการมอบรางวัลวิทยานิพนธ"ดีเด�น โดยเริ่มต้ังแต�ป=การศึกษา 2544 เปIนต�นมา 
มีวัตถุประสงค"เพ่ือเปIนการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ"ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และเปIนการยกย�องประกาศเกียรติคุณให�กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู�มีความมานะพยายามอุทิศตนเพ่ือสร�าง
วิทยานิพนธ"ท่ีมีคุณภาพรวมท้ังเปIนการให�กําลังใจแก�คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ"ท่ีได�สร�างชื่อเสียงให�กับ
หลักสูตรและคณะ และยังเปIนการสร�างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพอย�างต�อเนื่อง โดยได�รับการงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" และกองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ� ซ่ึงผู�ได�รับรางวัลท้ังท่ีเปIนนักศึกษา
และอาจารย" ท่ี ป รึ กษาวิ ทย านิ พนธ" จ ะ เข� า รั บ ร า งวั ล ในวั นปฐมนิ เทศนั ก ศึกษา บัณ ฑิต ศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" มีดังนี้ 

1. รางวัลวิทยานิพนธ"ดีเด�นระดับปริญญาเอก รางวัลละ 10,000 บาท พร�อมประกาศนียบัตรเกียรติ
คุณ โดยแบ�งรางวัลเปIน 5 กลุ�ม ดังนี้ 
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ตีพิมพ-/เผยแพร'ระดับชาติ (ป.เอก) ตีพิมพ-/เผยแพร'ระดับนานาชาติ (ป.โท)
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ตารางท่ี 40 จํานวนผู�ได�รับรางวัลวิทยานิพนธ"ดีเด�นระดับปริญญาเอก 
กลุ�มสาขา จํานวนผู�ได�รับรางวัล (รางวัล) 

 ป=การศึกษา 2554 ป=การศึกษา 2555 ป=การศึกษา 2556 
 กลุ�มวิทยาศาสตร"ชีวภาพ 2 - 1 
 กลุ�มวิทยาศาสตร"กายภาพ - 2 1 
 กลุ�มวิทยาศาสตร"สุขภาพ 2 2 2 
 กลุ�มมนุษยศาสตร" - - - 
 กลุ�มสังคมศาสตร" - - - 

2. รางวัลวิทยานิพนธ"ดีเด�นระดับปริญญาโท รางวัลละ 10,000 บาท พร�อมประกาศนียบัตรเกียรติ
คุณ โดยแบ�งรางวัลเปIน 5 กลุ�ม ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 41 จํานวนผู�ได�รับรางวัลวิทยานิพนธ"ดีเด�นระดับปริญญาโท 

กลุ�มสาขา จํานวนผู�ได�รับรางวัล (รางวัล) 
 ป=การศึกษา 2554 ป=การศึกษา 2555 ป=การศึกษา 2556 
 กลุ�มวิทยาศาสตร"ชีวภาพ - - 1 
 กลุ�มวิทยาศาสตร"กายภาพ - 1 - 
 กลุ�มวิทยาศาสตร"สุขภาพ 3 - - 
 กลุ�มมนุษยศาสตร" - - - 
 กลุ�มสังคมศาสตร" 1 - - 

 
3. รางวัลวิทยานิพนธ"ชมเชยระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท รางวัลละ 3,000 บาท พร�อม

ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ โดยแบ�งรางวัลเปIน 5 กลุ�ม ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 42 จํานวนผู�ได�รับรางวัลวิทยานิพนธ"ชมเชยระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ป=การศึกษา 2556 

กลุ�มสาขา จํานวนผู�ได�รับรางวัล (รางวัล) 
ปริญญาเอก ปริญญาโท 

กลุ�มวิทยาศาสตร"ชีวภาพ 3 1 
กลุ�มวิทยาศาสตร"กายภาพ 3 1 
กลุ�มวิทยาศาสตร"สุขภาพ 3 1 
กลุ�มมนุษยศาสตร" - - 
กลุ�มสังคมศาสตร" - - 
 

จากผลการดําเนินงานดังกล�าวข�างต�น จะเห็นว�าเปIนผลลัพธ"ท่ีสะท�อนการดําเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัยท่ีตอบสนองและสอดคล�องกับความต�องการของนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเปIนสําคัญ และยังเปIน
การวัดผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือนําผลไปสู�การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให�
ดีข้ึน 

ผลลัพธ"ดังกล�าวเม่ือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของคู�แข�ง/สถาบันการศึกษาท่ีเทียบเคียงตาม
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�มีดังนี้ 
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ตารางท่ี 43 ผลลัพธ"ท่ีสะท�อนการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของคู�เทียบ/
สถาบันการศึกษาท่ีเทียบเคียงตามตัวชี้วัด 

 
 

ตัวชี้วัด เปJา 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) 

Trends 
(แนว 
โน�ม) 
+/- 

Comparison 

54 55 56 

อง
ค"ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ ข�อมูล ผล 

เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

1 หลักสตูรระดับปริญญาเอกท่ีเพ่ิมข้ึน 
และ/หรือท่ีได�รับการพัฒนา 

- 42 43 44 + มข. 96 
- 

2 หลักสูตรระดับปริญญาโทเพ่ิมข้ึน 
และ/หรือท่ีได�รับการพัฒนา 

- 100 98 104 + มข. 224 - 

3 หลักสูตรสหสาขาวิชา 5 1 1 1 0 มข. 6 - 
4 การเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 

 1) จํานวนผู�สมัคร 
 2) จํานวนท่ีรับเข�า 
 3) จํานวนนักศึกษา research 
  programs 

 
ไม�ได�ตั้งเปJา 

3,000 
2,100 

 

 
3,577 
2,004 

 
3,975 
2,337 

 
2,870 
2,049 
1,407 

 
- 
- 

มข. 
 
 
 

 
4,318 
2,033 

0 

 
- 
- 
 

5 กําหนดมาตรฐาน Retention 
Time 

 
 

   
 

มข.  
 

  1) ระดับปริญญาโท 2.5 ป= 3.5 ป= 3.5 ป= 3.2 ป= +    
  2) ระดับปริญญาเอก (โท-เอก) 4 ป= 5 ป=  4.5  ป= 4.3 ป= +    
  3) ระดับปริญญาเอก (ตรี-เอก) 6 ป= 5 ป= 5.5 ป= 5.9 ป= -    
6 ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกท่ีได�รับการ
ตีพิมพ"หรือเผยแพร� 

 

100% 
[2 Nat. หรือ 
1 int./คน/ป=] 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

0 มข. 100% 
 

0 

7 ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได�รับการ
ตีพิมพ"หรือเผยแพร� 

 

100% 
[1 เรื่อง/คน/

ป=] 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

0 มข. 100% 
 

0 

8 ผลงานท่ีใช�ประโยชน"      
มข. 

  
  1) จํานวนผลงานท่ีสังคมนําไปใช�

  ประโยชน"ได�  
6 6 5 6 -   

* สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร",เมษายน 2557  และสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น ,พฤษภาคม 2557   
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7.2 ผลลัพธ-ด�านการมุ'งเน�นลูกค�า 
ก. ผลลัพธ-ด�านการมุ'งเน�นผู�เรียนและผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย 

ในป=การศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินงานในกิจกรรมต�างๆ เพ่ือมุ�งเน�นสร�างความสัมพันธ"และ
พัฒนาการให�บริการสําหรับนักศึกษาและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเปIนสําคัญ และจากการการดําเนินงานดังกล�าว มี
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย"ระดับบัณฑิตศึกษา และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย แสดงความคิดเห็นต�อการให�บริการของ
บัณฑิตวิทยาลัยในด�านคุณภาพการให�บริการ ด�านบุคลากร ด�านกระบวนการ ข้ันตอนการให�บริการ ด�านข�อมูล
และข�าวสารต�างๆ มีแนวโน�มความพึงพอใจอยู�ในระดับดี และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู�ในระดับดีเช�นกัน โดย
แยกเปIนกลุ�มของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียดังภาพประกอบท่ี 38-40 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 38 ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ ป=การศึกษา 2556 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

จํานวนเจ�าหน�าที่ที่ให�บริการ

สถานที่ (มีความสะดวกสบายและสะอาด)

การให�ข�อมูลและการตอบคําถาม

จิตบริการ (ความสุภาพ การกระตือรือร�น และความรวดเร็ว)

ความพึงพอใจในการรับบริการ

4.30

4.39

4.50

4.66

4.50

N=195   ภาพรวม 
4.47 
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ภาพประกอบท่ี 39 ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ ป=การศึกษา 2556 : อาจารย"ระดับบัณฑิตศึกษาและเจ�าหน�าท่ี

ผู�ปฏิบัติงานด�านบัณฑิตศึกษา 
 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 40 ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ ป=การศึกษา 2556 : นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคลท่ัวไป 
 

ผลลัพธ"ดังกล�าวเม่ือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของคู�เทียบ/สถาบันการศึกษาท่ีเทียบเคียงตาม
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�มีดังนี้ 

ทิศทางการจัดการศึกษาของ บว.ใน 5 ปTข�างหน�า

ระเบียบฯว'าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและแนวปฏิบัติท่ีมี… 

บทบาทหน�าท่ีของ กก.บริหารหลักสูตรและ อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ-

การคัดลอกผลงานทางวิชาการ

วิทยานิพนธ-รูปแบบใหม'

แนวทางการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษา

แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาต'างประเทศ

การเป�ดภาคการศึกษาใหม'และปฏิทินการสอบคัดเลือกนักศึกษา

การพ�นสภาพการเปXนนักศึกษาและการสําเร็จการศึกษาตาม… 

3.94
4.15

4.02
3.48

3.90
3.47

3.99
4.05

4.01
4.00

4.08

รูปแบบกิจกรรม

ช'องทางการรับทราบข�อมลู/ข'าวสาร

เน้ือหา

วิทยากร

การให�บริการของเจ�าหน�าที่ (ความกระตือรือร�นและสุภาพ)

ความสามารถของเจ�าหน�าทีท่ีใ่ห�บริการ

ข�อมูล/ข'าวสารเก่ียวกับการศึกษาทีไ่ด�รับ

สถานที่จัดกิจกรรม

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

ส่ือต'างๆ

ข�อมูลการประชาสัมพันธ-ทีไ่ด�รับ

ข�อมูลและความรู�ทีไ่ด�รับนําไปสู'การตดัสินใจศึกษาต'อที่ มอ.

ความพึงพอใจในภาพรวม

3.07
3.03

3.10
3.19

3.27
3.14

3.27
3.04

2.96
3.23

2.91
3.13
3.15

N=221  ภาพรวม 
 

N=395  ภาพรวม 
3.11 
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ตารางท่ี 44 ผลลัพธ"ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของคู�แข�ง/สถาบันการศึกษา

ท่ีเทียบเคียงตามตัวชี้วัด 
 
 

ตัวชี้วัด 

เปJา 
หมาย 

Level 
(ผล/ระดับ) 

Trend
s 

(แนว 
โน�ม) 
+/- 

Comparison 

54 55 56 

อง
ค"ก

ร 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ ข�อมูล ผล 

เปรียบ 
เทียบ 
(+/-) 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีต�อปFจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู�และสิ่งอํานายความสะดวก  

4.25 N/A 3.80 3.84 + มข. 4.37 - 

1) อาจารย"และเจ�าหน�าท่ีระดับ
บัณฑิตศึกษา 

   3.92     

2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    4.48     
3) นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บุคคลท่ัวไป 
   3.11     
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7.3 ผลลัพธ-ด�านงบประมาณการเงินและตลาด 
ผลดําเนินการด�านงบประมาณและการเงิน รวมท้ังตัววัดการควบคุมต�นทุนและความสําเร็จทางการเงิน 

บัณฑิตวิทยาลัยเปIนหน�วยงาน ซ่ึงทําหน�าท่ีส�งเสริม สนับสนุนการจัดการบัณฑิตศึกษา และกํากับ 
ดูแลมาตรฐานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะ/หน�วยงาน/วิทยาเขตต�างๆ มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้บัณฑิตวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจดังกล�าวให�บรรลุวัตถุประสงค" ท้ังในส�วนของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ โดยได�รับความร�วมมือทางด�าน
วิชาการจากคณาจารย"/เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/หน�วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
จากหน�วยงานภายนอกซ่ึงเปIนสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
ภายใต�ความร�วมมือของท่ีประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร) และท่ีประชุมสามัญคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยแห�งประเทศไทย (สคบท)  ซ่ึงเปIนความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถาบัน เพ่ือท่ีจะส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ�งไปสู�ความเปIนเลิศทางวิชาการเพ่ือสร�างความสัมพันธ"และความ
สามัคคีระหว�างสถาบันให�มีการทํางานร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได�พยายามแสวงหา
งบประมาณจากแหล�งทุนต�างๆ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาสนับสนุน ส�งเสริมนักศึกษาใน
รูปแบบต�างๆ ได�แก� กิจกรรมด�านวิชาการ ด�านการวิจัย ด�านกิจการนักศึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ/หน�วยงาน เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ มีความรู� กฎ 
ระเบียบต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือซักซ�อมความเข�าใจในการปฏิบัติงาน และส�งเสริมความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน 
ลดปFญหาและข�อขัดแย�งในการปฏิบัติงาน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค"ร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัยได�นํางบประมาณแผ�นดิน งบประมาณเงินรายได� รายรับค�าธรรมเนียมการศึกษามา
ใช�ในการบริหารงานกิจกรรมต�าง ๆ ภายใต�กรอบภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยและรองรับตามพันธกิจท่ีกําหนดไว� 
โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับแผนการใช�จ�ายเงินและภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัยในการ
สร�างความเข�มแข็งม่ันคงทางด�านงบประมาณการเงิน  นอกจากนี้ยังได�หาแนวทางการแก�ไขปFญหา อุปสรรคเพ่ือ
ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการอันจะนําไปสู�การปฏิบัติท่ีชัดเจนเปIนรูปธรรมและปฏิบัติได�จริง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการโดยเน�นผลสัมฤทธิ์ของงาน และเพ่ือลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร ตลอดจนงบประมาณท่ี
นํามาใช�ในการบริหารงานขององค"กร  ดังตารางท่ี 45 
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ตารางท่ี 45 งบประมาณแผ�นดินท่ีได�รับจัดสรรและงบประมาณเงินรายได�ท่ีได�รับจริง ในป=งบประมาณ 2556 

 
นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังมุ�งไปสู�การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในหน�วยงานโดยการ

กําหนดเปJาหมายการทํางานร�วมกัน ผู�ปฏิบัติงานทํางานด�วยความละเอียดรอบคอบ และมีการตรวจสอบผลการใช�
จ�ายเงินให�เปIนไปตามแผน/วัตถุประสงค"ท่ีต้ังไว� การดําเนินการเบิกจ�ายเปIนไปตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง มีการ
รายงานการใช�จ�ายเงินอย�างเปIนระบบทุกเดือน ข�อมูลการเงินเปIนปFจจุบัน โดยการกํากับดูแลงานของหัวหน�ากลุ�ม
งานบริหารท่ัวไป หัวหน�าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให�เปIนไปตามกรอบนโยบายของผู�บริหารในการ
ผลักดันให�บัณฑิตวิทยาลัยก�าวไปสู�เปJาหมาย โดยใช�การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ" มีการวิเคราะห"สภาพปFญหาท่ีมี
ผลกระทบ ตามหลัก SWOT ANALYSIS ต�อการบริหารงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ�อน 
โอกาสและอุปสรรคพบว�า บัณฑิตวิทยาลัยมีจุดแข็ง คือผู�บริหารมีนโยบายท่ีชัดเจน  ให�ความสําคัญต�อการบริหาร
งบประมาณ ส�งเสริมให�บุคลากรมีความรู�เรื่องกฎระเบียบ เรื่องใดท่ีเปIนประเด็นปFญหา เม่ือรับ ทราบจะหาแนว
ทางแก�ไขปFญหาทันที  เสนอให�มีการนําวิธีการทํางานแบบใหม�มาใช�เปIนเครื่องมือในการบริหารจัดการสนับสนุนให�
บุคลากรประสานงานทางระบบเอกสารอิเลคทรอนิคส"ให�มากข้ึน เพ่ือลดเวลาในการปฏิบัติงานท่ีไม�จําเปIน  ลดงาน
เอกสาร และการสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ" เพ่ือเปIนการประหยัดทรัพยากร ซ่ึงจะเปIนการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง  ในแง�จุดอ�อนคือการขาดแคลนอัตรากําลังท่ีจะรองรับภาระงานท่ีเพ่ิม ข้ึน
พร�อม ๆ กับการขยายตัวของงานด�านการศึกษา การเบิกจ�ายเงินทุนการศึกษา เงินอุดหนุนการวิจัย ตลอดจนการ
ติดตามการชดใช�เงินทุนฯ ต�างๆ คืนจากนักศึกษา ในกรณีนักศึกษาลาออก พ�นสภาพ หรือการชะลอทุนเม่ือการ
ประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีรับทุนไม�มีความก�าวหน�า ไม�ผ�านเกณฑ"หรือไม�เปIนตามแผนการศึกษาตามท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดกรอบเอาไว� ซ่ึงในแต�ละป=จะมีจํานวนนักศึกษากลุ�มนี้ค�อนข�างมากท่ีขาดความก�าวหน�า และ

งบประมาณแผ'นดิน 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

1. เงินเดือนและค�าจ�างประจํา 3,990,100.00 

2. ค�าจ�างช่ัวคราว - 

3. ค�าตอบแทน ใช�สอย และวัสดุ  2,111,700.00 

4. ค�าสาธารณูปโภค 75,000.00 

5. ค�าครุภณัฑ" ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง - 

6. เงินอุดหนุน 9,564,800.00 

รวม 15,741,600.00 

งบประมาณเงินรายได�(รายรับจริง) 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

1. รายได�จากค�าธรรมเนียมการศึกษา 3,262,075.00 

2. รายได�จากค�าสมัครสอบคัดเลือก 1,695,600.00 

3. รายได�อ่ืนๆ 61,680.00 

รวม 5,019,335.00 

รวมเงินท้ังสิ้น 20,760,955.00 
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เนื่องด�วยบุคลากรต�องรับภาระงานหนักมาก ทําให�การปฏิบัติงานไม�ค�อยต�อเนื่อง และต�องอาศัยความละเอียด 
รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให�ถูกต�องตามกฎระเบียบของกระทรวงการคลัง ตลอดจนการควบคุม 
ดูแลการเบิกจ�ายให�อยู�ภายในกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร จึงทําให�มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดความ
ผิดพลาดต�อหน�าท่ีและองค"กรได�มาก  และอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อการไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�องตาม
ระเบียบ  ซ่ึงทําให�ขาดขวัญและกําลังใจจนอาจเกิดผลกระทบต�อการปฏิบัติงานในหน�าท่ีหลักของบุคลากรได� และ
จากจุดอ�อนดังท่ีกล�าวมาแล�วข�างต�น ก็เปIนโอกาสของผู�บริหารบัณฑิตวิทยาลัยท่ีจะแก�ไขปFญหาดังกล�าว โดยได�
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการติดตามการบริหารงบประมาณ  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงระบบการทํางาน
ให�มีความสอดคล�องกัน มีระบบตรวจสอบการทํางานมากยิ่งข้ึน  สําหรับอุปสรรคท่ีพบคือ การมีกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข�องท่ีจะต�องถือปฏิบัติอยู�เปIนจํานวนมาก  ทําให�ข้ันตอนการปฏิบัติ งานล�าช�ากว�าท่ีกําหนด ภาระงานใหม�ๆท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการขยายงาน และการรับโอนงบประมาณจากหน�วยงานอ่ืนมาบริหารจัดการ ก็เปIนการเพ่ิมภาระงาน
บุคลากร แต�จํานวนบุคลากรท่ีรองรับงานไม�ได�เพ่ิมข้ึนตามภาระงานท่ีขยายหรือตามงบประมาณท่ีได�รับโอนมา  จึง
เปIนอุปสรรคท่ีสําคัญต�อการพัฒนาระบบการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนได� 
 

7.3ก(1) ผลการดําเนินการด�านการเงินท่ีแสดงการเติบโตอย�างต�อเนื่องของบัณฑิตวิทยาลัย แสดงด�วย
ร�อยละเงินรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเปรียบเทียบรายได�ในป=งบประมาณปFจจุบันกับค�าเฉลี่ยของรายได� 2 ป=งบประมาณ
ย�อนหลัง ดังแสดงใน ตารางท่ี 46 และ ภาพประกอบท่ี 41 
 
ตารางท่ี 46 ร�อยละของงบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงินรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึนเทียบกับเปJาหมาย 

รายการ 
ปTงบประมาณ ค'าเฉลี่ยรวม 

ปT 2553 - 2555 

ร�อยละท่ี 
เพ่ิมขึ้น/

ลดลง (%) 2553 2554 2555 2556 

งบประมาณ
แผ�นดิน 

14,586,500.00 14,729,000.00 15,569,500.00 15,741,600.00 15,149,250.00 5.21 

งบประมาณ
เงินรายได�

(รายรับจริง)* 
4,214,603.28 4,858,975.70 4,623,184.95 5,019,355.00 4,741,080.33 9.94 

 
*งบประมาณเงินรายได� (รายรับจริง) หมายถึง ไม�รวมเงินรายได�จากหน�วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย 
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ภาพประกอบท่ี 41 เปรียบเทียบงบประมาณแผ�นดินท่ีได�รับจัดสรรและงบประมาณเงินรายได�ท่ีได�รับจริง

ป=งบประมาณ 2553 - 2556 
 

จากตารางท่ี 46 และภาพประกอบท่ี 41 เม่ือพิจารณารายละเอียดจะพบว�า ในป=งบประมาณ 2556 
บัณฑิตวิทยาลัยได�รับการจัดสรรงบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงินรายได�ในวงเงินท่ีสูงข้ึนเพียงเล็กน�อย เม่ือ
เปรียบเทียบกับค�าเฉลี่ยของงบประมาณย�อนหลัง 3 ป= (ป=งบประมาณ 2553 – 2555) โดยได�รับจัดสรรเงินงบ
งบประมาณแผ�นดินเพ่ิมข้ึน 5.21% ส�วนงบประมาณเงินรายได�ท่ีได�รับจริง มีสัดส�วนเพ่ิมข้ึน 9.94 % โดยมีรายได�
หลักจากรายได�ค�าธรรมเนียมการศึกษา ค�าสมัครสอบ เปIนต�น 

ป=งบประมาณ 2556 บัณฑิตวิทยาลัยมีความเจริญเติบโตขององค"กรสูงข้ึน โดยสัดส�วนของค�าใช�จ�าย
เงินเดือนของบุคลากรในส�วนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได�มีสัดส�วนท่ีสูงข้ึนถึง 28.05 %  
มากกว�าบุคลากรกลุ�มอ่ืนซ่ึงมีสัดส�วนเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน�อย  โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนในป=งบประมาณ 2553 -2556 
จาก 15.04%, 15.47 %, 19.48 % และ 28.05 % ตามลําดับ ในขณะท่ีงบประมาณเงินรายได�ได�รับจริงมีสัดส�วน
เพ่ิมข้ึนเพียง 9.94 % เท�านั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงต�องพยายามหารายได�ให�มากข้ึน เพ่ือให�ครอบคลุมค�าใช�จ�ายกับ
จํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน ดังแสดงในตารางท่ี 47–48 และภาพประกอบท่ี 42 
 
ตารางท่ี 47 เงินเดือนบุคลากรแยกตามป=งบประมาณ 

รายการ เงินเดือนบุคลากรแยกตามปTงบประมาณ 
   ปT 2553  ปT 2554  ปT 2555  ปT 2556 

ข�าราชการ 2,709,360.00 2,972,558.50 3,232,860.00 3,348,630.00 

ลูกจ�างประจํา 308,460.00 326,700.00 353,220.00 390,420.00 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ* 299,616.90 380,770.57 779,723.40 710,351.04 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได�และ
พนักงานเงินรายได� 

633,877.29 751,879.01 900,787.62 1,408,130.04 

 - 

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000
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2553 2554 2555 2556 ค�าเฉลี่ย ป= 
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ปTงบประมาณ

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณแผ'นดินที่ได�รับจัดสรรและงบประมาณเงินรายได�ที่ได�รับ
จริง ปTงบประมาณ 2553-2556

เงินงบประมาณ

เงินรายได�



 
 

Graduate School   123 

หมายเหตุ *ไม�รวมอยู�ในงบประมาณแผ�นดิน และงบประมาณเงินรายได� เนื่องจากได�รับจัดสรรจากเงินส�วนกลาง
มหาวิทยาลัย 

 
ตารางท่ี 48 ร�อยละของค�าใช�จ�ายเงินเดือนของบุคลากรแยกตามป=งบประมาณ 

รายการ ค'าใช�จ'ายเงินเดือนบุคลากรแยกตามปTงบประมาณ(%) หมายเหตุ 

   ปT 2553  ปT 2554  ปT 2555  ปT 2556  

ข�าราชการ 18.57 20.18 20.76 21.27 สัดส�วนต�องบประมาณแผ�นดินท่ี
ได�รับการจัดสรร ลูกจ�างประจํา 2.11 2.22 2.27 2.48 

พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณ 

- - - - ไม�รวมอยู�ในงบประมาณแผ�นดิน
และงบประมาณเงินรายได� 
เน่ืองจากได�รบัการจัดสรรจากเงิน
ส�วนกลางของมหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได�และพนักงาน
เงินรายได� 

15.04 15.47 19.48 28.05 สัดส�วนต�องบประมาณเงินรายได�
ท่ีได�รับจริง 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 42 เปรียบเทียบเงินเดือนบุคลากร ป=งบประมาณ 2553-2556 
 

ในป=งบประมาณ 2556 บัณฑิตวิทยาลัยได�รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ�นดิน จํานวน 
15,741,600.- บาท และมีรายจ�ายจริง จํานวน 15,490,650.- บาท  ซ่ึงการเบิกจ�ายเงินในภาพรวม อยู�ภายใน
วงเงินท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณ แต�หากดูรายละเอียดแล�วจะพบว�า ประเภทเงินอุดหนุนท่ีได�รับจัดสรรนั้นไม�
เพียงพอ เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาท่ีเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ"
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ค�อนข�างมาก บัณฑิตวิทยาลัยจึงจําเปIนต�องโอนเงินประเภทค�าตอบแทน ใช�สอยและวัสดุ จํานวน 1,060,100.- 
บาท ไปสมทบจ�ายประเภทเงินอุดหนุน เพ่ือให�เพียงพอต�อความต�องการ ซ่ึงทําให�มีผลกระทบต�องบประมาณเงิน
รายได� ทําให�มีการใช�จ�ายเกินวงเงินงบประมาณเงินรายได�ท่ีได�รับจริง จํานวน 246,256.55 บาท ดังแสดงในตาราง
ท่ี 49-50 

 
ตารางท่ี 49 งบประมาณแผ�นดินท่ีได�รับและจ�ายจริง ป=งบประมาณ 2556 

ประเภท งบประมาณแผ'นดิน 
ท่ีได�รับ 

งบประมาณแผ'นดิน 
ท่ีจ'ายจริง 

คงเหลือ 

เงินเดือนและค�าจ�างประจํา                3,990,100.00                 3,739,050.00     251,050.00  
ค�าจ�างช่ัวคราว - - - 

ค�าตอบแทน ใช�สอยและวัสด ุ                 2,111,700.00                  1,050,600.00  1,061,100.00  
ค�าครุภณัฑ" ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง - - - 
ค�าสาธารณูปโภค                     75,000.00                     75,000.00  - 
เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนการวิจัย
เพ่ือวิทยานิพนธ")                 9,564,800.00                10,626,000.00  -1,061,200.00  

รวมเงิน             15,741,600.00               15,490,650.00     250,950.00  
 
ตารางท่ี 50 งบประมาณเงินรายได�ท่ีได�รับและจ�ายจริง ป=งบประมาณ 2556 

ประเภท 
งบประมาณเงินรายได� 

ท่ีได�รับ 
งบประมาณเงินรายได� 

ท่ีจ'ายจริง 
คงเหลือ 

รายรับ    

ค�าธรรมเนียมการศึกษา 3,262,075.00   

ค�ารับสมัคร 1,695,600.00   

รายได�อ่ืนๆ 61,680.00   

รายจ'าย    

ค�าจ�างช่ัวคราว  1,408,130.04  

ค�าตอบแทน ใช�สอย และวัสด ุ  2,528,753.51  

ค�าสาธารณูปโภค  47,372.90  

รายจ�ายอ่ืน  208,286.00  

ค�าครุภณัฑ" ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  981,169.10  

เงินอุดหนุน  91,900.00  

รวมเงิน 5,019,355.00 5,265,611.55 -246,256.55 
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ภาพประกอบท่ี 43 เปรียบเทียบงบประมาณแผ�นดินท่ีได�รับและจ�ายจริง ป=งบประมาณ 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 44 เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได�ท่ีได�รับและจ�ายจริง ป=งบประมาณ 2556 
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ตารางท่ี 51 ร�อยละของการเบิกจ�ายต�อรายได�สะสมของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

จากตารางท่ี 51 จะพบว�า ในป=งบประมาณ 2556 บัณฑิตวิทยาลัยมีการเบิกจ�ายจากเงินรายได�สะสม
ลดลงเปIนจํานวนมาก จากเดิมท่ีเบิกจ�ายในวงเงินค�อนข�างสูง ในป=งบประมาณ 2554  ลดลงในป=งบประมาณ 2555 
และ 2556 เหลือเพียง 1.75% และ 0.52% ตามลําดับ บัณฑิตวิทยาลัยได�แก�ไขปFญหาโดยการพยายามควบคุม
รายจ�ายให�อยู�ภายในวงเงินท่ีได�รับการจัดสรร  และลดรายจ�ายท่ีไม�จําเปIน เพ่ือให�การบริหารจัดการด�านการเงิน
ภายใต�กรอบงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 45 เปรียบเทียบการเบิกจ�ายจากเงินรายได�สะสมของบัณฑิตวิทยาลัย ป=งบประมาณ 2553-2556 
 
  

รายการ ปTงบประมาณ ค'าเฉลี่ยรวม 
ปT 2553 - 2555 

ร�อยละท่ี 
เพ่ิมขึ้น/

ลดลง (%) 
 2553 2554 2555 2556 

รายได�สะสม 9,145,190.38 9,312,167.34 7,242,397.37  9,006,451.75 8,566,585.03  5.13 

รายจ�าย 1,644,680.00 4,397,768.75  126,514.26  47,240.00  2,056,321.00  -97.91 

ร�อยละของการ
เบิกจ�าย 

17.98 47.23 1.75 0.52 22.32  
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แผนภูมิเปรียบเทียบการเบกิจ'ายจากเงินรายได�สะสมของบัณฑิตวิทยาลัย
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รายจ�าย



 
 

Graduate School   127 

ตารางท่ี 52 สัดส�วนทุนการศึกษาประเภทต�างๆ 
      Level(ผล/ระดับ) Trends Comparison 

ลํา ตัวชี้วัด เปJา 2553 2554 2555 2556 (แนวโน�ม) องค"กร ข�อมูล ผล 

ดับ   หมาย        (+ /-) เปรียบ   เปรียบเทียบ 

               เทียบ   (+ /-) 
1 ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลา

นครินทร" 
ได�รับจัดสรร 

เบิกจ�าย* 

         

  
8,640,000.00 8,640,000.00 14,488,000.00 13,484,000.00 - บว. 

  

  
5,196,000.00 7,048,000.00 5,064,000.00 2,472,000.00 

 
มข. 

  

  
41 ทุน 41 ทุน 40 ทุน 36 ทุน 

    
2 ทุนผู�ช�วยสอน          

 
ได�รับจัดสรร 

 
1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 + บว. 

  

 
เบิกจ�าย 

 
971,316,13 964,000.00 962,515.00 934,900.00 

 
มข. 

  

   
40 ทุน 40 ทุน 40 ทุน 40 ทุน 

    
3 ทุนราชกรีฑาสโมสร          

 ได�รับจัดสรร  72,000.00 72,000.00 90,000.00 - +    
 เบิกจ�าย  72,000.00 72,000.00 90,000.00 -     

   3 ทุน 3 ทุน 3 ทุน -     
4 ทุนการศึกษาโครงการ

กาญจนาภิเษกระหว�าง 
สกว.และมหาวิทยาลัย 

         

 ได�รับจัดสรร  3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 4,800,000.00 +    

  
เบิกจ�าย* 

 
 2,070,000.00 

5 ทุน 
3,740,499.80 

12 ทุน 
1,432,000.00 

3 ทุน 
912,000.00 
10 ทุน 

 
        

5 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ" 

         

 ได�รับจัดสรร  12,869.000.00 14,779,000.00 14,195,000.00 11,876,000.00 - บว.   
 เบิกจ�าย  12,473.000.00 14,712,500.00 14,082,000.00 11,587,000.00  มข.   

   624 ทุน 632 ทุน 635 ทุน 579 ทุน     
6 ทุนอุดหนุนการวิจัยใน

หัวข�อการแก�ไขปFญหา
ชุมชน 

ได�รับจัดสรร 
เบิกจ�าย 

 

- 

 
 
 

500,000.00 

 
 
 

250,000.00 

 
 
 

500,000.00 

   

  
   400,000.00 

8 ทุน 
250,000.00 

5 ทุน 
300,000.00 

6 ทุน 
   

7 ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน 

ได�รับจัดสรร 
เบิกจ�าย 

 

 

1,074,500. 00 

 
 
 
- 

 
 
 

142,600.00 

 
 
 
- 

   

  1,074,500.00 
2 ทุน  

142,600.00 
2 ทุน 

    

8 ทุนสนับสนุนการเดิน 
ทางไปทําวิจัยเพ่ือวิทยา 
นิพนธ"ระดับปริญญา
เอกในต�างประเทศ 

        

 ได�รับจัดสรร  1,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 + บว.   
 เบิกจ�าย  1,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,999,800.00  มข.   

   4 ทุน 
 

5 ทุน 5 ทุน 7 ทุน     
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ผลการดําเนินการด�านงบประมาณและการเงินโดยภาพรวมแล�ว มีความต�อเนื่อง และมีแนวโน�ม
ค�อนข�างดี มีความเข�มแข็งทางด�านการเงิน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญในการส�งเสริมสนับสนุน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มุ�งเน�นการพัฒนาด�านการวิจัยเพ่ือให�สอดรับกับนโยบายภาพรวมในการเปIน
มหาวิทยาลัยเน�นวิจัย  โดยได�จัดสรรงบประมาณด�านทุนการศึกษา ด�านอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ" ให�แก�
บัณฑิตวิทยาลัยตามกรอบภารกิจของหน�วยงาน นอกจากนี้ หน�วยงานราชการ องค"กรเอกชน ยังมีส�วนร�วมในการ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก�นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  ในรูปแบบทุนการศึกษา ทุนอุดหนุน
การวิจัย ท่ีสอดคล�องและสัมพันธ"กับนโยบายของหน�วยงาน องค"กร ดังกล�าวอย�างสมํ่าเสมอต�อเนื่องมาโดยตลอด
เปIนระยะเวลานานหลายสิบป=  ซ่ึงแสดงให�เห็นถึงความม่ันคงทางด�านการเงินของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีได�รับการ
สนับสนุนทางด�านการเงินท้ังจากหน�วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน�วยงานภายนอก ดังนี้ 
 

ทุนการศึกษา 
1. ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร" เปIนทุนการศึกษาท่ีจัดสรรให�แก�อาจารย"ท่ีปรึกษาเพ่ือรองรับ

นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตร ท่ีมีผลการเรียนอยู�ในเกณฑ"ดีถึงดีเด�นและมีศักยภาพ เพ่ือให�มีผลงานวิจัย
และได�รับการตีพิมพ"เพ่ิมมากข้ึน โดยบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรทุนเปIนค�าใช�จ�ายประจําเดือนให�แก�นักศึกษา
ในสาขาวิชาต�างๆ ท้ังสายวิทยาศาสตร" และสังคมศาสตร" ทุกๆ ป= ประมาณป=ละ 50 ทุนๆ ละ 8,000 บาท/เดือน 
ระยะเวลาการรับทุน 3-5 ป= มูลค�าทุน 288,000-480,000 บาท/ทุน ท้ังนี้จะมีกรอบเวลาให�แก�นักศึกษาในการ
รายงานความก�าวหน�าทางด�านการศึกษาทุก 6 เดือน เพ่ือติดตามผลสัมฤทธิ์ทางด�านการศึกษาให�เปIนไปตาม
หลักเกณฑ"ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

2. ทุนผู�ช�วยสอน เปIนทุนการศึกษาท่ีจัดสรรให�แก�นักศึกษาระดับปริญญาโท(ภาคปกติ)ทุกหลักสูตร เพ่ือ
ส�งเสริมสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี และมีสามารถท่ีจะช�วยสอนในภาควิชาท่ีนักศึกษาสังกัดอยู� ลักษณะ
งานท่ีทําจะช�วยควบคุมการปฏิบัติการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปIนผู�สอนหรือผู�บรรยายให�แก�นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และงานอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากหัวหน�าภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรทุนผู�ช�วยสอน 
ประมาณป=ละ  40 ทุน ๆละ 3,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการรับทุน 10 เดือน มูลค�าทุน 30,000 บาท/ทุน ท้ังนี้ 
นักศึกษาจะต�องส�งรายงานการปฏิบัติงานประจําเดือนทุกเดือน 

3. ทุนราชกรีฑาสโมสร เปIนทุนการศึกษาจากหน�วยงานภายนอกโดยราชกรีฑาสโมสร ซ่ึงมอบให�บัณฑิต
วิทยาลัยดําเนินการจัดสรรให�แก�นักศึกษาระดับปริญญาโท(ภาคปกติ) ตามหลักเกณฑ"เง่ือนไขท่ีราชกรีฑาสมโมสร
กําหนด เพ่ือช�วยเหลือนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย" และมีผลการศึกษาไม�ตํ่ากว�า 3.00 ราช
กรีฑาสโมสรจัดสรรทุนให�ป=ละ 3 ทุน ทุนละ 15,000บาท/คน/ป=ระยะเวลาการรับทุน 2 ป=  มูลค�าทุน 30,000 
บาท/ทุน  ท้ังนี้ นักศึกษาจะต�องส�งรายงานผลการ ศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา 

4. ทุนการศึกษาโครงการกาญจนาภิเษกระหว�าง สกว. กับมหาวิทยาลัย เปIนทุนการศึกษาท่ีเกิดจาก
ความร�วมมือกันระหว�าง 2 หน�วยงาน เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร"ท่ีมี
ศักยภาพ ให�มีผลงานวิจัยและการตีพิมพ"เพ่ิมมากข้ึน โดย สกว.จะกําหนดหลักเกณฑ"การพิจารณาคัดเลือกผู�รับทุน 
และแจ�งผลการคัดเลือกมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือทําสัญญาการรับทุนร�วมกัน  เปIนทุนการศึกษาท่ีจัดสรรทุกป= 
ประมาณป=ละ  10  ทุน ระยะเวลาการรับทุน 3-5 ป= มูลค�าทุน 700,000-1,052,000 บาท/ทุน ท้ังนี้จะมีกรอบ
เวลาให�แก�นักศึกษาในการรายงานความก�าวหน�าทางด�านการศึกษาไปยัง สกว.ทุก  6 เดือน 
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ทุนอุดหนุนการวิจัย 
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ"  เปIนทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีจัดสรรให�แก�นักศึกษาทุกคนท่ีเสนอ

โครงการ วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ"เพ่ือขอรับการจัดสรรทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนส�งเสริมค�าใช�จ�ายในการ
ทําวิจัยให�แก�นักศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรทุนให�แก�นักศึกษาท้ังระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ในสาขาวิชาต�างๆ จํานวน 21 คณะ /หน�วยงาน  ท้ังสายวิทยาศาสตร" และสังคมศาสตร" ทุกป= ประมาณป=ละ 600-
700 ทุน มูลค�าทุน 6,000-50,000.- บาท/ทุน โดยนักศึกษาสามารถใช�จ�ายเงินดังกล�าวได� ภายในระยะเวลา 2 
ป=งบประมาณ 

2. ทุนอุดหนุนการวิจัยในหัวข�อการแก�ไขปFญหาชุมชน  เปIนทุนการศึกษาประเภทอุดหนุนการวิจัย ท่ี
จัดสรรให�แก�นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการจัดสรรทุน โดยเปIน
งานวิจัยท่ีเน�นการช�วยเหลือ /แก�ไขปFญหาให�แก�ชุมชน บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรทุนให�แก�นักศึกษาใน
สาขาวิชาต�างๆ ท้ังสายวิทยาศาสตร"และสังคม ศาสตร" ประมาณป=ละ 5 ทุน มูลค�าทุน 50,000.- บาท/ทุน  โดย
นักศึกษาสามารถใช�จ�ายเงินดังกล�าวได� ภายในระยะเวลา 2 ป=งบประมาณ 

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  เปIนทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก
โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน นักศึกษาเสนอโครงการวิจัยไปยังสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยของนักศึกษาท่ีเสนอขอทุน 

หลักเกณฑ"การพิจารณาจะเน�นงานวิจัยด�านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงาน หรือการใช�พลังงาน
ทดแทน  มูลค�าทุนข้ึนอยู�กับโครงการวิจัยท่ีเสนอ ไม�ได�กําหนดวงเงิน และจํานวนทุน ในแต�ละป= จึงมีนักศึกษา
เสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน มากหรือน�อยไม�เท�ากัน  การใช�จ�ายเงินต�องปฏิบัติตามภายใต�ข�อกําหนดกฎ 
ระเบียบของกองทุนเพ่ือส�งเสริมการอนุรักษ"พลังงาน 

4. ทุนสนับสนุนการเดินทางไปทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ"ระดับปริญญาเอกในต�างประเทศ เปIน
ทุนการศึกษาท่ีจัด สรรให�แก�นักศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีมีผลการเรียนอยู�ในเกณฑ"ดีถึงดีเด�น และมีศักยภาพ ผู�ท่ี
มีสิทธิ์ขอทุนจะต�องเปIนนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ชั้นป=ท่ี 2 เปIนผู�ท่ีสอบโครงร�างวิทยานิพนธ"และสอบวัด
คุณสมบัติผ�านเรียบร�อยแล�ว  มีผลการดําเนินการวิจัยได�ตามแผนและมีความก�าวหน�าในการทําวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ"ไม�น�อยกว�า 50% ส�วนหลักเกณฑ"การพิจารณาบัณฑิตวิทยาลัยจะคัดเลือกจากผู�มีความสามารถด�าน
การวิจัยและมีผลการสอบข�อเขียนและการฟFงภาษาอังกฤษซ่ึงจัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย และผู�ได�รับทุนจะต�องมี
ผลงานตีพิมพ"ในวารสารระดับนานาชาติอย�างน�อย 1 เรื่อง  บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรทุนดังกล�าวทุกป= ๆ ละ 5 ทุน 
มูลค�าทุนไม�เกิน 300,000 บาท/ทุน โดยมีระยะเวลาการทําวิจัยในต�างประเทศต�อเนื่องกันไม�น�อยกว�า 1 เดือน ทุน
ดังกล�าวจะครอบคลุมค�าใช�จ�ายได�แก� ค�าเดินทาง ค�าท่ีพัก ค�าใช�จ�ายส�วนตัว ค�าใช�จ�ายในการทําวิจัย และ
ค�าธรรมเนียมวิจัยวิทยานิพนธ" (Bench Fee) 
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7.4 ผลลัพธ-ด�านการมุ'งเน�นผู�ปฏิบัติงาน 
จากผลการวิเคราะห"และข�อสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต�อองค"กรของบัณฑิต

วิทยาลัย ป= 2556  ซ่ึงมีวัตถุประสงค"เพื่อนําข�อสนเทศผลการสาํรวจความพึงพอใจและข�อเสนอแนะและข�อคิดเห็นที่เปIน
ประโยชน"ไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางพฒันาปรับปรุง และเพื่อสร�างบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยให�บุคลากรมีความสุข 
ตลอดจนมีความพงึพอใจในการทํางานมากยิง่ข้ึน อันจะนําไปสู�การพัฒนาและธาํรงรักษาไว�ให�บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สรุปได�ดังนี ้
 

ก. ด�านความพึงพอใจของบุคลากร 
ตัวชี้วัด เปJาหมาย ผลลัพธ" 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวม ระดับ 4.00 
(มาก) 

ระดับ 3.67 
(มาก) 

   ด�านระบบงาน/การปฏิบัติการ 
1. ระดับความพงึพอใจที่สูงทีสุ่ดคือหัวหน�างานมีความสามารถในการทํางาน 

 
ระดับ 4.00 

(มาก) 

 
ระดับ 3.95 

(มาก) 
2. ระดับความพงึพอใจที่ต่ําทีสุ่ดคือกฎระเบียบหลายอย�างที่เปIนอุปสรรคต�อการ

ทํางาน 
ระดับ 4.00 

(มาก) 
ระดับ 2.52 

(น�อย) 
   ด�านการเรียนรู�และพัฒนา 
1. ระดับความพงึพอใจที่สูงทีสุ่ดคือบุคลากรที่ได�เรียนรู�และพัฒนาตนเองอย�าง

สมํ่าเสมอ 

 
ระดับ 4.00 

(มาก) 

 
ระดับ 3.81 

(มาก) 
2. ระดับความพงึพอใจที่ต่ําทีสุ่ดคือหน�วยงานส�งเสริมให�ก�าวข้ึนไปสู�ตําแหน�งทีสู่ง

กว�าได�ตามลําดับ 
ระดับ 4.00 

(มาก) 
ระดับ 3.28 
(ปานกลาง) 

 
ข. ด�านความผูกพันของบุคลากร 

ตัวชี้วัด เปJาหมาย ผลลัพธ" 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรของบุคลากรในภาพรวม ระดับ 4.00 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่สูงที่สุดคือบุคลากรทุ�มเทต�องานที่ได�รับ
มอบหมายเพื่อให�งานบรรลุผลสําเร็จ 

ระดับ 4.00 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

3. ระดับความพงึพอใจของบุคลากรที่ต่ําที่สุดคือจะทํางานกับบัณฑติวิทยาลยัจน
เกษียณอายุ 

ระดับ 4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 
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ในป=การศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" มีจํานวนบุคลากรท้ังสิ้น 21 คน 
โดยสามารถจําแนกและเปรียบเทียบกับคู�แข�ง/สถาบันการศึกษาท่ีเทียบเคียงได�ดังนี้ 

 
ค. ข�อมูลบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 46 จํานวนบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" ป=การศึกษา 2553-2556 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 47 จํานวนบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"  ป=การศึกษา 2556 

จําแนกตามประเภทบุคลากร 
 
 

ข�าราชการ 
จํานวน 8 คน
คิดเปXน 38%

ลูกจ�างประจํา 
(งปม.)

จํานวน 2 คน
คิดเปXน 9%

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
จํานวน 6 คน
คิดเปXน 29%

พนักงานเงิน
รายได�

จํานวน 5 คน
คิดเปXน 24%



 
 

Graduate School   132 

 
 

ภาพประกอบท่ี 48 จํานวนบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"  ป=การศึกษา 2556 
 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
    
 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 49 จํานวนบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"  ป=การศึกษา 2556 

จําแนกตามอายุ 
 
 
 
 

 
 

ต่ํากว'า
ปริญญาตรี 

จํานวน 3 คน 
คิดเปXน 14%

ปริญญาตรี 
จํานวน 8 คน 
คิดเปXน 38%

ปริญญาโท 
จํานวน 10 

คน
คิดเปXน 48%

จํานวน 3 คน 
คิดเปXน 14%

จํานวน 9 คน 
คิดเปXน 43%

จํานวน 9 คน 
คิดเปXน 43%

น�อยกว'า 30 ปT
30 - 45 ปT
มากกว'า 45 ปT
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ภาพประกอบท่ี 50 จํานวนบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"  ป=การศึกษา 2556 

จําแนกตามอายุงาน 
 
 
 

น�อยกว'า 10 ปT 
จํานวน 8 คน 
คิดเปXน 38%

10 - 20 ปT 
จํานวน 7 คน 
คิดเปXน 33%

มากกว'า 20 ปT 
จํานวน 6 คน 
คิดเปXน 29%
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7.5 ผลลัพธ-ด�านประสิทธิภาพขององค-กร 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงสร�างระบบงาน โดยมีกระบวนการหลัก 2 กระบวนการ และ กระบวนการ

สนับสนุน 11 กระบวนการ โดยมีผลลัพธ"ด�านประสิทธิผลหลายด�าน เช�น ข�อมูลในหมวด 7.1–7.4 และจากการนํา
นโยบายและมาตรการต�างๆ ไปใช�ในระบบงาน จึงเกิดผลลัพธ"ต�างๆ เช�น 

1. การเน�นการจัดสอนแบบ active learning โดยเพ่ิมข�อมูลดังกล�าวไว�ในหลักสูตรใหม� หลักสูตร
ปรับปรุง การขอเป?ดรายวิชาใหม� และการขอปรับปรุงรายวิชา และหากหลักสูตรหรือรายวิชาดังกล�าวนําไปปฏิบัติ
ระยะหนึ่งแล�ว จะต�องมีการประเมินผล โดยนําผลการประเมินไปรายงานในสภาวิทยาเขตต�างๆ ตามท่ีหลักสูตร
นั้นๆ จัดการเรียนการสอน จํานวนหลักสูตรและรายวิชาท่ีได�ดําเนินการเพ่ิมข�อมูลรายละเอียดการจัดสอนแบบ 
active learning มีดังนี้ 

1) หลักสูตรใหม� จํานวน  7 หลักสูตร 
2) รายวิชาใหม� จํานวน  2 รายวิชา 
3) รายวิชาปรับปรุง จํานวน 1 รายวิชา 

2. การกําหนดแนวปฏิบัติในการเขียนวิทยานิพนธ"รูปแบบใหม�เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให�นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา เปIนมาตรการท่ีกระตุ�นให�นักศึกษาเพ่ิมการตีพิมพ"งานวิจัยได�มากข้ึน โดยมีเง่ือนไขกําหนดไว�ชัดเจน
ดังนี้ 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก : มีบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ"ท่ีได�รับการตีพิมพ"เผยแพร�ใน
วารสารทางวิชาการไม�น�อยกว�า 2 บทความ และวารสารต�อง
อยู�ในฐาน TCI เปIนข้ันตํ่า 

นักศึกษาระดับปริญญาโท : มีบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ"ท่ีได�รับ submit อย�างน�อย 1 
บทความ มีนิพนธ"ต�นฉบับ manuscript และวารสารต�องอยู�
ในฐาน TCI เปIนข้ันตํ่า 

หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศฯแนวปฏิบัติดังกล�าว ต้ังแต�ป= 2555 และปรับปรุงประกาศฯ 
อีกครั้งในป= 2556 มีนักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ"รูปแบบใหม� รวม 36 คน จําแนกได�ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาเอก จํานวน 9 คน 
2. ระดับปริญญาโท จํานวน  27 คน 

3. การจัดสรร license โครงการ Tell Me More ให�นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพ่ือช�วยพัฒนา
ภาษาอังกฤษให�นักศึกษาท่ียังไม�ผ�านเกณฑ"ภาษาอังกฤษตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดเพ่ือให�เกิดประสิทธิผลสูงสุด
แก�นักศึกษา ซ่ึงมีจํานวนนักศึกษาท่ีอยู�ในข�ายดังกล�าว (รหัส 50, 51, 52, ..., 56) ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดสรร 
license ให� รวม 842 คน 

4. การกําหนดนโยบายการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือปลุก
จิตสํานึกให�นักศึกษามีจริยธรรมในการวิจัยและเพ่ือให�สร�างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพโดยไม�ละเมิดทรัพย"สินทางปFญญา 
ซ่ึงได�ประกาศฯแนวปฏิบัติเรื่องนี้ในป= 2556 โดยได�นําโปรแกรมสําเร็จรูป Turnitin มาเปIนเครื่องมือให�นักศึกษา
และอาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ"ในการตรวจสอบวิทยานิพนธ" สารนิพนธ" หรือผลงานตีพิมพ"นักศึกษาเพ่ือนําไปสู�
การปฏิบัติ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได�จัดอบรมให�นักศึกษา อาจารย" และผู�ปฏิบัติงาน รวมแล�ว 3 รุ�น* มีจํานวนผู�เข�า
อบรม 412 คน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 53 จํานวนผู�เข�าอบรมโปรแกรม Turnitin 
 

รุ�นท่ี 
จํานวนผู�เข�าอบรม Turnitin 

รวม/คน 
อาจารย" นักศึกษา ผู�ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา 

1 100 50 50 200 
2 100 100 - 200 
3 12 - - 12 
   รวม 412 

* ข�อมูล ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 
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7.6 ผลลัพธ-ด�านการนําองค-กร 
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย 

คณบดี ทีมบริหาร และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
กฎระเบียบว�าด�วยข�าราชการพลเรือน และกฎหมาย ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย การประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย การประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย การประชุมกรรมการ
ธรรมาภิบาลบัณฑิตวิทยาลัย 

• ธรรมาภิบาลและภาวะผู�นํา 
การบริหารองค"กรของบัณฑิตวิทยาลัยเปIนไปตามการบริหารจัดการท่ีดี ตามแนวทางของเกณฑ"

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปIนเลิศ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียสามารถแจ�งข�อมูลร�องเรียนโดยตรงท่ีคณบดี
และทีมบริหารหากไม�ได�รับความเปIนธรรม ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
การประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย การประชุมกรรมการธรรมาภิบาลบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร" การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับบัณฑิตวิทยาลัย 9 ครั้ง (Grad Sharing) การจัดกิจกรรม Grad 
Student Week 

• ความสําเร็จตามแผนกลยุทธ-และแผนปฏิบัติการ 
แผนกลยุทธ"และแผนปฏิบัติการดําเนินการสําเร็จทุกแผน (100%) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีการ

กํากับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย�างต�อเนื่อง 
 
ตารางท่ี 54 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการ ผลการปฏิบัติตามแผน 
1. พัฒนาศักยภาพการบริการของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือ

รองรับการเปIนมหาวิทยาลัยวิจัย และการขยายตัว
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

- การให�บริการนักศึกษาแบบ One Stop Service 
ตลอดเวลาราชการ 

- การวางแนวปฏิบัติเรื่องวิทยานิพนธ"รูปแบบใหม� 
เพ่ือเอ้ือให�มีผลงานเพ่ิมข้ึน 

2. นํานโยบายด�านบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยไป
ดําเนินการเพ่ือให�เกิดรูปธรรมและขับเคลื่อนให�
มหาวิทยาลัยก�าวสู� 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยใน
อาเซียน 

- การดูแลโครงการเปIนศูนย"กลางการศึกษาเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 

- การพัฒนา website ภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับ
นักศึกษาต�างชาติ  

3. ดําเนินการให�บัณฑิตวิทยาลัยพัฒนาไปในทิศทางท่ี
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในสี่ป=ข�างหน�า 

- แผนปฏิ บั ติ การสอดรั บ กับแผนกลยุทธ" และ
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 

4. บริหารบัณฑิตวิทยาลัยเชิงรุกและมีส�วนสนับสนุน
บัณฑิตศึกษาของคณะ/หน�วยงานต�าง ๆ อย�างใกล�ชิด 

- การสร�างความร�วมมือกับเครือข�ายผู�ปฏิบัติงานด�าน
บัณฑิตศึกษา 

- โครงการ Grad Sharing เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับ
คณะและหน�วยงาน 

5. ประสานงานการดําเนินการของบัณฑิตศึกษาให�
เ ชื่ อ ม โ ย ง แล ะ ใ กล� ชิ ด กั บ ร ะบบ งานวิ จั ย ขอ ง
มหาวิทยาลัย และคณะในทุกวิทยาเขต 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับคณะและหน�วยงาน
ร�วมกับสํานักวิจัย 

- เข�าร�วมโครงการวิจัยสัญจรกับสํานักวิจัยและพัฒนา 
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ตารางท่ี 54 (ต�อ) 
แผนปฏิบัติการ ผลการปฏิบัติตามแผน 

6. หาวิธีการและดําเนินการเพ่ือให�จํานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะนักศึกษา
ปริญญาเอก รวมท้ังการสร�างยุทธศาสตร"เพ่ือดึงดูด
นั ก ศึ กษาจากต� า งป ระ เทศมา เ รี ยน ในร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษาให�มากข้ึน 

- โครงการเป?ดบ�านบัณฑิตศึกษา (Graduate 
Student Week) 

- โครงการประชาสัมพันธ"เชิงรุกตามสถาบันต�างๆ 
- โครงการให�ทุนผ�าน Education hub 

7. สร�างระบบการศึกษาสําหรับคนทํางานแล�ว เพ่ือ
รองรับการเรียนรู�ตลอดชีวิตของประชาชนโดยอาจจะ
มีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย เช�น การ
จัดการศึกษา เปIน โมดูล หรือการใช�ผลงานใน
ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจเปIนผลงานในการ
จบการศึกษา เปIนต�น 

- โครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 
- สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบโมดูล 

8. สร�างความตระหนักในเรื่องจริยธรรมทางวิชาการและ
สร�างระบบตรวจสอบจริยธรรมทางวิชาการของ
นักศึกษาและคณาจารย" 

- การดําเนินการของกรรมการธรรมาภิบาลในการ
ดูแลบัณฑิตศึกษา 

- การวางนโยบายดูแลจริยธรรมในการเผยแพร�
ผลงานวิจัย 

9. ดําเนินการให�มีระบบ MIS ของบัณฑิตท่ีสมบูรณ" 
พร�อมนําไปใช�ประโยชน"ในการตัดสินใจทางด�านการ
บริหาร 

- การสร�างระบบ GS-MIS พร�อมคู�มือระบบ GS-MIS 

10. เชื่อมโยงกับต�างประเทศเพ่ือให�เกิดประโยชน"กับ
บัณฑิตศึกษา 

- การร�วมกับคณะ/หน�วยงานในการสร�าง MOU 
ระหว�างมหาวิทยาลัย 

11. สนับสนุนให�มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การออกแบบให�ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning 

12. สนับสนุนนโยบายการเคลื่อนย�ายนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาระหว�างวิทยาเขต 

- การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนข�ามวิทยา
เขต เช�น คณะศึกษาศาสตร" คณะวิทยาการจัดการ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

13. พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให�ทําหน�าท่ีในการตรวจสอบ
และประเ มินผลการ ดํ า เนินการของหลักสู ต ร
บัณฑิตศึกษา 

- บัณฑิตวิทยาลัยวางระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอย�างเปIนระบบ 

14. ดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

- บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 

15. ดําเนินการบริการจัดการในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน
นโยบายของมหาวิทยาลัยและความคิดริเริ่มของ
คณบดีและตามท่ีได�นําเสนอต�อคณะกรรมการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

- การดูแลวิทยานิพนธ"ท่ีเชื่อมโยงกับโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยวิจัยแห�งชาติ 

- การผลักดันให�บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทําวิจัย
สถาบันเพ่ือพัฒนาบัณฑิตศึกษา 
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ตารางท่ี 54 ผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด ผล 2555 ผล 2556 

1. รูปแบบใหม�ในการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยท่ีเพ่ิมข้ึน √ √ 
2. จํานวนผลงานท่ีได�รับการตีพิมพ"ในระดับนานาชาติและระดับชาติในส�วน

ของบัณฑิตศึกษา 
392 576 

3. จํานวนหลักสูตรปริญญาโทแผนการวิจัย และปริญญาเอก 140 149 
4. จํานวนนักศึกษาปริญญาโทแผนการวิจัยและปริญญาเอกท่ีรับใหม�* 1,026 939 
5. จํานวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนท่ีทํางานแล�ว 

(แผน ข) 
23 23 

6. มีระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

√ √ 

7. มีระบบปJองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณทางวิชาการของนักศึกษา √ √ 
8. จํานวนอาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ"หลัก 594 646 
9. จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความร�วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ต�างประเทศ 
5 6 

 
• สถานะทางการเงิน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีฐานะเปIนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย มีการบริหารแบบรวมศูนย"และผูกโยงกับระบบ
วิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนจากแหล�งงบประมาณต�างๆ เพ่ือจัดสรรเปIนงบดําเนินการ
ทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัย สถานะทางการเงินมีความม่ันคง มีเงินรายได�สะสมเพียงพอในการดําเนินงาน
กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ตารางที่ 55 สรุปรายรับ – จ�ายเงินรายได�บัณ
ฑิตวิทยาลัย ป=งบประมาณ 2553-2556 ข�อมูล ณ

 วันที่ 30 กันยายน 2556 

 

เดือน 
/ปT 

รายรับ 

รายจ'าย 
  

  
  

งานบริหารบัณ
ฑิตศึกษา 

งาน
กิจการ 

นักศึกษา 

งานพัฒ
นา 

บุคลากรฯ 
งานการ

วิจัย 
 รวม

รายจ'าย 
 รายได�
สะสม 

 ค'า 
ธรรม
เนียม 
4%

 

รวมรายรับ 
รวม

รายจ'าย 
เงินคงเหลือ

ยกไป 

ค'าธรรม
เนียม
การศึก

ษา   

ค'ารับ
สมัครฯ 

  

อื่นๆ 
รวม

รายรับ 
ค'าจ�าง 

ค'าตอบ
แทน/
ใช�

สอย/
วัสดุ 

ค'า
สาธาร
ณู

ปโภค 

เงิน 
อุด 

หนุน 

ค'า
ครุภัณ

ฑ-  
เงิน

อุดหนุน  
รายจ'าย

อื่น  

งานวิจัย
สถาบัน 
(เงิน

อุดหนุน) 

สุทธิ 
สุทธิ 

รายได�สะสม 

  
(1) 

  
(2) 

(3) 
(4) 

(5)=(1)-(4) 
(6)=(2)+(3

)+(4) 
(7)=(5)-(6) 

2553 

2,901,267.00 

1,274,500.00  

38,836.28  

4,214,603.28  

633,877.29  

1,175,021.22  

44,569.00 

30,000.00  

104,000.00 

-   

11,050.25  

29,200.00 

2,027,717.76 

98,280.00  

168,584.13  

4,046,019.15  

2,294,581.89  

1,751,437.26  

2554 

3,422,590.50 

1,394,300.00  

42,085.20  

4,858,975.70  

751,879.01  

1,339,268.29  

28,485.95 

30,000.00  

157,490.00 

-   

1,463.00  

31,400.00 

2,339,986.25 

4,397,768.75  

194,359.03  

4,664,616.67  

6,932,114.03  

- 2,267,497.36  

2555 

2,769,232.00 

1,804,200.00  

49,752.95  

4,623,184.95  

900,787.62  

1,348,127.06  

63,748.27 

30,000.00  

166,050.00 

-   

19,577.00  

31,400.00 

2,559,689.95 

126,514.96  

184,927.40  

4,438,257.55  

2,871,132.31  

1,567,125.24  

2556 

3,262,075.00 

1,695,600.00  

61,680.00  

5,019,355.00  

1,408,130.04  

2,528,753.51  

47,372.90 

30,000.00 

981,169.10 

-   

180,000.00  

61,900.00 

5,237,325.55 

47,240.00  

200,774.20  

4,818,580.80  

5,485,339.75  

-   666,758.95  

รวมเงิน 

12,355,164.50 

6,168,600.00  

192,354.43  

18,716,118.93  

3,694,673.96  

6,391,170.08  

184,176.12 

120,000.00 

1,408,709.10 

-   

212,090.25  

153,900.00 

12,164,719.51 

4,669,803.71  

748,644.76  

17,967,474.17  

17,583,167.98  

    384,306.20  



 
 

Graduate School   140 

• ความรับผิดชอบต'อสังคม 
บัณฑิตวิทยาลัยเปIนท่ีไว�วางใจของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ผู�บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ตลอดจน

หน�วยงานภายนอก บุคลากรมีส�วนรับผิดชอบในการผลิตบุคลากรด�านบัณฑิตศึกษาให�กับประเทศ และมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมอยู�ในระดับดีมาก ผลการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาและเลื่อนข้ัน
เงินเดือนของผู�บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในป= 2556 สรุปได�ดังนี้ 

1.  กลุ�มผู�บริหารบัณฑิตวิทยาลัยระดับคณบดีและรองคณบดี   มีผลการประเมินอยู�ในระดับดีเด�นทุก
คน คิดเปIนร�อยละ 100 

2.  กลุ�มบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (หัวหน�าสํานักงาน หัวหน�ากลุ�มงาน และผู�ปฏิบัติงาน) มีผลการ
ประเมินดังนี้ 

ระดับดีเด�น  15 คน คิดเปIนร�อยละ 71.43 
ระดับดีมาก 5 คน คิดเปIนร�อยละ 23.81 
ระดับดี 1 คน คิดเปIนร�อยละ  4.76 
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ตารางที่ 56 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ One Stop Service 

 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ One Stop Service 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน (ร�อยละ)/เดือน 

มิ.ย.56(n=15) ก.ค.56(n=18) ส.ค.56(n=51) ก.ย.56(n=10) ต.ค.56(n=15) พ.ย.56(n=12) ธ.ค.56(n=13) ม.ค.57(n=10) ก.พ.57(n=15) มี.ค.57(n=14) 

จํานวนเจ�าหน�าที่ให�บริการ 92 85 89 74 85 88 74 92 87 76 

สถานที่ตั้ง (ที่ตั้งมีความสะดวกสบาย) 91 93 88 75 93 92 75 90 87 89 

การให�ข�อมูลและการตอบคําถาม 96 91 90 72 91 88 72 94 89 89 

จิตบริการ(ความสุภาพ,กระตือรือร�น และรวดเร็ว) 97 96 95 80 96 93 80 94 91 94 

ความพึงพอใจในการรับบริการ 93 91 91 75 91 90 75 90 89 90 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต'อบัณฑิตวิทยาลัย 
ปTงบประมาณ 2556 
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แบบประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรที�มต่ีอบัณฑิตวทิยาลัย ปี 2556 
คาํชี'แจง  แบบประเมินแบ่งเป็น �  ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนที� 1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบประเมิน 
ตอนที� 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที�มีต่อองคก์ร 
ตอนที� ,  แบบสอบถามความผกูพนัของบุคลากรที�มีต่อองคก์ร 
ตอนที� �  ขอ้คิดเห็นและความคิดเห็นอื�น ๆ 

............................................................................................................................................................................................................. 
ตอนที� (  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบประเมิน (โปรดทาํเครื�องหมาย  � ลงในช่องที�ตรงกบัความเป็นจริง) 
1 เพศ  �  ชาย  �  หญิง 
2 อาย ุ �  21  – 30 ปี   �  31  – 40 ปี   �  41 – 50 ปี   �  51 ปีขึ=นไป 
3 สถานภาพ   �  โสด  �  สมรส �  หยา่ร้าง 
4 ระดบัการศึกษา � ต ํ�ากวา่ปริญญาตรี �  ปริญญาตรี  �  ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
5 สถานภาพการทาํงาน  �  ขา้ราชการ    �  พนกังานมหาวทิยาลยั    �  พนกังานเงินรายได ้   �  ลูกจา้งประจาํ 
6 อายงุาน  �  ต ํ�ากวา่ A ปี   �  5 – 10 ปี   �  11 – 15 ปี   � 16 – 20 ปี   �  21 – 25 ปี   � BC ปีขึ=นไป 
7 ปฏิบติังานในกลุ่มงาน �  บริหารทั�วไป  �  สนบัสนุนวชิาการ  �  บณัฑิตศึกษา วทิยาเขตปัตตานี �  อื�น ๆ   
 

ตอนที� 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที�มีต่อองคก์ร 
ระดบัความคิดเห็น     5 = มากที�สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย และ   1 = นอ้ยที�สุด 

 

กรุณาแสดงความเห็นต่อข้อความต่อไปนี' 
ระดบัความคดิเห็น 

( / 0 1 2 

ดา้นระบบงาน/การปฏิบติังาน      
1. กฎระเบียบหลายอยา่งเป็นอุปสรรคต่อการทาํงาน      
2. ขา้พเจา้ทาํงานไดอ้ยา่งราบรื�น      
3. ขา้พเจา้รู้สึกภูมิใจที�ไดท้าํงานซึ�งขา้พเจา้รับผดิชอบในปัจจุบนั      
4. ขา้พเจา้ไดรั้บมอบหมายงานที�ตรงกบัความสามารถ      
5. ขา้พเจา้มีอิสระในการตดัสินใจเลือกวธีิการทาํงานเพื�อใหง้านสาํเร็จ      
6. ขา้พเจา้ตอ้งทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายนอกเวลางานเพื�อใหง้านสาํเร็จ      
7. หน่วยงานชี=แจงสื�อสารเรื�องราวต่างๆ เกี�ยวกบังานแก่บุคลากร      
8. หน่วยงานใหร้างวลัหรือยกยอ่งผูที้�ทาํงานไดดี้      
9. หน่วยงานเปิดโอกาสใหข้า้พเจา้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการองคก์รและร่วมแสดงความ

คิดเห็น 
     

10. บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอชื�อผูบ้ริหารระดบัหน่วยงาน      
11. ในการแต่งตั=งคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ ของหน่วยงาน ผูด้าํเนินการไดส้อบถามความสมคัรใจ

ของผูถู้กเสนอชื�อก่อนการจดัทาํคาํสั�ง 
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กรุณาแสดงความเห็นต่อข้อความต่อไปนี' 
ระดบัความคดิเห็น 

( / 0 1 2 

12. ผูบ้ริหารพิจารณากรอบอตัราตาํแหน่ง และเงินเดือนใหเ้หมาะสมกบัภาระงานที�รับผิดชอบ      
13. บุคลากรในหน่วยงานมีความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน      
14. ขา้พเจา้ชื�นชอบเพื�อนร่วมงานของขา้พเจา้      
15. ขา้พเจา้รู้สึกสนุกเมื�อไดท้าํงานกบัเพื�อนร่วมงานในปัจจุบนั      
16. หวัหนา้งานของขา้พเจา้มีความสามารถในการทาํงานที�เขารับผิดชอบ      
17. หวัหนา้งานใหค้วามยติุธรรมกบัขา้พเจา้ในเรื�องงาน      
18. ขา้พเจา้ชื�นชอบหวัหนา้งานของขา้พเจา้      
19. ขา้พเจา้รู้สึกวา่ค่าตอบแทนที�ไดรั้บมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานที�ทาํ      
20. ขา้พเจา้พอใจเงินเดือนที�ขึ=นในแตล่ะครั= ง      
21. สถานที� วสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือสาํหรับการปฏิบติัภารกิจมีความเหมาะสม ทนัสมยั และ

เพียงพอต่อความตอ้งการ 
     

22. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในหน่วยงาน เช่น หอ้งทาํงาน พื=นที�ในการทาํงาน แสง และเสียง 
เอื=ออาํนวยต่อการทาํงาน 

     

23. สิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ เช่น บริเวณสนัทนาการ หอ้งนํ= า สถานที�จอดรถ เพียงพอกบั
ความตอ้งการของบุคลากร 

     

24. ขา้พเจา้รู้สึกปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นในขณะทาํงาน      
25. โครงสร้างพื=นฐาน ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า - นํ= า มีเสถียรภาพ      
26. หน่วยงานมีสวสัดิการกูย้มืเงินสาํหรับบุคลากร      
27. ขา้พเจา้มีเวลาออกกาํลงักายและพกัผอ่นไดโ้ดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการทาํงาน      
28. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการทาํงานในหน่วยงานของท่าน      
การเรียนรู้และพฒันา      
29. งานที�ขา้พเจา้รับผิดชอบทาํใหไ้ดเ้รียนรู้และมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ      
30. ในหน่วยงานนี=คนที�ทาํงานดีมีโอกาสสูงในความกา้วหนา้หรือการเลื�อนตาํแหน่ง      
31. ขา้พเจา้ไดรั้บการพฒันาทกัษะและความสามารถเพื�อเตรียมความพร้อมในการกา้วไปสู่

ตาํแหน่งที�สูงขึ=นเสมอ 
     

32. ขา้พเจา้ไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมประชุม/อบรม/สมัมนา และศึกษาดูงาน
อยา่งเพียงพอ 

     

33. หน่วยงานวางแผนส่งเสริมใหท่้านกา้วขึ=นไปสู่ตาํแหน่งที�สูงกวา่ไดต้ามลาํดบั      

 หมายเหตุ   หัวหน้างาน หมายถึง ผู้บังคบับัญชาระดบัถัดไป 
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ตอนที� 3 แบบสอบถามความผกูพนัของบุคลากรที�มีต่อองคก์ร 

กรุณาแสดงความเห็นต่อข้อความต่อไปนี' 
ระดบัความคดิเห็น 

( / 0 1 2 

1. วสิยัทศัน์และพนัธกิจของหน่วยงานมีความเหมาะสม      
2. ขา้พเจา้เห็นดว้ยกบันโยบายส่วนใหญ่ของหน่วยงาน      
3. ขา้พเจา้เห็นดว้ยและยอมรับวฒันธรรมของหน่วยงาน      
4. ขา้พเจา้พดูถึงหน่วยงานในดา้นบวกใหผู้อื้�นฟังเสมอ      
5. ขา้พเจา้รู้สึกไม่ชอบเมื�อมีผูพ้ดูถึงหน่วยงานนี=ในทางเสื�อมเสีย      
6. ขา้พเจา้ทุ่มเทต่องานที�ไดรั้บมอบหมายเพื�อใหง้านบรรลุผลสาํเร็จ      
7. ขา้พเจา้อุทิศแรงกาย แรงใจ เพื�อความกา้วหนา้ของหน่วยงาน      
8. ขา้พเจา้เตม็ใจจะปฏิบติังานล่วงเวลาใหก้บัหน่วยงาน แมว้า่จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน      
9. ขา้พเจา้เตม็ใจจะปฏิบติังานที�อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ หากไดรั้บมอบหมาย      
10. ขา้พเจา้คิดวา่จะทาํงานกบัหน่วยงานแห่งนี=จนเกษียณอาย ุ      
11. ขา้พเจา้รู้สึกวา่หน่วยงานนี= เป็นเหมือนครอบครัวของขา้พเจา้      
12. ขา้พเจา้มีความห่วงใยในความเป็นไปและการอยูร่อดของหน่วยงาน      
 
ตอนที� 4 ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นอื�น ๆ 
1. ท่านอยากใหห้น่วยงาน พฒันาไปในทิศทางใด เพื�อใหเ้กิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทาํงาน 

...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 
 
2. ท่านอยากไดสิ้�งจูงใจในการทาํงานอยา่งไร เพื�อใหเ้กิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทาํงาน 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 
 

3. ในการทาํงานในหน่วยงานแห่งนี=  อะไรคือสิ�งที�ทาํใหท่้านเกิดความไม่พึงพอใจมากที�สุด และหน่วยงานควรแกไ้ขอยา่งไร สิ�งที�
ทาํใหท่้านเกิดความไม่พึงพอใจมากที�สุด คือ 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
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4. นอกเหนือจากคาํตอบในขอ้ 3 อะไรคือสิ�งที�ทาํใหท่้านเกิดไม่พึงพอใจรองลงมา จากขอ้ 3 และหน่วยงานควรแกไ้ขอยา่งไร สิ�ง
ที�ทาํใหท่้านเกิดความไม่พึงพอใจรองลงมือ คือ 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
วธีิการแกไ้ข คือ 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 

5. ความคิดเห็นอื�นๆ ที�ท่านตอ้งการใหห้น่วยงานรับทราบ 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
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รายช่ือบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร- 
ปTการศึกษา 2556 
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รายช่ือบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร- ปTการศึกษา 2556 
ลําดับท่ี ช่ือ สกุล ตําแหน'ง 

 
ผู�บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

 
1 รองศาสตราจารย" ดร.ธีระพล  ศรีชนะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2 รองศาสตราจารย" ดร.ดํารงศักด์ิ  ฟJารุ�งสาง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝbายวิชาการ 
3 ผู�ช�วยศาสตราจารย" ดร.อุไร  หัถกิจ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝbายกิจการนักศึกษา

และวิเทศสัมพันธ" 
4 ผู�ช�วยศาสตราจารย" ดร.ชลธี  ชีวะเศรษฐธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วทิยาเขตปFตตานี 
 สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   
5 นางนันทพร นภาพงศ"สุริยา หัวหน�าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
 กลุ'มงานบริหารท่ัวไป   
6 นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ หัวหน�ากลุ�มงานบริหารท่ัวไป 
7 นางปฐมพร นิพัทธสัจก" นักวิชาการเงินและบัญชี 
8 นางมาริสา พงษ"จีน เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
9 นางสาวพรพิมล แดหวา นักวิชาการอุดมศึกษา 
10 นางสาววิภาวรรณ วาทีกานท" นักวิชาการอุดมศึกษา 
11 นางสาวศิริพร เก�าเอ้ียน พนักงานธุรการ 
12 นายพิสิฏฐ" อินทรัตน" พนักงานสถานท่ี 
13 นายอนุพงษ" หวันมาแซะ พนักงานขับรถยนต" 
 กลุ'มงานสนับสนุนวิชาการ   

14 นางสาวภัคสราภรณ" ประคําทอง หัวหน�ากลุ�มงานสนับสนุนวิชาการ 
15 นางสาวสมศรี หลีวิจิตร นักวิชาการศึกษา 
16 นางสาววิมลรัตน" แดงสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร" 
17 นางเจิดจันทน" อติพันธ" นักวิชาการอุดมศึกษา 
18 นางสาวจารุพรรณ วงษ"อนุชิตเมธา นักวิชาการอุดมศึกษา 
19 นางสาวศิรินันท" ศรีอ�อน นักวิชาการอุดมศึกษา 
20 นางสาวปณัษฐา หิรัญสาลี นักวิชาการอุดมศึกษา 
21 นางสาวนฤชล หวังวุฒ ิ นักวิชาการอุดมศึกษา 
22 นางสาวศุภรัสม์ิ  สุวรรณสะอาด นักวิชาการอุดมศึกษา 
 กลุ'มงานบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตป=ตตานี   

23 นางสาวนิรมล สุไลมาน หัวหน�ากลุ�มงานบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตปFตตานี 
24 นางสาวเจะมายะ เจะดือราแม เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
25 นางสาวนริศรา สาแล นักวิชาการอุดมศึกษา 

 


