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คํานํา 
  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพมุ�งสู�ความเป!นเลิศในระดับสากลเพ่ือให&สอดรับกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ท่ีมีเป4าหมาย “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพสู�ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร&างความรู&และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข�งขันของประเทศในโลกาภิวัตน� รวมท้ังการพัฒนาท่ียั่งยืนของท&องถ่ินไทย....” โดยใช&เครื่องมือต�างๆ ในการพัฒนาบริหาร
จัดการเพ่ือให&องค�กรพัฒนาและประสบความสาํเร็จ โดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� กําหนดให&หน�วยงานสนับสนุนเทียบเท�าคณะ 
จํานวน 10 หน�วยงานจัดทําคู�มือการประกันคุณภาพภายในโดยใช&เกณฑ�เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู�ความเป!นเลิศ (EdPEx) 
ในการดําเนินการพัฒนาดังกล�าว ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยเป!นหน�วยงานสนับสนุน 1 ในจํานวน 10 หน�วยงานดังกล�าว 
 รายงานประจําปHการประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัยฉบับน้ี จัดทําข้ึนตามเกณฑ�เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู�ความเป!นเลิศ (EdPEx) ประจําปHการศึกษา 2557 (11 สิงหาคม 2557 – 9 สิงหาคม 2558) สําหรับหน�วยงานสนับสนุน
เทียบเท�าคณะ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือการประเมินตนเองหมวด 1-6 และแสดงผลลัพธ�การดําเนินการในหมวด 7 
 
 

 
 

 (รองศาสตราจารย� ดร.ธีระพล  ศรีชนะ) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 20 สิงหาคม 2558 
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บทคัดย�อสําหรับผู:บริหาร 
 

บัณฑิตวิทยาลัยทําหน&าที่บริหารการผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยเพื่อบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยร�วมกับคู�ความร�วมมือ ได&แก� ภาควิชา/คณะ/สถาบันวิจัย/วิทยาเขตต�างๆ ที่เปVดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามาตั้งแต�ปHการศึกษา 2522 มีสํานักงานบริหาร โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป!นผู&นําองค�กร มีคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรสายสนับสนุนขับเคลื่อนและดําเนินการ ภายใต&การกํากับของรองอธิการบดีฝZายระบบ
วิจัยและบัณฑิตศึกษา ให&สอดคล&องกับยุทธศาสตร�วิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในปHการศึกษา 2557 มี
หลักสูตรที่เปVดสอนทั้งสิ้น 162 หลักสูตร แบ�งเป!น ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 47, 6, 108 และ 1 หลักสูตร ตามลําดับ มีจํานวนหลักสูตรเปVดสอนและจํานวนนักศึกษาน&อยกว�า
ของระบบบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม� ซ่ึงถือว�าเป!นองค�กรคู�เทียบที่มีบริบทการบริหารจัดการคล&ายคลึงกัน ร&อยละ 
100 ของหลักสูตร ได&รับการปรับปรุงให&เป!นไปตามเกณฑ�มาตรฐาน TQF ในปHการศึกษา 2557 มีนักศึกษาเข&าศึกษาใน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาต�างๆ รวมทั้งสิ้น 1,766 คน สําเร็จการศึกษา 502 คน และที่กําลังศึกษาอยู�อีก 5,768 คน 
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาตีพิมพ�เผยแพร� ผลงานวิทยานิพนธ�ตามเกณฑ�มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
แห�งชาติ จุดแข็งที่สําคัญของบัณฑิตวิทยาลัย ได&แก� การมีระบบทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ�โดยให&ทุนทุกโครงการ 
ทุนการศึกษาภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย ทุนช�วยสอน มีระบบสารสนเทศและเครือข�าย online ที่อํานวยความสะดวก
ต�างๆ เช�น ระบบการรับสมัคร online ระบบการติดตามสถานะทุนวิจัยของนักศึกษาแบบ real time ช�องทางการสื่อสาร
ทาง electronics (webboard และ e-mail) กับผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย (นักศึกษา คู�ความร�วมมือ ผู&ส�งมอบ) เป!นต&น มี
หลักสูตรแผน ข เพื่อตอบสนองความต&องการของชุมชน และมีอาจารย�แม�เหล็กที่มีผลงาน academic peer review เป!น
ที่ยอมรับและอยู�ในอันดับต&นๆ ของประเทศสังกัดในหลักสูตรที่มีผู&นิยมเข&าศึกษาต�อ จุดที่ท&าทาย ได&แก� จํานวนนักศึกษา
ในหลักสูตรแผนทําวิทยานิพนธ�ยังต่ํากว�าเป4าหมาย ระยะเวลาที่ใช&ศึกษาเฉลี่ยยังสูงกว�าแผนการศึกษาที่กําหนดโดย
หลักสูตร อาจารย�ที่มีคุณวุฒิเพียงพอรับเป!นอาจารย�ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต�ยังไม�ได&ทําหน&าที่เป!นอาจารย�ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ� ประมาณ 33% ทั้งนี้ ในการแก&ไขจุดท&าทายดังกล�าว บัณฑิตวิทยาลัยไม�สามารถดําเนินการโดยลําพังได& 
จะต&องได&รับความร�วมมือกับภาควิชา/คณะ/สถาบันวิจัย/วิทยาเขตต�างๆ ตามต&นสังกัดของคณาจารย� 
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โครงร�างองค�กร 
 

1. ลักษณะองค�กร 
ก. สภาพแวดล:อมขององค�กร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�เปVดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา เป!นหลักสูตรแรก ในปHการศึกษา 2522 (มิถุนายน พ.ศ.2522) ต�อมาได&มีพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย�างเป!นทางการในวันที่ 11 มิถุนายน 2523 เพื่อดําเนินการให&การศึกษาข้ันสูงกว�าระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เป!นความต&องการของท&องถ่ินและของประเทศ มีสํานักงาน 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ� 
และวิทยาเขตปUตตานี ทําหน&าที่เป!นหน�วยประสานงาน ส�งเสริมสนับสนุนการจัดบัณฑิตศึกษา และกํากับดูแลมาตรฐาน
หลักสูตรและการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะ/ภาควิชา/สถาบัน/วิทยาเขตต�างๆ เป!นคู�ความร�วมมือ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีพัฒนาการมาอย�างต�อเนื่อง ปUจจุบันมีหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่วิทยาเขตหาดใหญ� ปUตตานี สุราษฎร�ธานี และภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 162 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปVดสอนในปHการศึกษา 2557 

ระดับหลกัสูตร 
จํานวน
หลักสูตร 

มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ระบบสนับสนุน 

ปริญญาเอก 
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 
ปริญญาโท 
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

47 
 
6 
 

108 
 
1 

1. กํากับทุกหลักสูตรให&มี
มาตรฐานตามเกณฑ� สกอ. 

2. ดูแลคุณภาพบัณฑิต 
    ให&มีมาตรฐานตามเกณฑ� 

สกอ. 

1. ระบบสนับสนุนหลักสูตร 
2. ระบบสนับสนุนอาจารย�

ระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ระบบทุนการศึกษา 
4. ระบบบริการนักศึกษา 

 
1ก(1) ในปHการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการเปVดสอนหลักสูตรต�าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 4 

ระดับ ร�วมกับคู�ความร�วมมือ โดยคณาจารย�/บุคลากรภาควิชาและสถาบันคู�ความร�วมมือได&จัดตั้งทีมงานสอนและบริหาร
หลักสูตรแต�ละหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญ ถ&าจําแนกตามที่ตั้งแล&ว วิทยาเขตที่เปVดสอน มี 4 วิทยาเขต ได&แก� 
 วิทยาเขตหาดใหญ� 122 สาขาวิชา 
 วิทยาเขตปUตตาน ี 28 สาขาวิชา 
 วิทยาเขตภูเก็ต 6 สาขาวิชา 

วิทยาเขตสุราษฎร�ธาน ี 6 สาขาวิชา 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 5,768 คน ประกอบด&วย ปริญญาเอก 
1,065 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 394 คน ปริญญาโท 4,067 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 242 คน มี
กลไกการให&การศึกษาเป!นไปตามแผนการศึกษาของแต�ละหลักสูตรที่เปVดสอนโดยคู�ความร�วมมือ (ภาควิชา/คณะ/สถาบัน/
วิทยาเขตต�างๆ) ได&แก� แผนการเรียนรายวิชาร�วมกับการทําวิทยานิพนธ�  แผนทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ� และแผนการเรียน
รายวิชาร�วมกับการทําสารนิพนธ� สําหรับปHการศึกษา 2557  มีผู&สําเร็จการศึกษา จํานวน 502 คน ประกอบด&วยระดับ
ปริญญาเอก 75 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 3 คน ระดับปริญญาโท 337 คน และระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 87 คน (ข&อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2558) 

1ก(2) บัณฑิตวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค�กร พันธกิจ วิสัยทัศน� และค�านิยม ดังนี้ 
ด&วยบัณฑิตวิทยาลัยทําหน&าที่เป!นหน�วยงานกลางในการดําเนินการ ประสานงาน ส�งเสริมและสนับสนุน

ระหว�างหน�วยงานคู�ความร�วมมือ และผู&ส�งมอบทั้งหน�วยงานที่ให&การศึกษา หน�วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ เช�น กองทะเบียน
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และประมวลผล ศูนย�คอมพิวเตอร� กองบริการการศึกษา กองคลัง และหอสมุด เป!นต&น ตลอดจนหน�วยงานภายนอก เช�น 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แหล�งทุนสนับสนุนวิจัยต�างๆ และมหาวิทยาลัยทั้งในและต�างประเทศ 
 
วิสัยทัศน� : การจัดการบัณฑิตศึกษาให&ได&มาตรฐานสากล 
พันธกิจ : 1. กําหนด กํากับ ดูแลมาตรฐานและการประกันคุณภาพหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให&

ได&มาตรฐานสากล 
2. ส�งเสริม สนับสนุน ปUจจัยเก้ือหนุนระดับบัณฑิตศึกษา 

ค�านิยม : บริการด&วยใจ ห�วงใยคุณภาพ 
วัฒนธรรมองค�กร : การทํางานเป!นทีม 
 

1ก(3) ปHการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มีบุคลากรทั้งสิ้น 20 คน สังกัดสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
ซ่ึงเป!นสายสนับสนุนทั้งหมด ทําหน&าที่ในการประสานงานในเร่ืองต�างๆ เช�น การกํากับดูแลมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย การบริการระบบฐานข&อมูลระดับบัณฑิตศึกษา การจัดสรร
ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ระบบการรับสมัครสอบคัดเลือก กรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการของชุดต�างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป!นต&น 
 

1ก(4) บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตหาดใหญ�ตั้งอยู�ที่ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย�ทรัพยากรการเรียนรู& (Learning 
Resources Center) และวิทยาเขตปUตตานีตั้งอยู�ที่ชั้น 2 อาคาร 3 มีระบบเครือข�ายที่พัฒนาด&วยตนเอง มีระบบ
สารสนเทศให&บริการผ�านเครือข�ายสําหรับนักศึกษา อาจารย� และบุคลากร ซ่ึงเป!นระบบสารสนเทศที่ได&พัฒนาเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานและการให&บริการ  เช�น ระบบฐานข&อมูลอาจารย�  ระบบฐานข&อมูลนักศึกษา เป!นต&น ซ่ึงระบบนี้สามารถใช&
ข&อมูลร�วมกันระหว�างคณะ/หน�วยงานต�างๆ ที่เปVดสอนระดับบัณฑิตศึกษา และได&จัดหาเคร่ืองแม�ข�ายและอุปกรณ�เคร่ือง
คอมพิวเตอร�และอุปกรณ�เพื่อใช&ในการปฏิบัติงานด&านต�างๆ และจัดให&มีบริการต�างๆ เพิ่มเพื่ออํานวยความสะดวกแก�
นักศึกษา บุคลากร เช�น ห&องประชุม ห&องประชุมทางไกล ห&องเรียน เป!นต&น 
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1ก(5) บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการภายใต&กฎหมาย กฎระเบียบ ข&อบังคับ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 กฎหมาย กฎระเบียบ ข&อบังคับสําคัญ 
ด:าน กฎหมาย กฎระเบียบ ข:อบังคับ สาระสําคัญ ส�วนราชการท่ีเป นผู:

ออกกฎ 
เกณฑ�
มาตรฐาน
หลักสตูร
และ
บัณฑิต 

1. เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
2.หลักเกณฑ�การกําหนดช่ือปรญิญา พ.ศ. 2549 
3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร� ว�าด&วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร� ว�าด&วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
6. ข&อบังคับว�าด&วยการจัดให&มีคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
 

 ข&อกําหนดในการจัดการศึกษาให&
ได&มาตรฐาน 

1. มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร� 

2. กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

การ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

1. กฎกระทรวงว�าด&วยระบบ หลักเกณฑ�และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2. ดัชนีและตัวบ�งช้ีเกณฑ�คณุภาพของ สกอ.  
สมศ. กพร. มอ. 

 

1. หลักเกณฑ�และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

2. สกอ. สมศ. 
กพร. มอ. 

การเงิน 
พัสด ุ

1. ระเบียบว�าด&วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 1. การบริหารงบประมาณแผนดิน 1. สํานักงบประมาณ 
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด&วยการพัสดุ พ.ศ. 

2535 แก&ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2-7) 
2. การบริหารพัสด ุ 2. สํานักนายก 

รัฐมนตร ี
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยว�าด&วยเงินรายได& 3. การบริหารงบประมาณเงินรายได&

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� 
3. มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร� 
4. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. 2544 4. การควบคุมการใช&จ�ายงบประมาณ

แผ�นดินเพ่ือตดิตามประเมินผล 
 

4. สํานักงบประมาณ

การ
บริหารงาน
บุคคล 

1. พระราชบัญญัตริะเบียบข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

1. การบริหารงานบุคคลข&าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

1. กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

2. ข&อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ว�าด&วย
จรรยาบรรณของอาจารย�และข&าราชการมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร�พ.ศ. 2548 

2. การปฏิบัตติามจรรยาบรรณของ
อาจารย�และข&าราชการ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� 

2. มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร� 
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ข. ความสัมพันธ�ระดับองค�กร 
1ข(1) บัณฑิตวิทยาลัยมีโครงสร&างองค�กรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ตาม ภาพประกอบ

ที่ 1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 โครงสร&างการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีบทบาทหน&าที่ในการกํากับดูแลในด&านการบริหารจัดการ เพื่อให&
บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินงานตามนโยบาย และทิศทางที่ได&รับจากสภามหาวิทยาลัยและมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงมีอธิการบดี รองอธิการบดีที่ดูแลงานบัณฑิตศึกษาและรองอธิการบดีฝZายวิชาการวิทยาเขตต�างๆ เป!นที่
ปรึกษา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป!นผู&บริหารสูงสุด มีรองคณบดีฝZายวิชาการ รองคณบดีฝZายกิจการนักศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ� และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัวิทยาเขตปUตตาน ีเป!นผู&บริหารที่รองรับขอบข�ายงานตามที่คณบดีมอบหมาย  และ
ดําเนินการภายใต&การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย โดยอาศัยหลักการบริหารกิจการบ&านเมืองที่ดี 

� บริการการศึกษา 
� ธุรการและสารบรรณ 
� คลังและพัสดุ 

สภามหาวิทยาลัย 
 

สภาวิทยาเขต 
 

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
(หัวหน&า สนง.เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย) 

กลุ�มงานบริหารท่ัวไป 
(หัวหน&ากลุ�มงาน) 

กลุ�มงานสนับสนุนวิชาการ 
(หัวหน&ากลุ�มงาน) 

กลุ�มงานบัณฑิตศึกษา วข.ปUตตานี 
(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 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝZาย
กิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ� 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ฝZายวิชาการ 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาเขตปUตตานี 
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ตามระเบียบ กฎหมาย วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� และการกํากับนโยบายของคณะสู�การ
ปฏิบัติผ�านแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติงานประจําปHของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเป!น
หน�วยงานรองรับการดําเนินงานตามพันธกิจ 

การกํากับดูแลด&านการผลิตบัณฑิต เป!นผู&กํากับดูแลมาตรฐานการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให&ได&
บัณฑิตที่มีคุณภาพ  และเป!นบัณฑิตที่พึงประสงค�ของคณะและมหาวิทยาลัย 

การกํากับดูแลด&านการเงินและงบประมาณ ภายใต&ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดย
หน�วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
 

1ข(2) กลุ�มนักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสียที่สําคัญของบัณฑิตวิทยาลัย แสดงด&วยตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความต&องการหลักของกลุ�มผู&เรียน ตลาดและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย จําแนกตามหลักสูตรและความต&องการ 

ความคาดหวัง 
กลุ�มผู:รับบริการ/ 
ผู:มีส�วนได:ส�วนเสีย 

ความต:องการ/บริการที่ให: 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร

ระหว�างกัน 
1. นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
- ปริญญาโท เอก 
- ประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูง 
- ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

1. ทุนการศึกษา 
2. ทุนวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ� 
3. อํานวยความสะดวกด&านต�างๆ ระหว�าง

การศึกษา 
4. มีระบบฐานข&อมลูบัณฑิตศึกษา 
5. กิจกรรมสนับสนุนวิชาการ กิจกรรมสัมพันธ�กับ

คณะและชุมชน กิจกรรมนันทนาการ และอ่ืนๆ 
 

1. การประชุมและสัมมนา 
2. ระบบประชาสัมพันธ�  จดหมาย

ข�าวกระดานสนทนา สื่อสังคม
ออนไลน�  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส� 

3. การจัดกลุ�มสนทนา 
4. การสํารวจ รับฟUงความคิดเห็น 

2. ผู&บริหารหลักสูตรท่ี
เปVดสอนและ
ผู&ปฏิบัติงานด&าน
บัณฑิตศึกษา/
อาจารย�ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. ดําเนินการตามเกณฑ� ข&อกําหนดท่ีเก่ียวข&องกับ
หลักสตูรและมาตรฐานหลักสูตร 

2. จัดประชุม/ อบรม/สัมมนา 
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในด&าน

ต�างๆ 
 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู& 
2. การประสานงาน 
3. การสํารวจ รับฟUงความคิดเห็น 
4. การประชุม สัมมนา 
5. หนังสือเวียน 
6. เว็บไซต� 
7. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
8. จดหมายราชการ 
9. โทรศัพท�/โทรสาร 
10. การสัมภาษณ� 
11. สื่อสังคมออนไลน� 
 
 

3. คณะ/มหาวิทยาลัย 1. กําหนด กํากับ ดูแลมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพหลักสตูรให&ได&มาตรฐานสากล 

2. ส�งเสริม สนับสนุน ปUจจัยเก้ือหนุนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  
4. หน�วยงานผู&ให&ทุน/

ผู&ให&รางวัล 
5. นายจ&าง ผู&ใช&บัณฑิต

ในปUจจุบนั (กรณีลา
เรียน) หรืออนาคต 

1. เสนอผลงานวิชาการและวิจัยเพ่ือพิจารณารับ
ทุน/รางวัล 

2. คัดเลือกและเสนอช่ือคณาจารย� นักศึกษาท่ี
สมควรได&รับทุน/รางวัล 

3. ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยท่ีมคุีณภาพของ
บุคลากรท่ีได&รบัทุน/รางวัล 

  
 
1ข(3) ผู&ส�งมอบที่เป!นทางการ ผู&ส�งมอบที่ไม�เป!นทางการ คู�ความร�วมมือที่เป!นทางการ คู�ความร�วมมือที่ไม�เป!น

ทางการ บทบาทของผู&ส�งมอบและคู�ความร�วมมือต�างๆ 
การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยมีความเก่ียวข&องกับหน�วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย

มีความร�วมมือและปฏิบัติงานร�วมกันกับหน�วยงานหรือส�วนราชการอ่ืนๆ ดังนี้ 
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1. ภายในมหาวิทยาลัย เช�น คณะที่เปVดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หน�วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
ศูนย�คอมพิวเตอร� ซ่ึงมหาวิทยาลัยเป!นผู&กําหนดแนวทาง/นโยบายการปฏิบัติงานในเร่ืองนั้นๆ 

2. ภายนอกมหาวิทยาลัย เช�น สํานักงาน กพร. สกอ.  เป!นผู&กําหนดนโยบายให&มหาวิทยาลัยและคณะ 
หน�วยงานต�างๆ เป!นผู&ดําเนินงาน เป!นต&น 

สําหรับกลไกที่ใช&สื่อสารกับหน�วยงานต�างๆ ส�วนใหญ�จะใช&การประชุมหารือ และการประสานโดย
หนังสือ และเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืนๆ ดังตารางต�อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4 ส�วนราชการ องค�กรที่เก่ียวข&อง คู�ความร�วมมือ ผู&ส�งมอบ รวมทั้งบทบาทที่เก่ียวข&อง และช�องทางการ

สื่อสาร 
ส�วนราชการ/ 

องค�กรท่ีเกี่ยวข:อง 
บทบาทหน:าท่ีในการปฏิบัติ

ร�วมกัน 
ข:อกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงาน

ร�วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว�างกัน 

ภายในมหาวิทยาลัย    
1. หนังสือราชการ 
2. การประชุม 
3. โทรศัพท� 
4. โทรสาร 
5. จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส� 

คณะ ภาควิชา 
มหาวิทยาลัย 

กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน 

1. ข&อกําหนดในการจัดการศึกษาให&ได&
มาตรฐาน 

2. การพัฒนาหลักสูตร 
3. การพัฒนากลไกสนับสนุนการเรียน

การสอน การทําวิจัย 
4. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 
ศูนย�คอมพิวเตอร� การพัฒนาระบบสารสนเทศ 1. ข&อกําหนดเรื่องความต&องการของ

ระบบ 
2. ดําเนินการวิจัยภายใต&ข&อตกลงร�วมกัน 

หน�วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

1. การประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การใช&จ�ายงบประมาณ 
3. การบริหารทุนวิจัย  

ทุนการศึกษา 
4. การดูแลนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
5. การดูแลบุคลากร 
6. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

การพัฒนาระบบต�างๆ 
หลักเกณฑ�และวิธีการดําเนินงานต�างๆ 

มหาวิทยาลัย 1. การใช&จ�ายงบประมาณ 
2. ทุนวิจัย  ทุนการศึกษา 
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

แนวทางปฏิบัติ/นโยบาย 

ภายนอกมหาวิทยาลัย    
สกอ. สมศ. กพร. 1. กระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ� 
2. กระบวนการกํากับดูแล

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
4. การปฏิบัติตามเกณฑ� 
5. ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักเกณฑ�และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวทางปฏิบัติ/นโยบาย 

สกว. สวทช. วช. และ
แหล�งทุนอื่นๆ 

ทุนวิจัย ดําเนินการวิจัยภายใต&ข&อตกลงร�วมกัน 
การบริหารทุนวิจัย 

หน�วยงานท่ีช�วย
ประชาสัมพันธ�การรับ
สมัครสอบ 

กระบวนการประชาสัมพันธ� การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ� 
 

ติดต�อโดยตรง โทรศัพท� 
โทรสาร จดหมาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส�  
ประชุมร�วมกัน 
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   2. สภาวการณ�ขององค�กร 
ก. สภาพด:านการแข�งขัน 

2ก(1) เม่ือวิเคราะห�ลักษณะองค�กรที่คล&ายคลึงกัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จึงถูกจัดลําดับเป!น
คู�เทียบสําหรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� โดยพิจารณาประเด็นการแข�งขันเร่ืองการให&ทุนอุดหนุนวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ� ทุนการศึกษา การเพิ่มจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และการเพิ่มสัดส�วนระหว�างผลงานตีพิมพ�ต�อ
จํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 สภาพการแข�งขันของบัณฑิตวิทยาลัย 

ประเภท
การ

แข�งขัน 
คู�เทียบ ประเด็นการเทียบ 

ผลการดําเนินงานในปLจจุบันเม่ือเปรียบเทียบ
กับคู�เทียบ ปLจจัยสําคัญที่ทํา

ให:ประสบ
ความสําเร็จ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร� 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
การ
แข�งขัน
ภายใน 
ประเทศ 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม� 

1. หลักสตูร 
1.1 วิทยาศาสตร�สุขภาพ 
1.2 วิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลย ี
1.3 มนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� 

 
 
 
 
 
 

     1. จํานวนอาจารย� 
2. คุณภาพอาจารย� 
3. ระบบบรหิาร

จัดการ 

  2. จํานวนอาจารย�ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ� 
2.1 วิทยาศาสตร�สุขภาพ 
2.2 วิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลย ี
2.3 มนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� 

       

  3. Publications ของอาจารย� 
3.1 วิทยาศาสตร�สุขภาพ 
3.2 วิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลย ี
3.3 มนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� 

1,262 
300 
934 

 
28 

1,436 
367 
978 

 
91 

1,626 
389 

1,118 
 

119 

1,818 
505 

1,224 
 

89 

1,911 
521 

1,302 
 

88 

2,132 
583 

1,456 
 

93 

 

  4. คุณภาพบัณฑิต 
4.1 จํานวนนักศึกษาใน

ระบบ 
4.2 จํานวนนักศึกษาท่ี

สําเรจ็การศึกษา 
4.3 Retention time 

       

  5. Publications ของ
นักศึกษา 
5.1 วิทยาศาสตร�สุขภาพ 
5.2 วิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลย ี
5.3 มนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� 
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2ก(2) ปUจจัยสําคัญที่กําหนดความสําเร็จของสถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัยได&กําหนดปUจจัยแห�งความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต�อการแข�งขัน ดัง

แสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ปUจจัยแห�งความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต�อการแข�งขัน 

ปLจจัยแต�ละด:าน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต�อการแข�งขัน 
1. ปUจจัยภายใน 

1.1 นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให&
ทุนการศึกษา ทนุอุดหนุนการ
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ� เป!นต&น 

1.2 ความรู&ความสามารถของบุคลากร 

1. การเพิ่มหรือลดจํานวนทุนการศึกษา 
2. จํานวนบุคลากรนักวิจัยที่เกษียณอายุราชการหรือโอนย&าย 
3. บุคลากรนักวิจัยรุ�นใหม�ยังขาดความพร&อมในการเป!นอาจารย�ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ� 
2. ปUจจัยภายนอก 

1.1 สภาพเศรษฐกิจและสงัคม 
2.2 การวางนโยบายยุทธศาสตร�ของ

ท&องถ่ิน 

1. มีความเข&มแข็งเชิงเศรษฐกิจ 
2. งบประมาณที่ได&รับการจัดสรรด&านการวิจัย การแก&ปUญหาในท&องถ่ิน

เพิ่มข้ึน เช�น สถานการณ� 3 จังหวัดชายแดนภาคใต& เป!นศูนย�รวมทางการ
ศึกษา 

 
2ก(3) แหล�งข&อมูลเชิงเปรียบเทียบและข&อมูลเชิงแข�งขัน 

บัณฑิตวิทยาลัยได&รวบรวมข&อมูลจากเว็บไซต�และรายงานประจาํปHของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศและของโลก พบว�ายังมีข&อจํากัดในการได&มาซ่ึง
ข&อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข&อมูลเชิงแข�งขัน เนื่องจากข&อมูลบางส�วนไม�เปVดเผย ข&อมูลไม�ทันสมัย ไม�ครบถ&วน 
 

ข. ความท:าทายเชิงกลยุทธ� 
บัณฑิตวิทยาลัยได&กําหนดความท&าทายเชิงกลยุทธ�ที่สําคัญไว& 2 ด&าน ตามตารางที่ 7 ซ่ึงได&ถูกกําหนดโดย

กระบวนการวางแผนกลยุทธ� ผ�านการพิจารณาข&อมูลการวิเคราะห�โดย SWOT รวมทั้งพิจารณาสมรรถนะหลัก อันเป!นอีก
จุดแข็งสําคัญของบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับความท&าทายเชิงกลยุทธ�ได&ถูกกําหนดจากจุดอ�อนและภัยคุกคามที่ได&จากการ
วิเคราะห� SWOT ส�วนความได&เปรียบเชิงกลยุทธ�ได&ถูกจุดแข็งและโอกาสที่ได&จากการวิเคราะห� SWOT เช�นกัน 
 
ตารางที่ 7 ความท&าทายเชิงกลยุทธ� 

ประเด็น ความท:าทายเชิงกลยุทธ� (W/T) 
1. ปUจจัยที่มีผลต�อกระบวนการ

หลัก 
1. การเพิ่มจํานวนนักศึกษาให&ได&ตามเป4าหมาย 
2. สัดส�วนของอาจารย�บัณฑิตศึกษาต�อจํานวนผู&เรียน 
3. สัดส�วนจํานวนผู&เรียนต�อจํานวนที่รับ 
4. การหาแหล�งทุนการศึกษาและการวิจัย 
5. สถานการณ� 3 จังหวัดชายแดนภาคใต& 
 

2. ปUจจัยที่มีผลต�อทรัพยากรบุคคล 1. ขาดระบบการติดตามและประเมินผล 
2. ขาดข&อมูลความพึงพอใจของผู&รับบริการและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย 
3. การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรทางด&านภาษาอังกฤษ 
4. ขวัญกําลังใจในการทํางาน 
5. ขาดความก&าวหน&าในสายงาน 
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ตารางที่ 8 กลยุทธ�ที่ใช&ตอบสนองความท&าทายเชิงกลยุทธ� 
ประเด็น กลยุทธ�ที่ใช: 

1. ปUจจัยที่มีผลต�อกระบวนการ
หลัก 

1. จัดประชาสัมพันธ�หลักสูตรให&ตรงกับกลุ�มเป4าหมาย 
2. เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 
3. เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ�ทั้งทางเอกสารและสื่อออนไลน� 
4. ผลักดันให&อาจารย�แสวงหาทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษาจากภายนอก 
5. สร&างความม่ันใจให&กับบัณฑิตศึกษาในเร่ืองความปลอดภัย 
 

2. ปUจจัยที่มีผลต�อกระบวนการ
สนับสนนุ 

1. สร&างระบบการติดตามและประเมินผล 
2. จัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจข&อมูลความพึงพอใจของผู&รับบริการและผู&มสี�วน

ได&ส�วนเสีย 
 

3. ปUจจัยที่มีผลต�อทรัพยากรบุคคล 1. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
2. การให&อาจารย�ชาวต�างประเทศมาสอนและให&โอกาสบุคลากรในการปฏิบัตงิาน

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

 
 
ตารางที่ 9 ความได&เปรียบเชิงกลยุทธ� 

ประเด็น ความได:เปรียบเชิงกลยุทธ� 
1. ปUจจัยที่มีผลต�อกระบวนการหลกั 1. มีทุนโครงการพฒันาอาจารย�และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขต

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

2. ปUจจัยที่มีผลต�อกระบวนการ
สนับสนนุ 

1. มีการพัฒนาระบบฐานข&อมูลภายในบัณฑิตวิทยาลัยอย�างต�อเนื่อง 
2. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล มีความเป!น

มาตรฐานสากล 
 

3. ปUจจัยที่มีผลต�อทรัพยากรบุคคล 1. บุคลากรมีความรู&ความสามารถ 
2. บุคลากรทํางานเป!นทีม 
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ตารางที่ 10 กลยุทธ�ที่สนับสนุน ความได&เปรียบเชิงกลยุทธ� 
ประเด็น กลยุทธ�ที่สนับสนุน 

1. ปUจจัยที่มีผลต�อกระบวนการ
หลัก 

1. ประชาสัมพนัธ�เพื่อส�งเสริมให&อาจารย�ขอทุนสนบัสนุนชายแดนใต&ให&มากข้ึน 
2. พัฒนาระบบฐานข&อมูลให&สอดคล&องกับความต&องการ 
3. ประชาสัมพนัธ�สาขาวิชาที่อาจารย�และคณะมีชื่อเสียงไปยงักลุ�มเป4าหมายมาก

ยิ่งข้ึน 
4. จัดสรรทุนอย�างมีประสทิธิภาพ 
 

2. ปUจจัยที่มีผลต�อกระบวนการ
สนับสนนุ 

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

3. ปUจจัยที่มีผลต�อทรัพยากรบุคคล 1. ส�งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
2. ส�งเสริมการทํางานเป!นทีม 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

บัณฑิตวิทยาลัยได&นําแนวคิดในหลักการบริหารกิจการบ&านเมืองที่ดี มาเป!นพื้นฐานในการพัฒนาระบบการ
บริหารงาน  และมีระบบการประกันคุณภาพโดยมีการประเมินคุณภาพภายในอย�างต�อเนื่อง  ซ่ึงระบบประกันคุณภาพนี้
จะมีกระบวนการของการตรวจประเมินคุณภาพของการดําเนินงานโดยรวม จากนั้นจะนําผลของการประเมินมาทําการ
ทบทวนในการประชุมร�วมกับผู&บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อค&นหาประเด็นที่เป!นสาเหตุที่ให&ผลการดําเนินการไม�เป!นไป
ตามที่คาดการณ�ไว& รวมทั้งร�วมกันหาแนวทางแก&ไข นอกจากนี้ยังมีการนําแนวทางการดําเนินงานมากําหนดเป!นมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเพื่อรักษาไว&ซึ่งการดําเนินการที่ดีอย�างต�อเนื่อง 
 
ตารางที่ 11 เคร่ืองมือและวิธีการในการสร&างนวัตกรรม 

ประเด็น เคร่ืองมือและวิธีการ นวัตกรรมที่ได: 
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&ไขปUญหาร�วมกัน การ
ระดมความเห็นต�อการจัดกิจกรรมต�างๆ การนําไปสู�การ
ปรับปรุงงาน 

การแก&ปUญหาร�วมกัน
โดยเฉพาะปUญหาการ
ทํางานระหว�างกลุ�ม
งาน 

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

นําไปสู�การลดข้ันตอน
การทํางานทีไ่ม�จําเป!น 
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& ตามตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 แนวทางในการเรียนรู&ขององค�กรและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู& 
แนวทางและ
วิธีการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ของส�วน
ราชการ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให&สําหรับบุคลากร โดยเข&าประชุมทุกคนอย�างน&อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือเป!นการซักซ&อมความเข&าใจ แนวปฏิบัติใหม�ๆ ให&ถูกต&องตรงกัน รับทราบผลของมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย นําเรื่องเข&าพิจารณาหารือเพ่ือหาข&อสรุปในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึง โดยเปVดโอกาสให&บุคลากรทุกคนมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็น ผู&เข&าร�วมประชุมได&มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู&งานของผู&อ่ืน และสามารถแก&ปUญหาร�วมกันได& สามารถต�อยอดความรู&และนําไป
ปฏิบัติ 

2. จัดโครงการเสวนาผู&ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีผู&ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาท่ีปฏิบัติงาน
อยู�ท่ีหลักสูตร ภาควิชา คณะในทุกวิทยาเขต ร�วมกับผู&ปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย รูปแบบในการ
จัดแต�ละครั้งผสมผสานระหว�างการให&ความรู&เรื่องใหม�ๆ ในด&านระเบียบ/กฎเกณฑ�/ข&อบังคับ/แนว
ปฏิบัติต�างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา รับฟUงปUญหาในการนําไปปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู&การปฏบัิติงานของ
คณะอ่ืน ต�อยอดประสบการณ� รับทราบ Good Practice ด&านบัณฑิตศึกษาของคณะอ่ืนๆ และยัง
ส�งผลต�อการกระชับความสัมพันธ�ท่ีดีต�อกัน นําไปสู�การพัฒนาการปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพรวมท่ีดีท้ังมหาวิทยาลัย  นอกจากน้ียังสามารถนําผลจากการประเมินโครงการและสาระจากการ
เสวนาไปรวบรวมจัดทํา FAQ ข้ึนบนเว็บไซต� เผยแพร�คําถาม-คําตอบ เพ่ือให&ความกระจ�างแก�
ผู&ปฏิบัติงาน 

 3. การจัดกิจกรรม Grad Sharing เพ่ือให&ผู&บริหารบัณฑิตวิทยาลัยพบปะอาจารย� ผู&บริหารทุกคณะ ทุก
วิทยาเขต เพ่ือทําความเข&าใจเรื่องต�างๆ ให&ตรงกัน รับฟUงข&อคิดเห็นในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน
บัณฑิตศึกษา เพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงแก&ไข 

แนวทางใน
การเรียนรู:
ขององค�กร 

ส�งเสริมให&มีการจัดการความรู&ภายในบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ�ร�วมกัน โดยมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการอย�างต�อเน่ือง 
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หมวด 1 การนําองค�กร 

 
1.1 การนําองค�กรโดยผู:นําระดับสงู 

คณบดีวางนโยบายเร่ืองการพัฒนาคน การพัฒนางานตามวิสัยทัศน� พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยและพัฒนา
องค�กรโดยใช&ระบบคุณภาพของเกณฑ�รางวัลคุณภาพแห�งชาติ 

ก. วิสัยทัศน� ค�านิยม และพันธกิจ 
1.1ก(1) ในปH 2557 คณบดีขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการทบทวน

วิสัยทัศน� ค�านิยม ร�วมกับบุคลากรทั้งองค�กร โดยมอบหมายให&หัวหน&างานที่เก่ียวข&องรวบรวมความต&องการและความ
คาดหวังของนักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสียกับบัณฑิตวิทยาลัยจากทุกภาคส�วนมาเป!นข&อมูลประกอบและที่ประชุมนํา
วิสัยทัศน� ค�านิยม มากําหนดพันธกิจที่สอดคล&องกับนโยบายและวิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� สําหรับ
ค�านิยมขององค�กรได&ถูกกําหนดข้ึน ตามคําขวัญของมหาวิทยาลัย คือ ถือประโยชน�ของเพื่อนมนุษย�เป!นกิจที่หนึ่ง ซ่ึงเป!น
ค�านิยมที่นําไปสู�วัฒนธรรมการทํางานแบบทีม โดยถือประโยชน�ส�วนรวมเป!นหลัก นอกจากนี้ คณบดีได&กําหนดให&มีการ
ทบทวนวิสัยทัศน� และค�านิยมทุก 2 ปH โดยผ�านคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

คณบดีถ�ายทอดวิสัยทัศน� ค�านิยม และพันธกิจผ�านช�องทางการประชุมบุคลากร กรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย นักศึกษา และผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย คณบดีปฏิบัติตามค�านิยมเพื่อเป!นแบบอย�าง มีการจัดทําป4ายประกาศ เว็บไซต�
สถาบัน Facebook จดหมายข�าว ฯลฯ กระบวนการเหล�านี้ ส�งเสริมการนําวิสัยทัศน�และค�านิยมไปสู�การปฏิบัติ 
 

1.1ก(2) คณบดีสร&างบรรยากาศ ส�งเสริม และกํากับให&มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม เพื่อ
ส�งเสริมให&บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรมโดยนํากรณีศึกษาต�างๆ นําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให&เรียนรู&และศึกษาร�วมกัน พร&อมรับฟUงข&อคิดเห็น นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา
บุคลากรประจําปH มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมถึงการประเมินทางด&านจริยธรรมของบุคลากรทุก 6 
เดือน ส�งผลให&บุคลากรทุกคนได&ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว&เป!นอย�างดี โดยไม�มีข&อร&องเรียนทางด&านกฎหมายและ
จริยธรรม 

 
1.1ก(3) คณบดีได&กําหนดแผนปฏิบัติการของงานในองค�กรอย�างเป!นระบบ ชัดเจนและเข&าใจง�าย และนํา

แผนการปฏิบัติงานนั้นไปใช&งานจริง ตรวจสอบผลการปฏิบัติจากความพึงพอใจ ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติตาม
ผลลัพธ�และข&อเสนอแนะ โดยกําหนดความท&าทายเชิงกลยุทธ�เป!น 

1. การทํางานเป!นทีม 
2. การมีระบบที่เชื่อถือได& 
3. การให&บริการที่ดี 
4. การพัฒนานวัตกรรมบริการ 
คณบดีได&ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการให&บริการอย�างต�อเนื่อง มีการพัฒนาทักษะ

ของบุคลากร โดยส�งไปอบรมอย�างต�อเนื่อง 
ผลงานอันโดดเด�น เช�น มีระบบสารสนเทศที่ดี รองรับระบบการทํางานในบัณฑติวิทยาลัย คณบดีมีส�วน

ร�วมในการเรียนรู&ในระดับองค�กร การวางแผนสบืทอดตําแหน�ง และการพฒันาผู&นาํในอนาคตขององค�กร โดยการร�วมทํา
กิจกรรมที่หลากหลายร�วมกัน เช�น 

• การกําหนดนโยบายร�วมกัน 
• การส�งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู& 
• การจัดระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานแทน 
• การกํากับติดตามผลการดาํเนินงาน 
• การประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
• การทบทวนผลการปฏิบัตงิาน เพื่อนําไปสู�การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 13 วัตถุประสงค�และกลยุทธ�ที่ใช&ตามกรอบระยะเวลา 

วัตถุประสงค� กลยุทธ�ที่ใช: ความถี่ ผู:รับผิดชอบ 
การสร&างองค�กรให&มีความยั่งยืน กําหนดสมรรถนะหลักของคณะ ทุกปH ทีมบริหาร 
การปรับปรุงผลการดําเนินงาน ทบทวนผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการอย�าง

เป!นระบบ และสมํ่าเสมอ 
ทุก 6 
เดือน 

ทีมบริหาร 

การบรรลุพันธกิจและ
วัตถุประสงค� เชิงกลยุทธ� 

1. การวิเคราะห�จุดอ�อน–ข&อได&เปรียบ 
2. การวิเคราะห�ความเสี่ยงหลัก 
3. การวิเคราะห�แนวโน&ม 
4. ติดตามตัวชี้วัดหลัก 

ทุกปH 
 

ทีมบริหาร 

การสร&างนวัตกรรม 1. โครงการพัฒนางาน 
2. การนําเสนอนวัตกรรม 
3. สร&างบรรยากาศให&เกิดนวัตกรรม 
4. ประกันคุณภาพ 

 หัวหน&ากลุ�มงาน 
บุคลากรที่
เก่ียวข&อง 

การเรียนรู&ระดับองค�กร/บุคลากร 1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู& 
2. ชุมชนนักปฏิบัต ิ
3. การเรียนรู&ทั้งในระดับองค�กรและระดับบุคคล 
 

ทุกสัปดาห� 
 

บุคลากร 
 

การเสริมสร&างทักษะและพัฒนา
ผู&นําในอนาคต 

1. แต�งตั้งรักษาราชการแทน เพื่อเรียนรู&งาน 
2. แต�งตั้งบุคคลให&เข&าร�วมเป!นกรรมการชุดต�างๆ 
3. การพัฒนาผู&นาํในอนาคต 
 

ทุก 6 
เดือน 

 

คณบด ี
 

 
ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององค�กร  

1.1ข(1) เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยเป!นหน�วยงานขนาดเล็ก คณบดีจึงสามารถสื่อสารกับบุคลากรได&โดยตรง 
ด&วยการพูดคุย สร&างความผูกพันโดยวิธีที่หลากหลาย เช�น การทัศนศึกษาร�วมกัน มีการสัมมนากลุ�มย�อย การ
ประชุมสัมมนาบุคลากรประจําทุก 2 เดือน 
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ตารางที่ 14 การนําของผู&นําสูงสุดและการสื่อสารของบัณฑิตวิทยาลัย 
วัตถุประสงค� 

ผลลัพธ� 
แหล�งข:อมูล 

วิธีการดําเนินงาน 
ความถี่ สมาชิก 

1. แนวทางและแผนการ
ดําเนินการ เพื่อแก&ไข/
ปรับปรุง/พัฒนา/ปฏิบัต/ิการ
เรียนรู&/การตัดสินใจทีส่ําคัญ 
ร�วมกัน 

1. รายงานการประชุม 
2. ข&อมูลและข&อเสนอแนะใหม�

จากภายนอกและภายใน 

ทุกเดือน ทีมบริหารและ 
หัวหน&ากลุ�มงาน 

2. การรับรู&ข&อมูลขององค�กร
ร�วมกัน  

3. การได&คําตอบในประเด็นที่
บุคลากรยังไม�ชัดเจน  

4. แผนและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

1. ข&อมูลจากฝZายงาน กลุ�มงาน 
1. ผลลัพธ�การปฏิบัตงิาน 
2. ข&อแนะนําจากภายนอก 

ทุกเดือน บุคลากรทุกคน 

5. บุคลากรได&รับทราบข&อมูล 
6. แผนและแนวทางการ

ปฏิบัติงาน 

1. ผลการประชุมจากทีป่ระชุมทีม
บริหาร 

2. การปรับปรุงงาน 
3. ผลการปฏิบัติงาน 

ทุกเดือน บุคลากรทุกคน 

7. การผ�อนคลาย  
8. กลุ�มสัมพันธ�  
9. ความสุขในการทาํงาน 

1. กิจกรรมกลุ�ม สัปดาห�เว&น
สัปดาห� 

บุคลากรทุกคน 

10. บุคลากรได&รับทราบข&อมูล 
11. แผนและแนวทางการ

ปฏิบัติงาน 

1. ผลการประชุมจากทีป่ระชุม
กลุ�มบริหาร 

2. การปรับปรุงงาน 
3. ผลการปฏิบัติงาน 

ทุก 2 เดือน คณะกรรมการ 

12. ความเข&าใจที่ดีในกิจกรรม/กลุ�ม
สัมพันธ� 

1. กิจกรรมจากคณะกรรมการที่
ได&รับมอบหมาย 

อย�างน&อยปHละ 
2 คร้ัง 

บุคลากรทุกคน 

 
นอกจากนี้ ทีมบริหารมีการสื่อสารและสร&างความผูกพันกับผู&ปฏิบัติงานทั้งบัณฑิตวิทยาลัย และสร&างความ

ผูกพันในรูปแบบอ่ืนๆ เช�น 
• คณบดีสื่อสารด&วยวาจาตัวต�อตวักับบุคลากรทุกคนในการประเมินทุกรอบ 6 เดือน 
• การให&ความสําคัญกับคู�ความร�วมมือ ผู&เรียน และผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย 
• คณบดีสื่อสารโดยการพบปะพูดคุยกับบุคลากร นักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย ตามแต�โอกาส

เอ้ืออํานวย 
• คณบดีสื่อสารกับอาจารย� ผู&ปฏิบัติงานด&านต�างๆ หลักสูตร คณะ วิทยาเขต เพื่อสร&างความร�วมมือ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการพบปะพูดคุยตามกิจกรรมที่กําหนดและโอกาสต�างๆ ที่เหมาะสม 
- ผ�านกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ� 
- การประชุมผู&บริหารกับหัวหน&างาน 
- การประชุมคณะกรรมการประสานงาน 

คณบดีกระตุ&นให&เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป!นไปในลักษณะสองทิศทางทั่วทั้งองค�กร  
คณบดีสื่อสารการตัดสินใจที่สําคัญๆ ด&วยการสื่อสารโดยตรงในที่ประชุมบุคลากรและที่ประชุมทีมบริหาร 

เพื่อให&มีการแสดงความคิดเห็นรอบด&านและสามารถชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจเพื่อให&เกิดความโปร�งใส 
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 ในส�วนของการสื่อสารกับคู�ความร�วมมือ นักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสียนั้น คณบดีจัดให&มีกิจกรรม เช�น 
มอบเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาและอาจารย�ที่ได&รับรางวัลเป!นประจําเป!นระยะๆ เพื่อสร&างคุณค�าแก�นักศึกษาและ
อาจารย�ที่นําเสนอผลงานจากวิทยานพินธ�ที่มีคุณภาพ และได&มีการสื่อสารความต&องการเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานให&
ตอบสนองความต&องการของนักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย เช�น ในเทศกาลปHใหม� บัณฑิตวิทยาลัยจัดส�งของขวัญไปยังผู&
มีส�วนได&ส�วนเสียกลุ�มสําคัญ และผู&ที่มีส�วนเก่ียวข&องกับบัณฑิตวิทยาลัย เป!นต&น 
 

1.1ข(2) ทีมบริหารให&ความสําคัญต�อการมุ�งเน&นการปฏิบัติงาน ทีมผู&บริหารทบทวนตัววัดผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ�งชี้ (PI) ในระดับกลยุทธ� และตัวบ�งชี้ (KPI) ในระดับแผนยุทธศาสตร� ตามที่กําหนดในตารางที่ 15 ร�วมทั้งตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติงาน หรือระดับโครงการ/กิจกรรม ในทุก 6 และ 12 เดือน ทบทวนวัตถุประสงค� เป4าหมายกระบวนการ ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ  ทบทวนผลการดําเนินการที่ส�งผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค�กร
ในที่ประชุมบุคลากรทุกเดือน สําหรับตัวชี้วัดที่ผู&บริหารทบทวนเป!นประจํานั้น จะมีรอบในการทบทวนพิเศษกว�าตัวชี้วัด
อ่ืนๆ เพื่อให&การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและทันต�อการเปลี่ยนแปลง ตามตารางที่ 15 ข&อมูลดังกล�าวจะถูกนําเข&าสู�
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ�และแผนการปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัย ตามภาพประกอบที่ 2 รวมทั้งปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานในระดับโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร&างความสมดุลของคุณค�าที่ให&กับความต&องการและความคาดหวังของ
ผู&เรียนระดับบัณฑิตศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย 
 
ตารางที่ 15 ตัวชี้วัดสําคัญที่ผู&บริหารทบทวนเป!นประจํา 

ด:าน ตัวชี้วัด/เปSาหมายความสําเร็จ 
ด&านหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่เพิ่มข้ึน และ/หรือ 

ที่ได&รับการพฒันา 
2. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท เน&น  research 

programs เพิ่มข้ึน และ/หรือ ที่ได&รับการพฒันา 

ด&านอาจารย�ระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

จํานวนอาจารย�บัณฑิตศึกษาที่เพิ่มข้ึน และ/หรือ ได&รับการ
พัฒนา 
 

ด&านระบบทนุ/ระบบสนบัสนุน 1. ทุนบัณฑิตศึกษา เสริมยุทธศาสตร�ทิศทางการวิจัยสู�
ความเป!นเลิศ 

 2. ทุนดูแลนักศึกษาบัณฑิตศึกษายากจนแต�เรียนด ี
3. ทุนสนับสนุนทําวทิยานิพนธ�ให&มีคุณภาพ (merit 

system) เพิ่มแหล�งทุน/จํานวนทุนระดับบัณฑติศึกษา 
ด&านนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 1. มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 

แผนทําวิทยานิพนธ�เพิ่มข้ึน 

 2. ระยะเวลาที่ใช&ในการสาํเร็จการศึกษา 
2.1 ระดับปริญญาโท กําหนด 2.5 ปH 
2.2 ระดับปริญญาเอก (โท-เอก) กําหนด 4 ปH 
2.3 ระดับปริญญาเอก (ตรี-เอก) กําหนด 6 ปH 

ด&านผลงานตีพิมพ� 1. ระดับปริญญาโท กําหนด proceedings หรือ 
publication 1 เร่ือง 

2. ระดับปริญญาเอก กําหนดนานาชาติ 1 เร่ืองหรือ 2 
เร่ือง 
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1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต�อสังคม 
ก. การกํากับดูแลองค�กร 

1.2ก(1) บัณฑิตวิทยาลัยกํากับดูแลองค�กรและทบทวนตามระบบธรรมาภิบาลทุกด&านโดยใช&แนวทางที่ระบุ
ไว&ในตารางที่ 16 และนําผลการดําเนินงานและผลการประเมินมาเป!นข&อมูลสําหรับทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน 

1. ความรับผิดชอบในการกระทาํของผู&บริหาร 
2. ความรับผิดชอบด&านการเงิน 
3. ความโปร�งใสในการดําเนนิการ 
4. การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป!นอิสระ 
5. การประเมินผลการดําเนนิการของผู&นําระดบัสงู 
6. การใช&ผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางาน 

 
ตารางที่ 16 การกํากับดูแลองค�กรและทบทวนตามระบบธรรมาภิบาล 
ด:านที่สําคัญของระบบ

ธรรมาภิบาล 
วิธีการดําเนินงาน ผู:รับผิดชอบ 

ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ ด& า น
การเงิน 

1. การมีการตรวจสอบด&านการเงินจากหน�วยตรวจสอบ
ภายในและ สตง.ทุกปH 

 

ทีมบริหาร 

การรับผิดชอบด&านการ
บริหารจัดการ 

1. การรับตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

2. การถ�ายทอดตัวชี้วัดและเป4าหมายของบัณฑิตวทิยาลัยไป
ยังระดับบุคคล 

3. มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. การสื่อสาร/ถ�ายทอดผลการปฏิบัติงานประจําปH พร&อมทั้ง

รับฟUงข&อแนะนําจากผู&เก่ียวข&อง 
5. มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

บุคลากรทุกคน 

ประสิทธิภาพ 1. ดําเนินการบริหารตามแนวทางของเกณฑ�รางวัลคุณภาพ
แห�งชาติ TQA 

ทีมบริหารและ 
หัวหน&ากลุ�มงาน 

 
หลักการมีส�วนร�วม 1. จัดระบบและกลไกการมีส�วนร�วมโดยกําหนดเป!นนโยบาย

และแนวปฏิบัติที่สอดคล&องกับวัฒนธรรมและบริบทของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

2. มีช�องทางเผยแพร�ข&อมูลการบริหารจัดการของบัณฑิต
วิทยาลัยที่หลากหลาย 

3. มีกระบวนการรับฟUงความคิดเห็นและข&อเสนอแนะจาก
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ในการ
บริหารงานแบบมีส�วนร�วมอยู�เสมอ 

บุคลากรทุกคน 
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ตารางที่ 16 (ต�อ) 
ด:านที่สําคัญของระบบ

ธรรมาภิบาล 
วิธีการดําเนินงาน ผู:รับผิดชอบ 

ความโปร�งใส 1. การปฏิบัติตาม พรบ.ข&อมูลข�าวสาร พ.ศ.2540 
2. การเตรียมพร&อมรับระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน 
3. มีระบบกลไกการรายงานผลการดําเนินงาน 
 

ทีมบริหาร 

การตอบสนอง 1. การปรับปรุงคุณภาพให&บริการ/รักษาคุณภาพมาตรฐาน 
2. ระบบการรับรู&ความคาดหวัง/ความต&องการของผู&รับบริการและ

ผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย 
3. การปรับปรุงการให&บริการและการแก&ไขข&อร&องเรียน 
4. การประเมินความพงึพอใจของผู&รับบริการ 
5. การเพิ่มพูนทักษะของผู&ปฏิบัติงาน 
 

บุคลากรทุกคน 

การปกป4องผลประโยชน�
ของผู&รับบริการและผู&มี
ส�วนได&ส�วนเสีย 
 

1. มีระบบบริหารความเสี่ยงและกระบวนการจัดการเร่ืองร&องเรียน ทีมบริหาร 

นิติธรรม 1. มีกฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับ ที่ถือปฏิบัติในพันธกิจของบัณฑิต
วิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาต�างๆ รองรับอย�างชัดเจน และเท�าเทียม
กัน 

2. มีกลไกการให&ความเป!นธรรม โดยการจัดให&มีกระบวนการสอบหา
ข&อเท็จจริง การกล�าวโทษ การพิจารณาความผิดและกระบวนการ
อุทธรณ�ร&องทุกข� 

3. มีการปรับปรุงกฎระเบียบข&อบังคับให&ทันสมัยอยู�เสมอ 
 

บุคลากรทุกคน 

การกระจายอํานาจ 1. มอบและกระจายอํานาจการบริหารให&รองคณบดีปฏิบัติราชการแทน
คณบดีในด&านต�างๆ ที่เก่ียวข&อง 

2. มอบอํานาจของคณบดีในการอนุมัติการใช&จ�ายเงินและอนุมัติการเบิก
จ�ายเงินให&แก�รองคณบดีฝZายต�างๆ 

3. มอบอํานาจให&รองคณบดี และผู&ที่รับผิดชอบให&ปฏิบัติราชการแทน 
4. กระจายอํานาจการตัดสนิใจในเร่ืองบริหารจัดการภายในฝZายให&รอง

คณบดีฝZายต�างๆ 
 

ทีมบริหาร 

ความเสมอภาค 1. การจัดระบบการคัดเลือกเข&าศึกษาต�อที่หลากหลายและเป!นธรรม 
2. กลยุทธ�ความเสมอภาคในการสอบคัดเลือก/สรรหาบุคคลเข&า

ปฏิบัติงาน 
3. การจัดระบบการให&บริการแก�ผู&รับบริการอย�างเสมอภาค 
4. การจัดระบบอํานวยความสะดวกให&ผู&รับบริการทุกกลุ�มอย�าง

เหมาะสม 

บุคลากรทุกคน 
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1.2ก(2) มีการประเมินและพัฒนาทักษะความสามารถของคณะผู&บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยโดย คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ได&รับการประเมินตามแนวทางทีม่หาวิทยาลัยกําหนด โดยได&รับการประเมินผลการปฏิบตัิงานปHละ 2 คร้ัง 
ซ่ึงเป!นไปตามระเบียบฯของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1 ในเดือนกันยายน และรอบที่สองในเดือนมีนาคม และคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเป!นผู&ประเมินรองคณบดีตามแนวทางที่ระเบียบฯกําหนด ผลการประเมินถูกป4อนกลับเป!นลายลักษณ�อักษรเพื่อ
การพัฒนา/ปรับปรุงองค�กรต�อไป 

คณะผู&บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยทบทวน สรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง รวบรวมข&อมูลป4อนกลับ
ทั้งหมด มาปรับปรุงระบบการนําองค�กร เช�น การสร&างความชัดเจนในการรับและดูแลนักศึกษาต�างชาติระดับ
บัณฑิตศึกษาอย�างครบวงจร ทั้งด&านการศึกษาและความเป!นอยู�  บัณฑิตวิทยาลัยได&เสนอตัวเป!นเจ&าภาพในการรับผิดชอบ
แบบครบวงจร อย�างไรก็ดี ระบบการดูแลนักศึกษาต�างชาติเป!นนโยบายระดับมหาวิทยาลัยโดยผู&บริหารมหาวิทยาลัย
ระดับอธิการบดีวางแนวนโยบายแบบรวมศูนย�โดยฝZายวิเทศสัมพันธ�ของมหาวิทยาลัยเป!นแกน 
 

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม  
1.2ข(1) คณบดีและคณะผู&บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยคํานึงถึงความสําคัญของการรับผิดชอบต�อชุมชน 

สังคม  มีการสนับสนุนและสร&างความเข&มแข็งแก�ชุมชนท&องถ่ินโดยให&ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ�เพื่อแก&ปUญหาชุมชน
ทั้ง area based และ issue based และ สําหรับการให&บริการผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย มีการพิจารณาจากข&อมูลที่ได&รับจาก
เสียงของผู&มีส�วนได&ส�วนเสียด&วยกระบวนการรวบรวมข&อมูลจากแหล�งต�างๆ  ทําให&คาดการณ�ได&ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน
จากการบริหารจัดการและการให&บริการหลัก โดยบัณฑิตวิทยาลัยได&ดําเนินการป4องกันผลกระทบด&านลบของการ
ให&บริการหรือการดําเนินงานตามมาตรฐาน และได&ดําเนินการให&คณะจัดทําหลักสูตรภายใต&การรับรองมาตรฐานของ 
สกอ. เพื่อให&ได&หลักสูตรที่มีมาตรฐานมีผลกระทบต�อสังคมน&อยที่สุด นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยได&สร&างกลไกในการรับฟUง
เสียงสะท&อนจากนักศึกษาและสังคมผ�านทาง http://www.grad.psu.ac.th/assess/service_assess/home.php เพื่อ
รับฟUงข&อเสนอแนะการให&บริการของบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนรับฟUงความคิดเห็นข&อเสนอแนะประเด็นต�างๆ ในเชิงพัฒนา
จากผู&มีส�วนเก่ียวข&อง จากแบบสอบถาม Grad Sharing ทุกภาคส�วน เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบ
การให&บริการให&ดีข้ึน โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะนําข&อเสนอแนะที่สามารถนําไปปฏิบัติได&จริงไปปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังสร&างความผูกพันกับผู&รับบริการ ผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย ตารางที่ 17 แสดงกระบวนการ 
เป4าประสงค�ในเร่ืองเก่ียวกับการรับรองมาตรฐานและข&อกําหนดทางกฎหมาย 

• บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการเร่ืองความเสี่ยงที่เก่ียวข&องกับบัณฑิตและบริการทาง
การศึกษา และการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย 

• คณบดีทบทวนผลกระทบเชิงลบต�อสังคมที่เกิดจากบัณฑิตและการปฏิบัติงานของคณะปHละ 1 
คร้ัง เช�น การไม�ปฏิบัติตามจริยธรรม 

• การรณรงค�การปฏิบัติตนเป!นตัวอย�างที่ดีด&านจริยธรรม 
• ติดตามคาดการณ�ผลกระทบที่เกิดข้ึนต�อบัณฑิตวิทยาลัยทั้งในและต�างประเทศและวางแผน

ป4องกัน 
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ตารางที่ 17 กระบวนการ เป4าประสงค�ในเร่ืองเก่ียวกับการรับรองมาตรฐานและข&อกําหนดทางกฎหมาย 
ประเด็นสําคัญของกฎระเบียบ

ข:อบังคับและกฎหมาย 
เปSาประสงค�หลกั ผู:รับผิดชอบ 

ข&อกําหนดในการจัดการศึกษาให&ได&
มาตรฐานและกําหนดให&มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเม่ือครบรอบ
ระยะเวลาหลักสูตร 
 

1. สร&างและพัฒนาหลักสูตรตามทิศทางการวิจัยของ 
มหาวิทยาลัย 

2. มี ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ใ น ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ต า ม
มาตรฐานสากล 

กลุ�มงาน
สนับสนนุ
วิชาการ 

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

การบริหารจัดการงบประมาณแผ�นดิน/เงินรายได& การ
ควบคุมการใช&จ�ายงบประมาณเป!นไปตามระเบียบและตาม
หลักธรรมาภิบาลด&านความโปร�งใส 

คณบด ี
บัณฑิตวิทยาลยั 

ข&อกําหนดในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากร 

มีคณะกรรมการที่กํากับให&บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของข&าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

คณบด ี
บัณฑิตวิทยาลยั 

 
1.2ข(2) คณะผู&บริหารเปVดให&มีช�องทางการร&องเรียนในหลายช�องทาง ตามระบบการรับฟUงนักศึกษาและผู&มี

ส�วนได&ส�วนเสียจากช�องทางต�างๆ เช�น การประชุมและสัมมนา ระบบประชาสัมพันธ� / จดหมายข�าว / กระดานสนทนา 
การจัดกลุ�มสนทนา การสํารวจ/รับฟUงความคิดเห็นกล�องรับฟUงความคิดเห็น จดหมายร&องเรียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส�
ร&องเรียน การร&องเรียนผ�านกระดานสนทนา และมีการสํารวจความพึงพอใจและข&อเสนอแนะ 

บัณฑิตวิทยาลัยใช&กระบวนการ ดัชนีชี้วัด ตามระบบของมหาวิทยาลัยมาส�งเสริมและกํากับดูแลให&มีการ
ประพฤติป ฏิบัติ อย� า ง มีจ ริยธรรมภายใต& โ ครงสร& า งการ กํา กับดูแลและตลอดทั่ วทั้ ง องค�กร  มีกรรมการ 
ธรรมาภิบาล ตรวจสอบข&อเท็จจริงด&านความโปร�งใส ปกป4องผู&มีส�วนได&ส�วนเสียที่บริสุทธิ์ และ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

ในส�วนของการกํากับดูแลวินัย คณะผู&บริหารจะเป!นคณะกรรมการหรืออาจร�วมกับนิติกรของมหาวิทยาลัย
และกรรมการผู&ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต�งตั้งข้ึน ในการสืบสวน ไต�สวน พิจารณาความผิด และกําหนดข&อที่ต&องแก&ไข 
ตามความหนักเบาของการกระทําที่ขัดต�อการปฏิบัติอย�างมีจริยธรรม 

• กําหนดให&ทุกหน�วยงานมีกิจกรรมที่ส�งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและมุ�งเน&นจริยธรรม 
 

ค. ความรับผิดชอบต�อสังคมในวงกว:าง และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ  
1.2ค(1) บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให&ความรับผิดชอบต�อสังคมและการสร&างเครือข�ายเป!นหนึ่งในสี่ของความ

ท&าทายเชิงกลยุทธ�ที่จะส�งผลต�อความสําเร็จอันยั่งยืนของบัณฑิตวิทยาลัย อันแสดงให&เห็นถึงความตระหนักในความสําคัญ
ของการสร&างความสมบูรณ�ให&กับสังคมด&วยการกํากับดูแลให&หลักสูตรเป!นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และส�งเสริมและหา
แหล�งทุนสนับสนุนเพิ่มเติมให&เพียงพอกับความต&องการของนักศึกษา 

• การจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการ 
• การให&ความรู&กับบุคลากร 
• การดําเนินการเก่ียวกับ Grad Open House 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ� 
 

การจัดทําแผนกลยุทธ�เพื่อทําให&บรรลุเป4าหมายตามพันธกิจที่กําหนดไว& บัณฑิตวิทยาลัยใช&กระบวนการ
จัดการความรู&มาเป!นแนวทางในการออกแบบข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธ� 
 

2.1 การจัดทําแผนกลยุทธ� 
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ� 

2.1ก(1) ข้ันตอนและผู&เก่ียวข&องที่สําคัญของกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ� 
 
ตารางที่ 18 ข้ันตอนและผู&เก่ียวข&องที่สําคัญของกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ� 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู:เกี่ยวข:อง 
1) การเตรียมการวางแผน 
 - รับนโยบายยทุธศาสตร�วิจัยเพื่อบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 - ตั้งคณะทํางาน 
 - วิเคราะห�สภาวะแวดล&อมทั้งภายในและภายนอก 
 - รวบรวมและวิเคราะห�ข&อมูลจาก Stakeholder 
 - ทบทวนผลการดําเนนิงานที่ผ�านมาโดยรวบรวมฐานข&อมูลที่เก่ียวข&อง 
 - จัดทํา SWOT Analysis 
 - กําหนดทิศทาง/เป4าประสงค�/กลยุทธ�ขององค�กร 

ทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
เจ&าหน&าที่ที่เก่ียวข&องและ 
ผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย 

2) การมีส�วนร�วม 
 - ประชุมคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวิสัยทัศน� 
 - ประชุมบุคลากรเพื่อให&ข&อคิดเห็น 
 - จัดทํา SWOT Analysis และ Strategy Map ร�วมกันเพื่อกําหนด
วัตถุประสงค� และผลการดําเนนิงานที่คาดหวังร�วมกัน 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
ทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และ 
เจ&าหน&าที่ที่เก่ียวข&อง 

3) การถ�ายทอด 
 - จัดทําแผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติราชการประจําปH โดยการกําหนด

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

รองคณบดีฝZายต�างๆ และเจ&าหน&าที่ที่
เก่ียวข&อง 

4) การปรับปรุงแผน 
 - ตั้งคณะทํางาน 
 - ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปHทบทวนผลการ  
  ดําเนินงานในรอบปHที่ผ�านมา เพื่อกําหนดกิจกรรมที่จะต&อง  
 ดําเนินการให&แผนบรรลุตามวัตถุประสงค� 
 - ประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงแผนและกําหนดทิศ  
 ทางการดําเนินงานในช�วงปHต�อไป 

ทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
และเจ&าหน&าที่ที่เก่ียวข&อง 
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ในการจัดทําแผนเชิงกลยุทธ� บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการดังนี้ 
1. ทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน� พันธกิจ วัตถุประสงค� และผลการดําเนินงานที่ผ�านมา 
2. วิเคราะห�สภาพแวดล&อมเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค 
3. กําหนดเป4าหมายและกลยุทธ�ในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตามกรอบการดําเนินงานและตามวาระการ

ดํารงตําแหน�งของผู&บริหาร 
4. กําหนดตัวชี้วัดและเป4าหมายการดําเนินงาน รวมทั้งผู& รับผิดชอบในการดําเนินงานเพื่อให&บรรลุ

เป4าหมายของตัวชี้วัด 
5. ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลต�อที่ประชุมต�างๆ ปHงบประมาณละ 2 คร้ัง (รอบ 6 เดือน/

คร้ัง) 
การจัดทําแผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติราชการประจําปH จะต&องจัดทําให&สอดคล&องกับแผนกลยุทธ�ของ

มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยโดยการนําของคณบดีและทีมบริหารกําหนดแผนกลยุทธ�ของหน�วยงานบัณฑิตวิทยาลัยโดย
อาศัยข&อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จัดทําแผนกลยุทธ�ภายใต&บริบทของหน�วยงานเทียบเท�าคณะ 
โดยคํานึงถึงหลักการมีส�วนร�วมของบุคลากร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป!นผู&กํากับดูแลการปฏิบัติงาน และมีการนําแผน
กลยุทธ�เข&าที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพิจารณาและรับทราบทิศทางเป4าหมาย
การพัฒนาบัณฑิตศึกษา การมีส�วนร�วมในการจัดทําแผน และกําหนดข&อตกลงร�วมกันในการนําแผนไปปฏิบัติ นอกจากนี้
ยังได&นําเสนอที่ประชุมคณบดีของมหาวิทยาลัยรับข&อเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงแผนให&เหมาะสมกับบริบท
และสอดคล&องกับมหาวิทยาลัย และสามารถนําแผนกลยุทธ�ไปสู�การปฏิบัติได&อย�างมีประสิทธิภาพด&วย 

ผู&บริหารบัณฑิตวิทยาลัยใช&ข&อมูลผลการดําเนินการที่ผ�านมา ทั้งข&อมูลเชิงประจักษ� ข&อมูลป4อนกลับต�างๆ ที่
เก็บรวบรวมไว& ผนวกเข&ากับวิสัยทัศน� และนโยบายมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับบัณฑิตศึกษา โดยที่ประชุมทีมบริหารนํามา
กําหนดเป!นความท&าทายเชิงกลยุทธ� ความได&เปรียบเชิงกลยุทธ� ความสามารถพิเศษ จากนั้นนําผลการวิเคราะห�ไป
ถ�ายทอดให&บุคลากรทั้งหมดเพื่อการรับรู&และเพื่อการมีส�วนร�วมในการทบทวน ปรับปรุง ซ่ึงจะเป!นข&อมูลสําคัญในการทํา 
SWOT Analysis ร�วมกับข&อมูลอ่ืนๆ คือ ข&อมูลประกอบการวิเคราะห�ปUจจัยภายนอก ข&อมูลประกอบการวิเคราะห�ปUจจัย
ภายใน สภาพแวดล&อมการบริหารช�วงปUจจุบัน (ทางด&านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม และ 
ความก&าวหน&าทางเทคโนโลยี) สังเคราะห�ออกมาเป!นร�างแผนกลยุทธ� ซ่ึงประกอบด&วย วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 
แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัด/เป4าหมาย และแผนกลยุทธ�จะถูกส�งต�อให&หัวหน&ากลุ�มงานเพื่อทําการสื่อสารและกําหนด
โครงการร�วมกับบุคลากรในทีม  จากนั้นจึงนําเสนอที่ประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัยทบทวนอีกคร้ัง และเสนอต�อที่
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อการกลั่นกรอง/ทบทวน/ปรับปรุง/เห็นชอบ และที่ประชุมคณบดีรับทราบ เม่ือมี
มติสรุปจากที่ประชุมแล&ว คณบดีจะแจ&งแผนกลยุทธ�ต�อที่ประชุมบุคลากร ซ่ึงเม่ือที่ประชุมรับทราบ/ยอมรับ ก็จะกําหนด
เป!นแผนกลยุทธ�และดําเนินการตามแผนทีกํ่าหนดไว& ผู&ดูแลการประกันคุณภาพจะเก็บข&อมูล/ติดตามผลการดําเนนิการ นํา
แจ&งที่ประชุมทีมผู&บริหาร ที่ประชุมบุคลากร เพื่อประเมิน/ทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ/โครงการตลอดปHการ
ดําเนินการ แล&วจะรวบรวมข&อมูลผลการปฏิบัติการ ตัวชี้วัด ทั้งหมดจัดทําเป!นรายงานสรุปประจําปHต�อไป ในการนําแผน
กลยุทธ�สู�การปฏิบัติ คณะผู&บริหารได&นํากระบวนการ KM มาใช&เป!นเคร่ืองมือในการแปลงแผนกลยุทธ�สู�แผนปฏิบัติการ
ระยะยาวและระยะสั้น ตลอดจนกําหนดกระบวนการวัด วิเคราะห� และทบทวนผลการดําเนินงานตามแผน ดังแสดงด&วย
ภาพประกอบที่ 2 
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ภาพประกอบที่ 2 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

แผนกลยุทธ�ของบัณฑิตวิทยาลัยจะมีการทบทวนทุกปH โดยเร่ิมจากทีมบริหารตามกระบวนการข&างต&น ได&ใช&
เป!นแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติการระยะยาว 4 ปH และระยะสั้น 1 ปH  

การวัดความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ� แผนดําเนินงานและการกําหนดตัวบ�งชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให&ครบทุกภารกิจ บัณฑิตวิทยาลัยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

1) มีการกําหนดวิสัยทัศน�ตามแนวปฏิบัติที่ดีด&านการบริหารงาน 
2) มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ� แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปHให&สอดคล&องกัน และ

สอดคล&องกับภารกิจหลักของคณะ/หน�วยงาน/มหาวิทยาลัย ซ่ึงได&แก� ผลิตบุคลากรระดับที่สูงกว�าปริญญาตรี 
3) มีการกําหนดตัวบ�งชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเป4าหมายของแต�ละตัวบ�งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ

การดําเนินงาน 
4) มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5) มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ อย�างน&อย ปHละ 1 คร้ังและรายงาน

ผลต�อผู&บริหาร 
6) มีการวิเคราะห�ความสอดคล&องระหว�างกลยุทธ� แผนการดําเนินงาน เป4าประสงค� เป4าหมายกับ

ยุทธศาสตร� และแผนพัฒนาของคณะ/หน�วยงาน/มหาวิทยาลัยตลอดจนสภาพการณ�ปUจจุบันและแนวโน&มในอนาคตอย�าง
สมํ่าเสมอ 

7) มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห�มาปรับปรุงกลยุทธ�และแผนการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง 
การกําหนดสมรรถนะหลัก ได&จากการรวบรวมข&อมูลจุดแข็งของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได&รับจากการตรวจ

ประเมินคุณภาพในปHที่ผ�านมา รวมทั้งพิจารณาผลงานในอดีตจนถึงปUจจุบัน สมรรถนะหลักที่กําหนดเก่ียวข&องกับ
กระบวนการกําหนดกํากับ ดูแลมาตรฐาน และการประกันคุณภาพหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให&ได&
มาตรฐานสากลร�วมกับคู�ความร�วมมือ (ภาควิชา/คณะ/สถาบัน/วิทยาเขต) 
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2.1ก(2) รวบรวมและวิเคราะห�ข&อมูลเพื่อการจัดทํากลยุทธ� 
บัณฑิตวิทยาลัยให&ความสําคัญกับข&อมูลสารสนเทศที่ใช&ประกอบในการจัดทําแผนกลยุทธ�ขององค�กรในทุก

ข้ันตอน โดยกระบวนการรวบรวม/วิเคราะห�ข&อมูลจะถูกดําเนินการก�อนถึงรอบระยะเวลาการทบทวนแผนกลยุทธ�ในแต�ละ
รอบ ฝZายต�างๆ จะช�วยกันค&นหาและวิเคราะห�ข&อมูลเพื่อให&ได&มาซ่ึงข&อมูลที่ถูกต&อง/เหมาะสม ตารางที่ 19 แสดงปUจจัย
ภายในและภายนอก วิธีการรวบรวมและวิเคราะห�ข&อมูล เพื่อนํามาจัดทําแผนกลยุทธ� 
 
ตารางที่ 19 ปUจจัยภายในและภายนอก วิธีการรวบรวมและวิเคราะห�ข&อมูลเพื่อนํามาจัดทําแผนกลยุทธ� 

ปLจจัยภายใน/ภายนอก วิธีการสํารวจ รวบรวมข:อมูล วิธีการวิเคราะห�ข:อมูล 
ความถี่ในการ
รวบรวมและ

วิเคราะห�ข:อมูล 

ผู: 
รับผิดชอบ 

1. นโยบายของ 
 มหาวิทยาลัย 

1. การพบปะหารือเพื่อรับฟUง
ความคิดเห็น/ข&อเสนอแนะ 
กับหน�วยงานในมหาวทิยาลัย 

2. การประชุมผู&บริหาร 
 

วิเคราะห�ปUญหาและหา
แนวทางแก&ไขปUญหา 

ตลอดปH บุคลากร 
ทุกคน 

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

1. เว็บไซต�บัณฑิตวิทยาลัย
http://www.grad.psu.ac.th
/assess/service_assess/ho
me.php 

2. สํารวจความคิดเห็น/ความ 
พึงพอใจผลจากการประชุม/
สัมมนา/Road Show 

 

นํ า ผ ล ที่ ไ ด& จํ า แ น ก
ประเภทตามพันธกิจ
และวิ เคราะห�ปUญหา
เพื่อหาแนวทางแก&ไข
ปUญหา 

ตลอดปH บุคลากร 
ทุกคน 

3. จุดแข็งจุดอ�อน 
 โอกาสและอุปสรรค
 ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 และผลการ 
 ดําเนินงานในอดีต 
 

1. ผลการดําเนินงานในอดีต 
2. การประชุมระดมสมองของ
 ผู&บริหารและบุคลากร 

วิเคราะห� SWOT และ 
กํ า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร
พัฒนา 

ปHละ 1 คร้ัง บุคลากรทุกคน 

4. นวัตกรรมและการ
 เปลี่ยนแปลงทาง
 เทคโนโลยีและด&าน
 อ่ืนๆ ที่มีผลต�อการ
 ดําเนินงาน 
 

1. สํ า ร ว จคว ามต& อ ง กา รขอ ง
 ผู&รับบริการ 

วิเคราะห�และกําหนด
แน วทา งก า รพัฒ น า
บุ ค ล า ก ร แ ล ะจั ด ห า
ทรัพยากรด&าน IT  

ปHละ 1 คร้ัง ทีมบริหาร 

5. การวิเคราะห�
 ปUจจัยที่มีผลกระทบ
 ต�อความยั่งยืนของ
 บัณฑิตวิทยาลยั 
 

1. ข&อมูลงบประมาณ 
2. ข&อมูลเงินรายได&-รายจ�าย 
3. ข&อมูลอัตรากําลัง/ทรัพยากร
 บุคคล/ภาระงานของ
 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 

ปHละ 1 คร้ัง คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
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ตารางที่ 19 (ต�อ) 

ปLจจัยภายใน/ภายนอก วิธีการสํารวจ รวบรวมข:อมูล วิธีการวิเคราะห�ข:อมูล 
ความถี่ในการ
รวบรวมและ

วิเคราะห�ข:อมูล 

ผู: 
รับผิดชอบ 

6. ผลการดํา เนินงาน
 ต า ม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ�
 และแผนปฏิบัติงาน
 ระยะยาวและระยะ
 สั้น 
 

1. รายงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ� 
2. รายงานความคืบหน&า 
 โครงการ/กิจกรรมตาม 
 แผนปฏิบัติการประจําปH 

ทบทวนและวิเคราะห�
ผลการดําเนินงานที่ไม�
เป!นไปตามเป4าหมาย/
แผนงาน 

ทุก 6 เดือน 
 

ทีมบริหาร 

7. ความ เสี่ ย ง ในการ
 ดําเนินงาน 

1. การประเมินความเสี่ยงของ
 มหาวิทยาลยัในส�วนที่
 เก่ียวข&องกับบัณฑิตวิทยาลัย 
2. นโยบายและกฎระเบียบ
 ข&อบังคับเก่ียวกับ 
 มาตรฐานหลักสูตร 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห� แ ล ะ
ประเ มินความเสี่ ย ง
ต�างๆที่มีผลกระทบต�อ
การดํ า เนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

ปHละ 1 คร้ัง กลุ�มงาน
สนับสนนุ
วิชาการ/

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยงของ
มหาวิทยาลยั 

 
ข. วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 

2.1ข(1) วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�ที่สําคัญ 
ทีมบริหารร�วมกับบุคลากรกําหนดวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�โดยใช&ประเด็นวิสัยทัศน� ความท&าทายเชิงกลยุทธ�

มาเป!นกรอบกระจายความท&าทายออกเป!นวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�ที่สําคัญในแต�ละด&าน  วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�ที่สําคัญ
แบ�งออกเป!นดังนี้ 

1. ด&านหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 
2. ด&านอาจารย�ระดับบัณฑติศึกษา 
3. ด&านระบบทนุ/ระบบสนบัสนุน 
4. ด&านนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
5. ด&านผลงานตีพิมพ�ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

และกําหนดกรอบเวลาในการบรรลุวัตถุประสงค�ตามวาระการดํารงตําแหน�งของผู&บริหาร ดังตารางที่ 20 
ตารางที่ 20 วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�ที่สําคัญ แผนปฏิบัติการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร� 

เปSาประสงค� ตัวชี้วัด กลยุทธ� 

ด&านหลักสูตร
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. สร&างและพัฒนาหลักสูตร
ตามทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลยั 

1. จํานวนหลักสตูรระดับปริญญาเอกท่ี
เพ่ิมข้ึน และ/หรือ ท่ีได&รับการ
พัฒนา 

2. จํานวนหลักสตูรระดับปริญญา
 โท เน&น research programs
 เพ่ิมข้ึนและ/หรือท่ีได&รับการ
 พัฒนา 
 

1. สร&างระบบสนับสนุนให&เกิดความ
ร�วมมือกับต�างประเทศ เช�น Joint 
degree, co-supervision, visiting 
Professor 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให&
ทันสมัยหลากหลาย สอดคล&องกับทิศ
ทางการพัฒนาศักยภาพการแข�งขัน
และรองรับความเป!นนานาชาต ิ

3. ส�งเสริมและแสวงหาความร�วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาในกลุ�ม
ประเทศอาเซียน 
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ตารางที่ 20 (ต�อ) 
ประเด็น

ยุทธศาสตร� 
เปSาประสงค� ตัวชี้วัด กลยุทธ� 

ด&านอาจารย�ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 จํานวนอาจารย�บัณฑิตศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 
และ/หรือ ได&รับการพัฒนา 
 

กําหนดกรอบเวลา 1 ปH 

ด&านระบบทุน/
ระบบสนับสนุน 
 
 

1. การจัดสรรทุนให&
 ตอบสนองยุทธศาสตร� 

1. ทุน Education Hub 
2. ทุนผลการเรียนดีเด�นเข&า ศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือ
 วิทยานิพนธ�ให&มีคุณภาพ 

1. จัดอบรมให&อาจารย�/นักศึกษามี
ความสามารถในการเข&าถึงแหล�ง
ทุน 

2. สนับสนุนให&ทําวิจัยร�วมกับ
ชุมชน 

3. สนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัย 
 

ด&านนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

1. เพ่ิมจํานวนนักศึกษา
 research programs 
 
 

1. มีจํานวนนักศึกษาระดับ ปริญญา
เอกและปริญญาโท แผนทํา
วิทยานิพนธ�เพ่ิมข้ึน 

1. การยกเว&นค�าธรรมเนียมการ
สมัครสําหรับนักศึกษาเกียรติ
นิยม 

2. เปVดรับสมัครเข&าศึกษาแบบ
หลายช�องทาง 

3. จัดให&มีหอพักนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

4. ให&ทุนสนับสนุนการศึกษาและ
การวิจัย 

5. เพ่ิมการประชาสมัพันธ�หลักสูตร 
 

 3. กําหนดมาตรฐาน 
 Retention Time 

1. ระดับปริญญาโทกําหนดท่ี 
 2.5 ปH 
2. ระดับปริญญาเอก (โท-เอก) 
 กําหนด 4 ปH 
3. ระดับปริญญาเอก (ตรี-เอก) 
 กําหนด 6 ปH 

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

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

3. เพ่ิมมูลค�าทุนสนับสนุนการวิจัย
เพ่ือวิทยานิพนธ� กรณีสอบผ�าน
โครงร�างวิทยานิพนธ�ภายในเวลา
ท่ีกําหนด 

4. สนับสนุนระบบนักวิจัย 
(Research Fellow) ก�อนเข&า
ศึกษาต�อระดับบัณฑิตศึกษา 

5. ระบบคัดเลือกนักศึกษาผลการ
เรียนดเีด�น 

 
ด&านผลงานตีพิมพ�
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ผลงานตีพิมพ�ระดบั 
 บัณฑิตศึกษา 

1. ระดับปริญญาโท กําหนด 
 submitted manuscript 
 หรือ publication 1 เรื่อง 
2. ระดับปริญญาเอก กําหนด    
 ระดับนานาชาติ 1 เรื่อง หรือ
 ระดับชาติ 2 เรื่อง 
 

1. จัดให&มีรูปแบบการเขียน
วิทยานิพนธ�รูปแบบท่ี 2 

2. จัดอบรมการเขียนต&นฉบับเพ่ือ
การตีพิมพ� 

3. จัดให&มีศูนย�บรรณาธิการช�วย
แนะนําการเขียนpapers 
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2.1ข(2) วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�ต�อความท&าทายและความได&เปรียบเชิงกลยุทธ� 
การจัดทําแผนกลยุทธ�ของบัณฑิตวิทยาลัย ผู&บริหารได&ตะหนักถึงสภาพของการแข�งขันและได&กําหนดให&

สอดคล&องกับความท&าทายเชิงกลยุทธ� ความได&เปรียบเชิงกลยุทธ� ความสามารถพิเศษ และวัฒนธรรมองค�กรของบัณฑิต
วิทยาลัย เช�น 

• กลยุทธ�สนับสนุนทุนการศึกษา/วิจัย สอดคล&องกับความได&เปรียบเชิงยุทธศาสตร� เช�น ยุทธศาสตร�ศูนย�
การศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต& (Education hub) การพัฒนาบุคลากรในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต& การเปVดสาขาวิชาการบริการและการท�องเที่ยวของวิทยาเขตภูเก็ตซ่ึงตอบสนองท&องถ่ิน เป!นต&น 
ซ่ึงทําให&มีงบประมาณการจัดสรรด&านการวิจัยวิทยานิพนธ�ในการแก&ปUญหาท&องถ่ินเพิ่มข้ึน 

• กลยุทธ�การให&รางวัลผลงานวิทยานิพนธ�ดีเด�น การนําเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ�ที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
และให&รางวัลเชิดชูเกียรติเม่ือผลงานที่ได&นําไปใช&ประโยชน� ล&วนแต�เป!นกลยุทธ�ที่กําหนดข้ึนเนื่องจาก
ความได&เปรียบเชิงกลยุทธ�เก่ียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน&นการวิจัยเป!นฐาน 

• กลยุทธ�เพิ่มจํานวนนักศึกษาทั้งในประเทศและต�างประเทศใน research programs จากทุน 
Education Hub และทุนผลการเรียนดีเด�นเข&าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ดังนั้น วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�ของบัณฑิตวิทยาลัยจึงตอบสนองต�อโอกาสในปรับปรุงระบบการทํางานนําไปสู�การสร&าง
นวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความสามารถ มีจุดแข็งในเร่ืองการพัฒนารูปแบบบริการที่สร&างความพึงพอใจ
ให&กับผู&รับบริการ  และประกอบกับบัณฑิตวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป!นที่ยอมรับ ถือเป!นสมรรถนะหลักขององค�กร  บัณฑิต
วิทยาลัยให&ความสําคัญต�อสมรรถนะหลักทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการติดตามผลตามแผนปฏิบัติการทุกปHบัณฑิต
วิทยาลัยมีการกําหนดวัตถุประสงค�กลยุทธ�จากข&อมูลที่เพียงพอและมีการพิจารณาครบทุกทิศทาง จึงม่ันใจได&ว�ามีความ
สมดุลระหว�างโอกาสกับความท&าทาย รวมไปถึงความต&องการของผู&มีส�วนได&ส�วนเสียที่สําคัญทั้งหมด 
 

2.2 การนํากลยุทธ�ไปสู�การปฏิบัต ิ
ก. การจัดทําแผนปฏิบตัิการและนําไปสู�การปฏิบตัิด ี

2.2ก(1) แผนปฏิบัติการที่สําคัญ 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนและมีความเชื่อมโยงระหว�างเป4าประสงค�ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�กับวัตถุประสงค�และกลยุทธ�ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งมีความเชื่อมโยงภายในของแผนกล
ยุทธ�ด&านการบริหาร ด&านบุคลากร และด&านผู&รับบริการ เพื่อให&บรรลุวิสัยทัศน� พันธกิจ วัตถุประสงค� และกลยุทธ�เพื่อให&
สอดคล&องกับสภาพแวดล&อมและทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางตลาดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงได&มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการระยะยาว 4 ปH และระยะสั้น 1 ปH และมีกระบวนการประกันคุณภาพภายในตามข&อกําหนดของระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทําให&สามารถระบุจุดอ�อนที่อาจจะเกิดข้ึนได& โดยทําการตรวจประเมินทุกปHตามรอบ
แผนระยะสั้น กรอบเวลาในการวางแผนปฏิบัติการระยะสั้นของบัณฑิตวิทยาลัย คือ 1 ปH แต�สามารถปรับเปลี่ยนได&หาก
สถานการณ�เปลี่ยนแปลงอย�างรุนแรงและส�งผลกระทบต�อแผนเชิงกลยุทธ�ที่กําหนดไว& โดยในแต�ละปHงบประมาณ โดย
แผนปฏิบัติการจะถูกทําให&สอดคล&องกับงบประมาณในแต�ละปHและจัดลําดับความสําคัญ มุ�งเน&น สนับสนุนเป4าหมายที่
สําคัญขององค�กร หลังจากนั้นจะมีการถ�ายทอดโดยแจ&งให&บุคลากรทุกงานรับทราบ เพื่อดําเนินการจัดทําเป!นแผนงาน
ประจําปHโดยฝZายที่รับผิดชอบ ซ่ึงมีการประชุมจัดทําและร�วมกันทบทวนแผนงานเพื่อนําไปสู�การปฏิบัติให&เป!นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานตามแผนจะต&องมีการรายงานและประชุมร�วมกันในที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุก 
2 เดือน 
 

2.2ก(2) การนําแผนปฏิบัติการไปสู�การปฏิบัติ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ�สู�การปฏิบัติ ตามภาพประกอบที่ 3 โดยมีการทบทวนผล

การปฏิบัติงานในปHที่ผ�านมา และผนวกกับแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติการที่ได&จากแผนกลยุทธ�นําเสนอทิศทางการ
ดําเนินงานในปHถัดไปโดยการจัดทําเป!นแผนปฏิบัติราชการประจําปHที่มีการกําหนดกิจกรรม ผู&รับผิดชอบกิจกรรม และ
จัดสรรงบประมาณตามโครงการให&เหมาะสมกับสภาวการณ� เพื่อให&แน�ใจว�าการดําเนินการเป!นไปตามแผนและบรรลุ
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วัตถุประสงค� มหาวิทยาลัยจึงให&คณบดีจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปHโดยกําหนดตัวชี้วัดและค�าเป4าหมายที่จะ
ดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กําหนดต�อมหาวิทยาลัยทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
สําหรับในระดับปฏิบัติมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการรายงานผลการบริหารงบประมาณเสนอผู&บริหารทุก 2 
เดือน 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3 วิธีการ/ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการนําแผนปฏิบัติการไปสู�การปฏิบัติ 
 

2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร 
- อัตรากําลังการวิเคราะห�อัตรากําลังเพื่อกําหนดภาระงานให&เหมาะสมและมีการจัดสรรงบประมาณเงิน

รายได&สําหรับจ&างบุคลากรเพิ่มตามภาระงาน 
- งบประมาณ มีการวิเคราะห�งบประมาณตามโครงการที่ดําเนินการในปHที่ผ�านมาและวิเคราะห�ประมาณ

การรายรับของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคตเพื่อกําหนดกิจกรรม/โครงการที่จะดําเนินการพร&อมจัดสรรงบประมาณ 
นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดให&มีผู&รับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณประจําปH เพื่อให&มีสถานะพร&อมใช&ในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการให&ประสบความสําเร็จ  ทั้งงบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงินรายได& โดยผ�านเข&าสู�ที่ประชุมคณะ
ผู&บริหาร และแจ&งในที่ประชุมบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อให&แต�ละฝZายรับผิดชอบให&ดําเนินการให&เป!นไปตาม
แผนงาน ผู&รับผิดชอบจะจัดทํารายงานด&านการเงินเพื่อประเมินสถานการณ�ความพร&อมด&านการเงิน  พร&อมทั้งได&ร�วมกับ
กองคลังและหน�วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในการติดตามความเสี่ยงด&านการบริหารการเงิน ข&อมูลรายรับ-
รายจ�ายที่ไม�เป!นไปตามแผนจะต&องถูกพิจารณาปรับปรุงแก&ไข 
 

2.2ก(4) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน ตัวบ�งชี้ และเป4าหมายต�อมหาวิทยาลัย

เป!นประจําทุก 6 เดือน และมีการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัยรวมทั้งมีการทํา SWOT 
Analysis เพื่อปรับปรับปรุงผลการดําเนินงาน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ�บังคับให&มีการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการ รวมถึงกรณีที่แผนดําเนินการมีความเสี่ยงหรือมีแนวนโยบายเร�งด�วนจากมหาวิทยาลัยหรือของหน�วยงาน 
บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณบดีกําหนดให&มีการประชุมทีมบริหารประจําทุกเดือน หรือสามารถเรียกประชุมกรณีเร�งด�วนได&เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง  การดําเนินการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการจะแจ&งไปยังฝZายหรือทีมที่เก่ียวข&องโดยตรงเพื่อให&
บุคลากรได&รับทราบแผนปฏิบัติการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติอย�างรวดเร็วและมีความถูกต&องชัดเจน 
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2.2ก(5) แผนด&านทรัพยากรบุคคล 
การพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยได&กําหนดและจัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากรในการฝ�กอบรม/

สัมมนาทั้งทางด&านวิชาการ ด&านทักษะการปฏิบัติงาน ด&านภาษา และด&านการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกิจกรรม
ส�งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน� วัฒนธรรมและค�านิยมของบุคลากร  นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาต�อในระดับปริญญาโทภายในมหาวิทยาลัยอีกด&วย และบัณฑิตวิทยาลัยยังมีโครงการอบรมความรู&ด&าน
ต�างๆ ให&แก�บุคลากรอย�างต�อเนื่องนอกเหนือจากส�งไปอบรม/ประชุม/สัมมนาที่จัดโดยหน�วยงานภายนอก 

นอกจากนี้ยังมีแผนการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของบุคลากร เช�น การประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบาย
ของผู&บริหาร/ปUญหา/ความต&องการ/ข&อเสนอแนะต�างๆ รวมถึงการจัดทํา TOR รายบุคคล/กลุ�ม เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและการทํางานเป!นทีม และกําหนดให&มีการประเมินทุกรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยมีการประเมิน 360 
องศา 
 

2.2ก(6) ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินการ 
ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินการที่สําคัญที่ใช&ติดตามความก&าวหน&านั้นจะใช&ตัวชี้วัดหลักตามที่กําหนดไว&แล&วใน

หมวดการนําองค�กร โดยตัวชี้วัดที่สะท&อนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน คือ 
- ด&านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เช�น จํานวนหลักสูตรที่ได&มาตรฐานมีจํานวนเพิ่มข้ึน 
- ด&านอาจารย�ระดับบัณฑิตศึกษา เช�น จํานวนอาจารย� และ จํานวนผลงานตีพิมพ�ของอาจารย� 
- ด&านระบบทุน/ระบบสนับสนุน เช�น ทุน Education Hub ทุนผลการเรียนดีเด�นเข&าศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา และทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ� 
- ด&านนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช�น จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มข้ึน 
- ด&านผลงานตีพิมพ�ของนักศึกษา เช�น ผลงานวิจัยที่ได&การตีพิมพ�เผยแพร�ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให&มีแผนการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 10 คร้ัง/ปHเพื่อกํากับ

ดูแลคุณภาพของหลักสูตรที่เปVดสอนโดยความร�วมมือ (คณะ/ภาควิชา/สถาบันวิจัย/วิทยาเขต) และยังเป!นระบบติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล�าวเป!นระยะๆ ในระดับแผนปฏิบัติงาน 1 ปH เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานกับแผนปฏิบัติการ ทําให&คาดการณ�ผลการดําเนินงานว�าเป!นไปตามเป4าหมายหรือไม�อย�างไร จะต&อง
ดําเนินการปรับแก&หรือไม�อย�างไร สําหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตัวบ�งชี้การประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนและ
การรายงานและประเมินผลตัวบ�งชี้ตาม TOR ของบุคลากรในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานปHละ 2 คร้ังเป!นกระบวนการ
บริหารผลงานเชิงกลยุทธ�ที่รับผิดชอบโดยคณบดีและทีมบริหาร เพื่อใช&ประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมีการพิจารณาเชื่อมโยงผลการดําเนินงานอย�างต�อเนื่องทํา
ให&สามารถตรวจสอบความสอดคล&องและส�งผลต�อความสําเร็จการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยมุ�งไปในทิศทางที่กําหนด
ไว& 
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ข. การคาดการณ�ผลการดําเนินงาน 
ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว& บัณฑิตวิทยาลัยมีความมุ�งหวังว�าจะเกิดผลลัพธ�ตามค�า

เป4าหมายตัวชี้วัดที่กําหนดไว& มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 21 ความมุ�งหวังว�าจะเกิดผลลัพธ�ตามค�าเป4าหมายตัวชี้วัดที่กําหนดไว& 

ตัวชี้วัด เป4าหมาย 
ด:านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่เพิ่มข้ึน และ/หรือ ที่ได&รับการพัฒนา 
2. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผนทําวิทยานิพนธ�เพิ่มข้ึน และ/หรือ ที่ได&รับการ

พัฒนา 

 
7 หลักสูตร 

 
14 หลักสูตร 

ด:านอาจารย�ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. จํานวนอาจารย�บัณฑิตศึกษาและผลงานตีพิมพ�ที่เพิ่มข้ึน 

 
จากฐานเดิม 5% 

ด:านระบบทุน/ระบบสนับสนุน 
1. ทุน Education Hub 
2. ทุนผลการเรียนดีเด�นเข&าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ�ให&มีคุณภาพ 

 
100 ทุน 

 50 ทุน 
600 ทุน 

ด:านนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1. การเพิ่มจํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (คน) 
2. กําหนดมาตรฐาน retention time 
 1) ระดับปริญญาโท 
 2) ระดับปริญญาเอก (โท-เอก) 
 3) ระดับปริญญาเอก (ตรี-เอก)  

 
 

1,750 คน 
 

2.5 ปH 
4 ปH 
6 ปH 

ด:านผลงานตีพิมพ�ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ระดับปริญญาโท proceedings หรือ publication 
2. ระดับปริญญาเอก กําหนดระดับนานาชาติ 1 เร่ือง หรือระดับชาติ 2 เร่ือง   

 
1 เร่ือง/คน/ปH 

1 int. หรือ 2 Nat./คน/ปH 
 

ในการดําเนินการดังกล�าว บัณฑิตวิทยาลัยจะมีการเทียบเคียงกับค�าเป4าหมายอย�างต�อเนื่องและหากคาดว�า
ผลการดําเนินงานที่ดําเนินการไประยะหนึ่งแล&วต่ํากว�าเป4าหมายก็จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ�การดําเนินงานโดยการทบทวน
และปรับปรุงอย�างต�อเนื่องทุกปH เนื่องจากปUจจัยที่เก่ียวข&องกับการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงอย�าง
รวดเร็ว เช�น เทคโนโลยี จํานวนนักศึกษาที่สมัครเข&าเรียน การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล เป!นต&น 

ผลการดําเนินการที่คาดการณ�ไว&เม่ือเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงที่สําคัญนั้น บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนดการเทียบเคียงด&านนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และด&านผลงานตีพิมพ�ระดับบัณฑิตศึกษา กับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� รวมทั้งเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการปHก�อนในกรณีที่เป!นตัวชี้วัดเดียวกัน ซ่ึงผลการเทียบเคียง
จะอยู�ในหมวด 7 ผลลัพธ� 
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หมวด 3 การมุ�งเน:นลูกค:า 
 

3.1 เสียงของลูกค:า 
ก. การรับฟLงผู:มีส�วนได:ส�วนเสีย 

3.1ก(1) เพื่อให&สอดคล&องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเกิดประโยชน�และตอบสนองความต&องการ
ของผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย บัณฑิตวิทยาลัยได&จําแนกผู&รับบริการและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย ออกเป!นกลุ�มต�างๆ ดังนี้ 

1. อาจารย�ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ผู&ปฏิบัติงานด&านบัณฑิตศึกษา 
4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคลทั่วไป 
ในการใช&ข&อมูลที่ได&รับฟUงจากผู&มีส�วนได&ส�วนเสียถือว�าเป!นปUจจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยนําเข&ามาพิจารณาถึง

ความต&องการที่สําคัญและคํานึงถึงความคาดหวังของผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย รวมถึงประเด็นที่มีผลต�อการตัดสินใจเข&ารับ
การศึกษาหรือบริการที่จัดไว&ทั้งในปUจจุบันและอนาคต ทั้งทางด&านหลักสูตร การศึกษา และบริการ การปรับปรุง
พัฒนาระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและบริการใหม�ๆ โดยได&มีการจัดทําคู�มือ
ปฏิบัติงาน (Work Process) มีการจัดทําและกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งระบบ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานให&เป!นระบบมากข้ึนเพื่อตอบสนองให&ผู&มีส�วนได&ส�วนเสียมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการรับฟUงข&อมูลจากผู&มีส�วนได&ส�วนเสียจากช�องทางต�างๆ ที่หลากหลาย มีการสื่อสาร
กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย และส�วนตลาด เพื่อรับฟUงความคิดเห็นและเรียนรู&ความต&องการ 
ความคาดหวัง และรูปแบบของการบริการ เพื่อให&ได&มาซ่ึงข&อมูลป4อนกลับเก่ียวกับการให&บริการ และการส�งเสริม
สนับสนุนเร่ืองต�างๆ รวมถึงการสนับสนุนนักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสียให&สามารถนําข&อมูลสารสนเทศต�างๆ ไปใช& 
โดยมีวิธีการรับฟUงที่แตกต�างกันไป เช�น 

• การสํารวจความพงึพอใจของนักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย 
• การรับการประเมินจากการจัดประชุม/สัมมนา 
• การจัด Road Show/Grad open house 
• การรับข&อร&องเรียน/ข&อเสนอแนะ 
• การวิเคราะห�จากการเปรียบเทยีบกับคู�เทียบหรือหน�วยงานที่มคีวามคล&ายคลึงกัน 
ซ่ึงข&อมูลที่ได&รับเป!นข&อมูลที่มีความสําคัญในการให&บริการที่เก่ียวข&องกัน นอกจากนี้ยังได&ติดตามความสําเร็จ

ของนักศึกษา การมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ ของผู&มีส�วนได&ส�วนเสียเพื่อการเข&าถึงปUญหาหรือใช&วิธีการแก&ไขที่
เหมาะสม บัณฑิตวิทยาลัยนํามาใช&เพื่อการพัฒนาระบบการบริการหรือระบบสารสนเทศต�างๆ และจัดหาข&อมูลเพื่อใช&
ในการจัดทําระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองการให&การบริการซ่ึงได&ให&ความสําคัญสิ่งที่เก่ียวข&องกันทั้งอย�าง
เป!นทางการและไม�เป!นทางการ โดยข&อมูลย&อนกลับจากวิธีการรับฟUงและการเรียนรู&ดังกล�าว 

การรับฟUงข&อมูลจากผู&มีส�วนได&ส�วนเสียจําแนกตามกลุ�ม ตามตารางที่ 22 
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ตารางที่ 22 การจําแนกกลุ�มผู&รับบริการและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย 
ผู:มีส�วนได:ส�วนเสีย แนวทางและวิธีการสื่อสาร 

(โดยการแสดงความคิดเห็น/สอบถามโดยตรง) 
 1. อาจารย�ระดับบัณฑิตศึกษา 1. การประชุมและสัมมนา 

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� (e-mail) 
3. Website 
4. หนังสือเวียน/จดหมายเวียนโดยระบบ e-doc 
5. การสํารวจ/รับฟUงความคิดเห็น 

 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1. การประชุมและสัมมนา 
2. กิจกรรมต�างๆ 
3. ระบบประชาสัมพนัธ�  
4. จดหมายข�าว 
5. กระดานสนทนา  
6. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� (e-mail) 
7. โทรศัพท� 
8. Facebook 
9. Website 
10. การสํารวจ/รับฟUงความคิดเห็น 

 3. ผู&ปฏิบัตงิานด&านบัณฑิตศึกษา 1. การประชุมและสัมมนา 
2. ระบบประชาสัมพนัธ� 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� (e-mail) 
4. Website 
5. Facebook 
6. หนังสือเวียน 
7. การสํารวจ/รับฟUงความคิดเห็น 

 4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคลทั่วไป 1. จัดกิจกรรม Road Show 
2. จดหมายราชการ 
3. โทรศัพท�/โทรสาร 
4. การสัมภาษณ� 
5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� (e-mail) 
6. กระดานสนทนา 

 
บัณฑิตวิทยาลัยได&กําหนดวิธีดําเนินการรับฟUงข&อเสนอแนะ/ข&อร&องเรียนต�างๆ จากทุกส�วน และนําไปสู�การ

พัฒนางานและพัฒนาคนควบคู�กันไปผลการสํารวจทั้งหมดจะนําไปวิเคราะห�เพื่อตอบสนองความต&องการของผู&มีส�วน
ได&ส�วนเสีย 

สําหรับวิธีการทบทวนเพื่อปรับปรุงให&วิธีการรับฟUง การเรียนรู& และข&อเสนอแนะให&เป!นไปตามความต&องการ
และความคาดหวังของผู&มีส�วนได&ส�วนเสียและทันต�อการเปลี่ยนแปลงนั้นใช&วิธีที่แสดงข&างต&นร�วมกับวิธีการอ่ืนๆ เช�น 

- การสัมมนาวิชาการต�างๆ เช�น สัมมนานโยบายการจัดการภาครัฐ เป!นต&น 
- การใช& Knowledge Management ในการประชุมกับผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย เช�น การประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร อาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปHสุดท&าย 
เป!นต&น เพื่อรับรู&และแบ�งปUนความรู&ด&านต�างๆ 
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3.1ก(2) บัณฑิตวิทยาลัยได&กําหนดให&มีผู& รับผิดชอบในการรับฟUงข&อมูลจากผู&มีส�วนได&ส�วนเสียทุก

กลุ�มเป4าหมาย ตามตารางที่ 22 โดยให&ผู&มีส�วนได&ส�วนเสียได&มีโอกาสติดต�อให&ข&อเสนอแนะและประเมินวิธีการต�างๆ 
ตลอดจนเปVดโอกาสให&ร&องเรียนและเสนอข&อคิดเห็น เพื่อให&ได&มาซ่ึงข&อมูล การดําเนินการด&านการตลาดเชิงรุกกระทํา
ด&วยกิจกรรม Road Show ประชุม/สัมมนา โทรศัพท�  facebook และแบบประเมินความพึงพอใจ เป!นต&น และรับฟUง
ผู&รับบริการในอนาคต ซ่ึงข&อมูลจากการรับฟUงผู&รับบริการทั้งหมดจะนําไปวิเคราะห�และนําไปเป!นข&อมูลป4อนกลับเพื่อ
การพัฒนาให&ได&มาซ่ึงสารสนเทศที่เก่ียวข&องและกําหนดเป!นกลยุทธ�ที่สําคัญในการดําเนินการกิจกรรมการสร&างความ
พึงพอใจให&กับผู&รับบริการในปHต�อไป 

 
3.1ก(3) บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดวิธีการดําเนินการจัดการข&อร&องเรียนของผู&รับบริการอย�างเป!นระบบ 

โดยผ�านวงจรการวิเคราะห� ประเมินผล และนําไปทบทวน/ปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอนการดําเนินงาน รวมถึงการ
ปรับปรุงการสื่อสารเพื่อลดความไม�พึงพอใจของนักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย ซ่ึงการกําหนดวิธีการจัดการข&อ
ร&องเรียนโดยสื่อสารกับผู&รับบริการ ค&นหาสาเหตุ ผลที่เกิดจากสาเหตุ ซ่ึงคณะกรรมการธรรมาภิบาลได&กําหนดแนว
วิธีการปฏิบัติ/แนวทางแก&ไขในการจัดการข&อร&องเรียนไว&อย�างชัดเจน 

 
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักศึกษาและผู:มีส�วนได:ส�วนเสีย 

3.1ข(1) บัณฑิตวิทยาลัยใช&วิธีการรับฟUงและเรียนรู&จากผู&มีส�วนได&ส�วนเสียทั้งที่เป!นทางการและไม�เป!น
ทางการในการประเมินความพึงพอใจของผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย วิธีที่เป!นทางการในการประเมินความพึงพอใจ คือ การใช&
แบบสํารวจหรือแบบประเมินความพึงพอใจ เป!นการสํารวจการให&บริการที่จัดให&กับนักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสียทั้ง 
4 กลุ�ม ตามที่จําแนกไว&ข&างต&น ทั้งที่มาใช&บริการที่ One Stop Service : OSS และส�งไปยังคู�ความร�วมมือ (หลักสูตร/
ภาควิชา/คณะ/สถาบันวิจัย/วิทยาเขต) โดยจัดทําปHละ 1 คร้ัง เป!นการเก็บข&อมูลที่ได&กําหนดหัวข&อเก่ียวกับ
ความสําคัญต�างๆ ในการให&บริการ เพื่อนําเอาข&อมูลและข&อเสนอแนะต�างๆ มาวิเคราะห� ประเมิน ทบทวน/พัฒนา
องค�กร และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการให&บริการให&มีประสิทธิภาพและเป!นที่พึงพอใจของผู&รับบริการมาก
ข้ึนโดยวิธีการดังนี้ 

1) กําหนดผู&รับผิดชอบ 
2) กําหนดกรอบเวลา 
3) สํารวจความต&องการ/ความคาดหวัง โดยใช&แบบประเมิน 
4) วิเคราะห�/ทบทวน/ปรับปรุง/แก&ไข และกําหนดเป!นแนวทาง/แนวปฏิบัติขององค�กร 

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการปฏิบัติงานหรือการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปHที่ได&จัดให&กับนักศึกษาและผู&มีส�วน
ได&ส�วนเสีย เช�น การจัดอบรมต�างๆ การจัดปฐมนิเทศ เป!นต&น และนําผลการประเมินเหล�านี้มาปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมคร้ังต�อไปให&ตรงตามความคาดหวังของกลุ�มเป4าหมายมากที่สุด 

ข&อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข&องจะถูกรวบรวมและวิเคราะห�เพื่อดําเนินการปรับปรุงตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อใช&ใน
การปรับปรุงการดําเนินงานและการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงการนําผลการประเมินมาทบทวนอย�างสมํ่าเสมอในหัวข&อ
การร&องเรียนต�างๆ ทําให&ผู&บริหารสามารถแยกแยะประเด็นต�างๆ เพื่อการนําไปปรับปรุงอย�างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.1ข(2) บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการรวบรวมและใช&สารสนเทศที่เก่ียวข&องมาเปรียบเทียบกับบัณฑิต
วิทยาลัยคู�เทียบในสถาบันการศึกษาที่กําหนด ซ่ึงให&บริการในลักษณะที่คล&ายกันโดยการ 

1) วิธีการรวบรวม กําหนดผู&รับผิดชอบ วิเคราะห�ข&อมูลตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กําหนด และรายงาน
เข&าสู�ที่ประชุมระดับต�างๆ 

2) การเปรียบเทียบ 
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• เปรียบเทียบตามเกณฑ�ที่กําหนดข้ึนโดยองค�กร โดยกําหนดคู�เทยีบ คือ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ในด&านที่เก่ียวข&องกับนักศึกษา และความพึงพอใจ 

• เปรียบเทียบตามเกณฑ� สกอ. 
ข&อมูลการเปรียบเทียบกับเกณฑ�ต�างๆ จะนําเข&าที่ประชุมระดับต�างๆ เช�น workshop ทีมบริหาร และคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย เป!นต&น เพื่อวิเคราะห�และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานจาผลการ
วิเคราะห�สาเหตุ เพื่อป4องกัน/แก&ไขปUญหาที่เกิดข้ึน และพัฒนา/ปรับปรุงองค�กรเพื่อเพิ่มความพึงพอใจต�อไป 
 

3.1ข(3) บัณฑิตวิทยาลัยไม�มีวิธีปฏิบัติการประเมินความไม�พึงพอใจของผู&รับบริการเฉพาะ หากแต�ได&
กําหนดในแนวทางการปฏิบัติเร่ืองการบริการลูกค&าและข&อร&องเรียนรวมถึงกําหนดผู&รับผิดชอบโดยพิจารณาจาก
ข&อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจในส�วนของการระบุสิ่งที่บัณฑิตวิทยาลัยควรปรับปรุงและจากข&อ
ร&องเรียน/ข&อเสนอแนะที่ได&รับจากช�องทางต�างๆ ข&อมูลที่เก่ียวข&องจะถูกรวบรวมและวิเคราะห�เพื่อดําเนินการปรับปรุง
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อนําไปใช&ในการปรับปรุงการดําเนินงานและการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง และรายงานผลการ
ดําเนินงานเข&าสู�ที่ประชุมผู&บริหาร ซ่ึงการดําเนินการทั้งหมดจะได&รับการตรวจติดตามทั้งจากภายในและหน�วยงาน
ภายนอกว�าได&มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว&หรือไม� การตรวจติดตามและตรวจประเมิน
กระบวนการเหล�านี้จะทําให&ได&มาซ่ึงการปรับปรุงระบบการวัด/การประเมินความพึงพอใจ/ไม�พึงพอใจขององค�กร 

 
ค. การวิเคราะห�และใช:ข:อมูลของผู:มีส�วนได:ส�วนเสีย 

3.1ค(1) บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการกําหนดกลุ�มผู& รับบริการโดยคํานึงถึงผู& รับบริการในปUจจุบันและ
ผู&รับบริการในอนาคตโดยพิจารณาจากความต&องการของผู&รับบริการที่สอดคล&องกับศักยภาพและความได&เปรียบ
เชิงกลยุทธ�ของบัณฑิตวิทยาลัย และได&นํามาใช&ในการดําเนินงานด&านการตลาดในรูปแบบกิจกรรม Grad open 
house และ Road Show เพื่อแนะนําบริการของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงมีการติดตามผลการดําเนินการดังกล�าวเพื่อ
นํามาสู�การปรับปรุงการกําหนดผู&รับบริการในอนาคต และมาปรับปรุงรูปแบบการดําเนินกิจกรรมดังกล�าวด&วย 

นอกจากนี้ยังพัฒนา Website เพื่อเป!นสื่อกลางในการเผยแพร�ข&อมูลข�าวสาร แนะนํา ประชาสัมพันธ� เพื่อให&
ผู&รับบริการและผู&สนใจทั่วไปได&ข&อมูลต�างๆ โดยบัณฑิตวิทยาลัยสามารถทราบจํานวนผู&เข&าชม Website และ
ผู&รับบริการหรือผู&มีส�วนได&ส�วนเสียสามารถเสนอข&อเสนอแนะต�างๆ ได& 

 
3.1ค(2) บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบฐานข&อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยในการเก็บรวบรวมข&อมูลการให&บริการ 

ซ่ึงสามารถดูแนวโน&มผู&รับบริการและตลาด เพื่อนํามากําหนดทิศทางในการให&บริการใหม�ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต&องการของผู&รับบริการ โดยมีคณะผู&บริหารทําหน&าที่ผลักดันการดําเนินงานดังกล�าว และวางกลยุทธ�ด&านการเพิ่ม
ความพึงพอใจในการให&บริการและการสร&างนวัตกรรมบริการ ด&วยการสื่อสารผ�านที่ประชุมและสื่อสารภายในองค�กร 
ทั้งนี้ประเด็นการให&ความสําคัญกับผู&รับบริการ ตลอดจนการมุ�งพัฒนานวัตกรรมได&ถูกสะท&อนอยู�ในค�านิยมองค�กรโดย
ผู&บริหารได&คาดการณ�และกําหนดความต&องการหลักของผู&รับบริการ ด&วยการประชุมทีมบริหาร โดยนําเข&าข&อมูลและ
สารสนเทศจากกระบวนต�างๆ ในด&านการฟUงเสียงของผู&รับบริการ ข&อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล&อมจาก รวมทั้ง
การพิจารณาความต&องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของผู&รับบริการที่มีการเปรียบเทียบการบริการกับ
บริการอ่ืนๆ 

 
3.1ค(3) บัณฑิตวิทยาลัยใช&สารสนเทศเก่ียวกับนักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสียโดยการนําเข&าข&อมูลและ

สารสนเทศจากกระบวนการต�างๆ ข&อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล&อม รวมทั้งการพิจารณาความต&องการและ
ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของผู&มีส�วนได&ส�วนเสียโดยการกําหนดวิธีปฏิบัติดังนี้ 

1) เก็บรวบรวมข&อมูลโดยเจ&าหน&าที่ 
2) วิเคราะห�ข&อมูลตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กําหนด 
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3) รายงานทีมบริหารและที่ประชุมระดับต�างๆ 
4) พัฒนาและปรับปรุงแก&ไขระบบสารสนเทศ 

และผู&บริหารเป!นผู&กําหนดระยะเวลาและช�วงเวลาในการรายงานในการประชุมต�างๆ เพื่อให&ข&อมูลดังกล�าวสามารถ
นํามาใช&ทันเวลาในการดําเนินงาน/รายงานผลการดําเนินงาน โดยจะมีการติดตาม/ตรวจสอบโดยที่ประชุมหรือผู&ตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในตามแผนที่กําหนดไว&และนําผลดังกล�าวเพื่อปรับปรุงด&านการตลาด เสริมสร&างวัฒนธรรมที่
มุ�งเน&นนักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย และนําไปสู�การสร&างวัฒนธรรมขององค�กร 
 

3.1ค(4) บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการกําหนดแนวทางการเรียนรู&จากผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย การประเมินความ
พึงพอใจ รวมถึงการใช&ข&อมูลที่เก่ียวข&องกับกลุ�มดังกล�าวเพื่อให&ทันต�อความต&องการและทิศทางกําหนด โดยได&
วิเคราะห�ปUญหาและคุณภาพการให&บริการ มีการวางแผนการดําเนินงาน ศึกษาสํารวจ และมีแผนพัฒนาคุณภาพการ
ให&บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มีการมอบหมายผู&รับผิดชอบ และมีการจัดตั้งทีมงานการให&บริการ (One Stop 
Service) ดังนี้ 

1) มีการจัดทําแผน กําหนดกระบวนการ วิธีการหรือเส&นทางสู�ความสําเร็จ เป4าหมายที่ครอบคลุม
ด&านกระบวนการให&บริการ เจ&าหน&าที่ให&บริการ สิ่งอํานวยความสะดวกและคุณภาพการให&บริการที่ชัดเจน 

2) มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการให&บริการ และดําเนินการประเมินตามเวลาที่กําหนด มี
การรายงานให&ผู&บริหารและบุคลากรรับทราบ 

3) มีระบบกํากับติดตาม โดยการประสานงานและจัดการกรณีมีปUญหาและระบุผู&รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติอย�างชัดเจน และรายงานผู&บริหารและที่ประชุมต�างๆ 

4) นําผลการวิเคราะห�มาปรับปรุงงานด&านการบริการอย�างเป!นรูปธรรม  
• ทําให&สามารถดูแนวโน&มนักศึกษา ผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย และตลาดได&รวดเร็วและทันต�อ

เหตุการณ�  
• นําข&อมูลมากําหนดกลยุทธ�/ทิศทางใหม�ๆ หรือสร&างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ

ต&องการ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค&า 
• สร&างระบบฐานข&อมูลในการเก็บรวบรวมข&อมูลด&านต�างๆ ครอบคลุม เพื่อความสะดวกใน

การสืบค&นด&านต�างๆ  
• สร&างวัฒนธรรมองค�กรให&เกิดการเรียนรู&อย�างต�อเนื่อง 

 
3.2 ความผูกพันของลูกค:า 

ก. บริการที่ส�งเสริมการเรียนรู: และการส�งเสริมผู:เรียนและผู:มีส�วนได:ส�วนเสีย 
3.2ก(1) บัณฑิตวิทยาลัยมีการสร&างความสัมพันธ�กับผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย ในกลุ�มต�างๆ ดังนี้ 

1) มีการพัฒนาหน�วย OSS อย�างต�อเนื่องทั้งด&านบุคลากร สถานที่ และเทคโนโลยี เพื่อการบริการที่
ดี คือ การให&บริการอย�างมีจริยธรรมและคุณธรรมและการมีจิตบริการซ่ึงอยู�ในค�านิยมร�วมขององค�กร
และสร&างความตระหนักด&านการมุ�งเน&นลูกค&าโดยจัดตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบดูแลและเป!นผู&
ขับเคลื่อนในการสร&างกระบวนการการบริการเพื่อการพัฒนาการเชิงรุกและลกูค&าสัมพันธ� ดึงดูดและสร&าง
ความประทับใจให&ผู&ใช&บริการมากมากที่สุด ซ่ึงยุทธศาสตร�สําคัญในการบริการของ OSS คือการพัฒนา
อย�างต�อเนื่องที่จะทําให&นักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสียมีความพึงพอใจมากที่สุด 

2) โครงการเยี่ยมคณะในโครงการ คปก. โดยกิจกรรมดังกล�าวมุ�งเน&นการสร&างความสัมพันธ�ที่ดี
ระหว�างบัณฑิตวิทยาลัยกับคณาจารย�ระดับบัณฑิตศึกษาคณะต�างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหา
ทุนการศึกษา รวมถึงการมีส�วนร�วมในการช�วยพัฒนามาตรฐานบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อ
รองรับสถานการณ�ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง และรับฟUงข&อเสนอแนะต�างๆ 
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3) โครงการพบอาจารย�และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได&รับทุน คปก. ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลา
นครินทร� ทุน สกอ. และทุน Education Hub 

4) โครงการคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพบบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงเป!นกิจกรรมที่เสริมสร&าง
และพัฒนานักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู& ความต&องการ และการจัดกิจกรรมต�างๆ เพื่อสร&าง
ความสัมพันธ�อันดีในด&านต�างๆ 

5) โครงการสัมมนาประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : การเพิ่มจํานวนอาจารย�
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� และการประกันคุณภาพหลักสูตร 

6) โครงการสัมมนาประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : กลยุทธ�การเพิ่มจํานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเทคนิคการให&คําปรึกษาวิทยานิพนธ� 

การดําเนินการในการบริการที่จัดทําข้ึนเพื่อสร&างความสะดวก ความพึงพอใจแก�ผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย และลดข&อบกพร�อง
ในการให&บริการ กระบวนการนี้เกิดจากวิสัยทัศน�ของทีมบริหาร ข&อเสนอแนะจากบุคลากร ร�วมกับการรับฟUงเสียง
ลูกค&าดังนั้น เพื่อสร&างการบริการที่เหนือกว�าความคาดหวังของลูกค&าบัณฑิตวิทยาลัยได&ประเมินและทบทวนผลการ
ปฏิบัติการ บูรณาการการค&นหา และสร&างนวัตกรรมในการสร&างความสัมพันธ�กับลูกค&าอย�างต�อเนื่อง เม่ือมี
ข&อเสนอแนะที่น�าสนใจและส�วนหนึ่งนําไปใช&ในการจัดทําแผนกลยุทธ� นอกจากนี้ยังมีการติดตามและทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอผ�านที่ประชุมสัมมนาผู&ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย และที่ประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
ซ่ึงจะมีการประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามปUญหา/ข&อบกพร�องจากการให&บริการและร�วมกันแก&ไขหรือหาวิธีป4องกันไม�ให&
เกิดซํ้านําไปสู�การพัฒนา/ปรับปรุงบริการให&สอดคล&องตามความต&องการลูกค&าเพิ่มมากข้ึน 
 

3.2ก(2) บัณฑิตวิทยาลัยจัดให&มีกลไกที่สําคัญในการเข&าถึงข&อมูลสารสนเทศ ค&นหาเร่ืองต�างๆ ที่ต&องการ 
หรือเสนอแนะข&อมูล กลไกสําคัญของบัณฑิตวิทยาลัยในการเข&าถึงข&อมูลดังกล�าวโดยมีการสื่อสารเพื่อเผยแพร�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&บริการและเร่ืองต�างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยรวมถึงการจัดกิจกรรม/สัมมนาต�างๆ เพื่อเป!นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู&กับผู&รับบริการ และยังมีการรับฟUงเพื่อเรียนรู&และพัฒนาทิศทางการให&บริการจากนักศึกษาและผู&มี
ส�วนได&ส�วนเสีย นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจัดให&มีแบบสอบถามเพื่อรับฟUงเสียงจากลูกค&าในด&านต�างๆ เพื่อนําผลมา
ปรับปรุงบริการอย�างต�อเนื่อง 
 

3.1ก(3) บัณฑิตวิทยาลัยรับฟUงข&อเสนอแนะ ข&อร&องเรียนต�างๆ จากผู&มีส�วนได&ส�วนเสียผ�านช�องทางต�าง ๆ 
หากมีประเด็นใหม�ๆ เข&ามา จะมีกระบวนการกําหนดและสร&างกระบวนการใหม�โดยหัวหน&ากลุ�มงานหารือกับ
เจ&าหน&าที่เก่ียวข&อง เพื่อศึกษาความเป!นไปได&และพิจารณาขีดความสามารถเบื้องต&นก�อน และนําเข&าที่ประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก&ไข โดยจําแนกเป!น 2 ประเภท คือ ประเภทเร�งด�วน และ
ไม�เร�งด�วน และมีการรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อให&ทันต�อทิศทางและความต&องการของผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย และ
แจ&งผลให&ผู&ร&องเรียนทราบ ซ่ึงการดําเนินการดังกล�าวต&องมีความชัดเจนและโปร�งใส ซ่ึงนําไปสู�การพัฒนางานอย�างมี
ประสิทธิภาพอีกด&วย 
 

ข. การสร:างวัฒนธรรมที่มุ�งเน:นผู:เรียนและผู:มีส�วนได:ส�วนเสีย 
3.2ข(1) บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการที่ก�อให&เกิดวัฒนธรรมมุ�งเน&นคุณภาพตามหลัก PDCA เพื่อการ

กําหนดเป4าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ�การบริการที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงการดําเนินงานอย�างต�อเนื่องเพื่อ
แก&ปUญหาข&อบกพร�องของการให&บริการที่เกิดข้ึนในระบบบริการให&ลดน&อยลง และนําไปสู�ความสําเร็จขององค�กร และ
สร&างความพึงพอใจสูงสุดแก�ผู&รับบริการดังนั้น การมีจิตบริการ (Service Mind) ของบุคลากร เป!นวัฒนธรรมพื้นฐานที่
บัณฑิตวิทยาลัยต&องคํานึงถึงเพื่อสร&างความพึงพอใจให&แก�ผู&มีส�วนได&ส�วนเสียมากที่สุด โดยผู&บริหารเล็งเห็นความสําคัญ
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ในจุดนี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน� ค�านิยม และหล�อหลอมการสร&างวัฒนธรรมองค�กรให&บุคลากรมีจิตใจที่เอ้ือ
ต�อการให&บริการที่ดี รวมถึงเปVดโอกาสให&ผู&มีส�วนได&ส�วนเสียมีส�วนร�วมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการมากข้ึน  

นอกจากนี้ ยังกําหนดให&การทํางานเป!นทีม เป!นวัฒนธรรมองค�กร มีการประเมินผลความสามารถเชิง
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรทุกระดับในหัวข&อจริยธรรมการมุ�งเน&นผู&รับบริการการมุ�งเน&น
คุณภาพและมีระบบส�งเสริมวัฒนธรรมที่มุ�งเน&นผู&มีส�วนได&ส�วนเสียโดยเฉพาะอย�างยิ่งนักศึกษา พร&อมทั้งสนับสนุนการ
นําเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนางานเพื่อให&บุคลากรตระหนักถึงการบริการที่มุ�งเน&นผู&มีส�วนได&ส�วนเสียได&รับบริการ
ที่ดีและประสบการณ�ที่ดีอย�างสมํ่าเสมอและยังเป!นการพัฒนาบุคลากรควบคู�กันไปอีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานด&วย 
 

3.2ข(2) ความสัมพันธ�กับผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย และความพึงพอใจ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการสร&างและจัดการความสัมพันธ�กับกลุ�มผู&ใช&บริการหลัก ได&แก� นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา อาจารย�ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรผู&ปฏิบัติงานด&านบัณฑิตศึกษาเพื่อดึงดูดและเพิ่มศักยภาพของ
กลุ�มเป4าหมายเพื่อที่จะไปถึงจุดความคาดหวัง/เป4าหมาย และเป!นไปตามความต&องการและสร&างความประทับใจ/
ความพึงพอใจให&กับนักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย 
 

3.2ข(3) บัณฑิตวิทยาลัยสร&างวัฒนธรรมที่มุ�งเน&นผู&มีส�วนได&ส�วนเสียโดยผู&บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตน
เป!นแบบอย�างและสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับเพื่อสร&างความตระหนักในการมุ�งเน&นลูกค&าในทุกโอกาสเช�นการ
ประชุมทีมบริหารและการประชุมผู&ปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย 2 เดือนต�อ 1 คร้ังและใช&ช�องทางในการรับฟUงเสียง
จากผู&มีส�วนได&ส�วนเสียทุกช�องทาง เช�น การรับฟUงข&อเสนอแนะผ�านจดหมายอิเล็กทรอนิกส�กระดานสนทนาเป!น
แนวทางในการตอบสนองความต&องการของผู&มีส�วนได&ส�วนเสียอย�างรวดเร็วตามระบบที่กําหนดไว&เม่ือบุคลากรมีส�วน
ร�วมในการทํากิจกรรมและได&รับการปลูกฝUงให&มีวัฒนธรรมในการมุ�งเน&นลูกค&าส�งผลให&บุคลากรตระหนักถึงการ
ให&บริการที่ทันต�อความต&องการลูกค&าและลูกค&าเองมีความสัมพันธ�ที่ดีกับองค�กรในที่สุดนอกจากนี้ การนําวัฒนธรรม
องค�กร ค�านิยม แนวปฏิบัติการแบ�งปUนความรู& และการสร&างความผูกพันของบุคลากร บูรณาการเข&าเป!นแนวทางการ
ขับเคลื่อนองค�กรให&เป!น Learning Organization และเม่ือสะสมความเชี่ยวชาญในด&านการสร&างนวัตกรรมอย�าง
ต�อเนื่อง องค�กรจะก&าวเข&าสู�การเป!น Innovative Organization ซ่ึงจะตอบสนองความต&องการและความคาดหวังของ
ผู&รับบริการได&ทันต�อทิศทางและความต&องการอยู�เสมอ 
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หมวด 4 การวัด วิเคราะห� และการจัดการความรู: 
 

4.1 การวัด การวิเคราะห� และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค�กร 
บัณฑิตวิทยาลยัได&พฒันาระบบสารสนเทศ และกระบวนการต�างๆ เพื่อวัด วิเคราะห� และจัดการความรู& 

ปรับให&สอดคล&องไปแนวทางเดยีวกันในภาพรวม แสดงได&ดงัภาพประกอบที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4 กระบวนการวัด วิเคราะห� และจัดการความรู&ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

กระบวนการทั้งหมดประกอบด&วย 
1) รวบรวมข&อมูลความต&องการของผู&มีส�วนได&ส�วนเสียและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
2) ทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัยคัดเลือกความต&องการข&อมูลที่สอดคล&องกับตัวชี้วัดและการปฏิบัติงาน

ประจําวัน ปรับให&สอดคล&องตามการปฏิบัติงานประจําวัน และบูรณาการจนได&เป!นผลลัพธ�ของ
การวัดผลการดําเนินการ 6 ด&าน 

3) โปรแกรมเมอร�จัดการฐานข&อมูล ออกแบบโปรแกรมประยุกต�ระบบสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
เพื่อเก็บข&อมูล วิเคราะห� และประมวลผลสําหรับสารสนเทศด&านต�างๆ ที่เก่ียวข&อง เช�น ด&านการ
ประชาสัมพันธ� GSMIS (ฐานข&อมูลสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย) KPI SAR และ TQA 

ประมวล/
วิเคราะห� 

สารสนเทศ 

ติดตามความก:าวหน:า 

นําเสนอในการประชุม 
ต�างๆ ที่เกี่ยวข:อง 

นําไปใช:ประโยชน� 

ระบบการจดัการสารสนเทศฯ 

วิเคราะห�/ทบทวน/ปรับปรุง 
ผลการดําเนินงาน 

การสร:างกระบวนการใหม� 

ทีมบริหารบัณฑติวิทยาลัยคัดเลือกความ
ต:องการที่สอดคล:องกับตัวชี้วัด        

โปรแกรมเมอร�
ออกแบบ/พัฒนา
ระบบฐานข:อมูล 

รับข:อมูลจาก 
- ผู:มีส�วนได:ส�วนเสีย 
- บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

คลังข:อมูล 

เสนอแนะ 

โปรแกรมประยุกต� 
ระบบสารสนเทศ   

ปSอนข:อมูล 

คณะกรรมการ
รวบรวมข:อมูลฯ 
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4) กําหนดคณะกรรมการรวบรวมข&อมูล ซ่ึงมีหน&าที่ป4อนข&อมูล ตรวจสอบข&อมูล และให&ข&อเสนอแนะ
แก�ทีมบริหาร 

5) ข&อมูลในโปรแกรมประยุกต�จะถูกประมวลผลและวิเคราะห�เพื่อจัดทําเป!นสารสนเทศเก็บไว&ใน
คลังข&อมูล  

6) บัณฑิตวิทยาลัยเผยแพร�ข&อมูลและสารสนเทศผ�านเว็บไซต� และ Intranet (มีข&อมูลและสารสนเทศ
มากกว�าในเว็บไซต�) โดยผู&ใช&ข&อมูลซ่ึงประกอบด&วย ผู&รับบริการ บุคลากร และผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย 
สามารถเข&าถึงสารสนเทศได&โดยผ�านเว็บไซต�โดยตรง ส�วนการเข&าถึงสารสนเทศใน Intranet 
บัณฑิตวิทยาลัยจะกําหนดสิทธิ์การเข&าใช&งานด&วยรหัสผ�าน ซ่ึงสามารถเรียกดูได&เพียงอย�างเดียว 
ยกเว&นผู&เก่ียวข&อง (บุคลากรภายในและภายนอก) ที่สามารถจัดการกับข&อมูลได& 

7) บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการสารสนเทศ ความรู& และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคลากร
ผู&รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจําวันดูแลการจัดการสารสนเทศ และความรู& ส�วนโปรแกรมเมอร� 
มีหน&าที่ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8) ติดตามความก&าวหน&าของผลการดําเนินงานทุกรอบการประชุมโดยทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ทุก 
2 เดือน จากผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย และบุคลากร โดยนําข&อมูลที่ได&มาสื่อสารในที่ประชุมทีมบริหาร ที่
ประชุมสัมมนาบุคลากร และในเวทีการประชุมต�างๆ 

9) นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานการวิเคราะห�ข&อมูลตามตัวชี้วัด/KPI ในที่ประชุมต�างๆ ที่
เก่ียวข&องและให&ข&อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานเร่ืองต�างๆ พร&อมกําหนดผู&รับผิดชอบ
ในประเด็นเหล�านั้น 

10) ที่ประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัยวิเคราะห� ทบทวน เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานให&เป!นไปตาม
ตัวชี้วัดหรือ KPI ที่กําหนด 

11) ทีมผู&บริหารกําหนดผู&รับผิดชอบสร&างการสร&างกระบวนการใหม� โดยผูกกับการทําข&อตกลงภาระ
งาน (TOR) ในแต�ละรอบการประเมิน 

12) นําไปพัฒนาและสร&างกระบวนการใหม� และความรู&ไปใช&ประโยชน�ตามวัตถุประสงค�    
 
ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดการฐานข&อมูล ประกอบด&วยข&อมูลสารสนเทศ 5 ด&าน คือ 

ด&านหลักสูตร อาจารย� ทุนการศึกษา นักศึกษา วิทยานิพนธ�และการเผยแพร�ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ� ซ่ึงเจ&าหน&าที่
ผู&ปฏิบัติงาน อาจารย� และนักศึกษาสามารถสืบค&น ตรวจสอบ ติดตามข&อมูลเพื่อใช&ประกอบการตัดสินใจและการ
ทํางานของตนเอง ข&อมูลต�างๆ จะถูกนํามาคัดเลือก วิเคราะห� หรือประมวลผลตามประเภทของฐานข&อมูลหรือความ
ต&องการในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน หรือปรับปรุงผลการปฏิบัติการประจําวัน แล&วนําเสนอในที่ประชุมต�างๆ ที่
เก่ียวข&อง เพื่อตัดสินใจในระดับหน�วยงานและเพื่อสร&างกระบวนการใหม� ติดตามความก&าวหน&าของผลการดําเนินการ 
นําไปใช&ประโยชน� และปรับปรุงระบบโดยรวมต�อไป 
 

ก. การวัดผลการดําเนินการ 
4.1ก(1) ตัววัดผลการดําเนินการ 
บัณฑิตวิทยาลัย ได&กําหนดการวัดผลการดําเนินการออกเป!น 5 ด&าน พร&อมระบุตัวชี้วัดต�างๆ ที่สําคัญ นํา

ข&อมูลต�างๆ มาวิเคราะห�โดยแยกเป!น 3 กลุ�มสาขา คือ กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�
สุขภาพ และกลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด&านการเรียนรู&ของผู&เรียน ซ่ึงสอดคล&องตามตัวชี้วัดในหมวด 2 มีรายละเอียดดังตารางที่ 21 
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ตารางที่ 23 ตัวชี้วัดและแหล�งสารสนเทศ 
ด:าน ตัวชี้วัด      ข:อมูล สารสนเทศ การ

ปรับปรุง 
1. ด&านหลักสตูร 
 
  

3. จํานวนหลักสตูรระดับ
ปริญญาเอกท่ีเพ่ิมข้ึน และ/
หรือ ท่ีได&รับการพัฒนา 

4. จํานวนหลักสตูรระดับ
ปริญญาโท เน&น  research 
programs เพ่ิมข้ึน และ/
หรือ ท่ีได&รับการพัฒนา 

1.จํานวนและ
รายช่ือหลักสูตร 

 

Internet/Intranet/GSMIS 
http://www.grad.psu.ac.th/intranet/ 

KM 

2. ด&านอาจารย� 
 

จํานวนอาจารย�บัณฑิตศึกษาท่ี
เพ่ิมข้ึน และ/หรือ ได&รับการ
พัฒนา 
 

1.จํ า น ว น แ ล ะ
รายช่ืออาจารย� 
2.ตําแหน�งทาง
วิชาการ 
3.ผลงานทาง
วิชาการ 

Internet/Intranet/GSMIS 
http://www.grad.psu.ac.th/intranet/ 

KM 

3.ด&านระบบ
ทุน/ระบบ
สนับสนุนทุน 

1.  ทุนบัณฑิตศึกษาเสริม  
    ยุทธศาสตร�การวิจัยสู� 
    ความเป!นเลิศ 
2.  ทุนโครงการเรียนดีเพ่ือ 
    เข&าศึกษาระดับ 
    บัณฑิตศึกษา 
3. ทุนสนับสนุนการทํา 
    วิทยานิพนธ�ให&มีคุณภาพ 

- รายการแสดง
จํานวน นศ.
ปริญญาเอกและ
โท ท่ีได&รับ
ทุนการศึกษา
พร&อม
รายละเอียด 
 

Internet/Intranet/GSMIS 
http://www.grad.psu.ac.th/ 
grad_scholarship/ 
 

 

4.ด&านนักศึกษา 1. จํานวนนักศึกษาระดบั
ปริญญาเอกและปริญญาโท 
แผนทําวิทยานิพนธ� 

2. กําหนดมาตรฐาน retention 
time  
2.1 ระดับปริญญาโท  2.5 ปH 
2.2 ระดับปริญญาเอก (โท-

เอก)  4 ปH 
2.3 ระดับปริญญาเอก (ตรี-

เอก)  6 ปH  

- รายการแสดง
จํานวน นศ.
ปริญญาเอกและ
โท พร&อม
รายละเอียด 

- รายการแสดง
ระยะเวลาท่ี นศ.
ใช&ในการสําเร็จ
การศึกษา พร&อม
รายละเอียด 

Internet/Intranet/GSMIS 
http://www.grad.psu.ac.th/intranet/ 

KM 

5.ด&านผลงาน
ตีพิมพ� 

1. ระดับปริญญาโท  
proceedings หรือ 
publication 1 เรื่อง 

2. ระดับปริญญาเอก กําหนด
ระดับนานาชาติ 1 เรื่องหรือ 
ระดับชาติ 2 เรื่อง 

- รายการแสดง
จํานวนผลงาน
ตีพิมพ� พร&อม
รายละเอียด 
 
 

Internet/Intranet/GSMIS 
http://www.grad.psu.ac.th/intranet/ 

KM 
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 2. ด&านการมุ�งเน&นลูกค&า ซ่ึงสอดคล&องตามหมวด 3 โดยแสดงผลลัพธ�ด&านการรับฟUงผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย
และการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย โดยเก็บข&อมูลจากแบบสํารวจ 
แบบประเมิน การจัด Road show การรับข&อร&องเรียน/ข&อเสนอแนะ และการวิเคราะห�เปรียบเทียบ จําแนกตามกลุ�ม
สาขาวิชา และสถานภาพของผู&ตอบแบบสอบถาม เป!นต&น 
 3. ด&านงบประมาณ การเงิน และการตลาด ซ่ึงสอดคล&องตามโครงร�างองค�กร และหมวด 1 โดย
วิเคราะห�ผลลัพธ�จากการใช&เงินงบประมาณ และเงินรายได& ด&านบุคลากร เงินเดือน ค�าใช&จ�าย และการจัดสรร
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากหลักสูตร นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ผลงานตีพิมพ�ของนักศึกษา
และอาจารย� จําแนกตามกลุ�มสาขาวิชาและประเภททุน 
 4. ด&านการมุ�งเน&นผู&ปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล&องตามหมวด 5 โดยวิเคราะห�ความผูกใจของผู&ปฏิบัติงานซ่ึง
แสดงผลลัพธ�ด&านการสร&างคุณค�าของผู&ปฏิบัติงาน ด&านการพัฒนาผู&ปฏิบัติงานและผู&นํา และด&านการประเมินความ
ผูกพันของผู&ปฏิบัติงาน วิเคราะห�สภาพแวดล&อมในการทํางานพิจารณาขีดความสามารถและอัตรากําลังและภาวะ
แวดล&อมของบุคลากร โดยเก็บข&อมูลจากแบบสํารวจ 
 5. ด&านประสิทธิภาพขององค�กร ซ่ึงพิจารณาครอบคลุมตามผลลัพธ�ทั้ง 5 ด&านข&างต&น 

6. ด&านการนําองค�กร ซ่ึงสอดคล&องตามวิสัยทัศน�และพันธกิจ 
ข&อมูลสารสนเทศด&านการปฏิบัติงานประจําวัน บัณฑิตวิทยาลัยนําไปประชาสัมพันธ�ในระบบสารสนเทศของบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อให&ผู&มีส�วนได&ส�วนเสียรับทราบข&อมูลและนําข&อมูลไปใช&ประโยชน�ได&โดยสะดวกสําหรับตัววัดด&านการเงิน
ที่สําคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีระบบและกลไกในการจัดสรร วิเคราะห�ค�าใช&จ�าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาร&อยละที่เพิ่มข้ึนเทียบกับเป4าหมาย การติดตามตัววัดดังกล�าว 
ผู&รับผิดชอบข&อมูลสําหรับตัวชี้วัดเหล�านี้มีหน&าที่ต&องจัดทํารายงานและเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยเป!นประจําทุกเดือน โดยกําหนดเป!นวาระประจํา 

ข&อมูลที่ได&จากระบบสารสนเทศดังกล�าว สามารถบูรณาการเพื่อศึกษาแนวโน&มในภาพรวมและภาพย�อย
แต�ละคณะได& เช�น จํานวนผู&สมัครและจํานวนรับเข&าในแต�ละปHการศึกษา โดยรวมแต�ละปHมีสัดส�วนเพิ่มข้ึนหรือลดลง
อย�างไร และจําเป!นต&องวิเคราะห�หาสาเหตุเพื่อใช&ในการปรับปรุงหรือตัดสินใจในระดับองค�กร หรือสร&างกระบวนการ
ใหม� 

ข&อมูลที่ได&จากการวิเคราะห� มีการรายงานข&อมูลในที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มี
ช�องทางในการสื่อสารข&อมูล คําแนะนําไปยังหลักสูตร ภาควิชา และคณะ โดยผ�านกิจกรรมต�างๆ เช�น การจัด
ประชุมสัมมนาอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� สัมมนาประธานหลักสูตร การสร&างกระบวนการใหม� เช�น จัดกิจกรรม 
Road Show กิจกรรม “สัปดาห�บัณฑิตศึกษา (Grad open house)” การจัดสรรทุนการศึกษา การเพิ่มช�องทางการ
สมัครสอบ การยกเว&นค�าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเป!นแรงจูงใจการสมัครเข&าศึกษา เป!นต&น 
 

4.1ก(2) ข&อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
จากฐานข&อมูลและสารสนเทศที่มีอยู� บัณฑิตวิทยาลัยได&เลือกวิเคราะห�และประมวลผลข&อมูลที่สําคัญที่

สอดคล&องกับตัววัดผลการดําเนินการทั้ง 5 ด&าน และทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับข&อมูลหลายๆ ด&าน รวมทั้งเลือก
องค�กรเปรียบเทียบที่มีบริบทใกล&เคียงกันหรือศึกษาข&อมูลแบบเปรียบเทียบ (คู�เทียบ) จากนั้นข&อมูลและสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบถูกนํามาใช&ในการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ� รวมทั้งการสร&าง
กระบวนการใหม�อย�างมีประสิทธิผล 

การสร&างความม่ันใจว�าได&ใช&ข&อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน
ระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ� รวมทั้งการสร&างกระบวนการใหม�อย�างมีประสิทธิผล ตลอดจนระบบการวัดผลการ
ดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกหน�วยงานที่เกิดข้ึนอย�าง
รวดเร็วหรือที่ไม�ได&คาดคิด โดยมีการเก็บข&อมูล มีการกําหนดผู&รับผิดชอบรวบรวม/บันทึกข&อมูลในระบบฐานข&อมูล 
และจัดระบบข&อมูลผลการดําเนินงานตลอดเวลา เพื่อให&หน�วยงานมีข&อมูลที่ถูกต&อง ทันสมัยและใช&ประโยชน�ได&อย�าง
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แท&จริง จึงกําหนดให&มีการพัฒนาระบบฐานข&อมูลเพื่อเก็บรวบรวมผลการดําเนินงานให&เป!นปUจจุบันและแสดงผลเชิง
เปรียบเทียบข&อมูลที่สําคัญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ�รวมทั้งการสร&าง
กระบวนการใหม�ได&อย�างมีประสิทธิผล บัณฑิตวิทยาลัยได&ฝ�กอบรมบุคลากรให&สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได& ซ่ึง
หากมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรอย�างไม�คาดคิด ระบบการวัดผลก็ยังสามารถดําเนินการต�อไปได&อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4.1ก(3) วิธีการเลือกและสร&างความม่ันใจการใช&ข&อมูลและสารสนเทศ (รวมถึงข&อร&องเรียน) เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ� รวมทั้งการสร&างนวัตกรรม อย�างมีประสิทธิผล 

ข&อมูลและสารสนเทศเสียงของลูกค&า (รวมถึงข&อร&องเรียน) ที่เข&าสู�บัณฑิตวิทยาลัย มี 4 ช�องทาง คือ การ
วัดผลการดําเนินงานจากการสํารวจความคิดเห็นของผู&รับบริการโดยใช&แบบสอบถามความต&องการรับบริการปHละ 1 
คร้ัง แบบประเมินผลความพึงพอใจของทุกๆ โครงการ/กิจกรรม การรับฟUงความคิดเห็นผ�านกลุ�ม CoP และการระบุ
ความต&องการทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส�/กระดานสนทนาสําหรับข&อมูลการวัดผลการดําเนินงานจากการสํารวจ
ความคิดเห็นของผู&รับบริการโดยใช&แบบสอบถามความต&องการรับบริการปHละ 1 คร้ัง และแบบประเมินผลความพึง
พอใจของทุก ๆ โครงการ/กิจกรรมผู&รับผิดชอบจะทําการวิเคราะห� สรุป จัดทํารายงานเสนอผู&บริหารและนําไป
ถ�ายทอดในที่ประชุมสัมมนาบุคลากร สําหรับสารสนเทศ (รวมถึงข&อร&องเรียน) จากการรับฟUงความคิดเห็นผ�านกลุ�ม 
CoP และการระบุความต&องการทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส�/กระดานสนทนา ผู&รับผิดชอบจะทําการตอบทันทีในเร่ือง
ที่เก่ียวกับข&อกําหนด กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติที่เป!นมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย หากเป!นข&อร&องเรียนหรือ
ข&อเสนอแนะ จะมีการรวบรวมและนําเสนอในที่ประชุมสัมมนาบุคลากร และที่ประชุมทีมบริหาร เพื่อวิเคราะห�และหา
ข&อสรุปเพื่อนําไปสู�การกําหนดทิศทางของการดําเนินงาน และสามารถนําไปใช&ประโยชน�อย�างรวดเร็ว ข&อมูลจากการ
สอบถามความพึงพอใจของผู&รับบริการ มีการประเมินผลเป!นระบบคือ ในช�วงก�อนปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงานและ
หลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ข&อเสนอแนะและข&อคิดเห็นของผู&รับบริการ รวมทั้งนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย 
จะถูกนํามาวิเคราะห�เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานการป4องกันล�วงหน&าที่ทันต�อความต&องการของผู&รับบริการและ
ทิศทางของบัณฑิตวิทยาลัยอยู�เสมอ โดยจะมีการประเมินทุกคร้ังและทุกกิจกรรมที่มีการดําเนินงาน 

นอกจากนั้น ข&อมูลและสารสนเทศจะถูกนําไปใช&ในการประชุมของทีมบริหาร หัวหน&ากลุ�มงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย เป!นประจําทุก 2 เดือน เพื่อติดตามความก&าวหน&าในการดําเนินงานภายในองค�กร หากพบว�างานใด
ไม�เป!นไปตามเป4าหมายหรือพบข&อด&อยคุณภาพ จะมีการวางแผนแก&ไขปรับปรุงให&ดีข้ึนทันที ส�วนงานที่เป!นไปตามเป4า
หรือเกินเป4าหมายจะมีการสนับสนุนและส�งเสริม เพื่อให&งานนั้นรักษาคุณภาพและดําเนินการต�อไป เพื่อสร&างความ
ม่ันใจให&กับผู&รับบริการ  

ข&อมูลและสารสนเทศ (รวมถึงข&อร&องเรียน) หลังจากที่มีการทบทวน ปรับปรุงผลการดําเนินการ จะ
นําไปสู�การสร&างกระบวนการใหม� 

 
4.1ก(4) ความคล�องตัวของการวัดผล 
บัณฑิตวิทยาลัย ได&มีการพัฒนาระบบการประเมินผลการดําเนินการ เพื่อความคล�องตัวของการวัดผล 

โดยแยกประเภทการประเมินออกเป!นดังนี้ 1) ระบบการประเมินผลในโครงการ/กิจกรรมต�างๆ 2) ระบบการประเมิน
ความพึงพอใจในการให&บริการของบัณฑิตวิทยาลัย 3) ระบบการประเมินความผาสุกของบุคลากร และระบบการ
ประเมินผลอ่ืนๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อใช&ในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการแต�งตั้ง
ผู&รับผิดชอบโดยตรงสําหรับแต�ละระบบ ซ่ึงข&อมูลของแบบประเมินทั้งหมด จะมีการรายงานผลในที่ประชุมสัมมนา
บุคลากร และมีการจัดเก็บข&อมูลในระบบ Intranet บัณฑิตวิทยาลัย และเป!นเอกสารไว&กับผู&รับผิดชอบ และหาก
ระบบการวัดผลมีการเปลี่ยนแปลง เช�น การเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัย หรือจากองค�กรภายนอก บัณฑิตวิทยาลัย 
ก็จะยังมีข&อมูลที่จะสามารถพัฒนาระบบการรายงานผลให&ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได&อย�างรวดเร็ว 
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ข. การวิเคราะห� และทบทวนผลการดําเนินการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มีวิธีการทบทวนผลการดําเนินการและขีดความสามารถของหน�วยงาน โดยใช&การ

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค�ตามแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบตัิการ ที่มีการรายงานผลตามตัวชีว้ัดที่ครอบคลุมทัง้ 5 ด&าน 
ตามหมวด 4.1ก(1) เพื่อให&การแก&ปUญหาและการให&บริการ สามารถตอบสนองความต&องการของผู&ใช&บริการและผู&มี
ส�วนได&ส�วนเสียอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาผลการดําเนินงานกับเป4าหมายตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ดูผลลัพธ�ตัวชี้วัดที่สําคัญว�าบรรลุเป4าหมายที่กําหนดไว&หรือไม�อย�างไร เพื่อประเมินความสําเร็จขององค�กร 
และมีการเปรียบเทียบกับคู�เทียบ และเทียบกับวัตถุประสงค�และกลยุทธ�ที่ใช&ตามกรอบระยะเวลา 
 

ผลการวิเคราะห�การดําเนินงานดังกล�าวข&างต&น ได&นําไปสื่อสารและประเมินในที่ประชุมทีมบริหาร และที่
ประชุมสัมมนาบุคลากรเป!นประจําทุก 2 เดือน หรือที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยทุกเดือน เพื่อการ
ตอบสนองอย�างรวดเร็วต�อความเปลี่ยนแปลงในด&านความต&องการขององค�กร 
 

ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนนิงานของบัณฑิตวทิยาลัยทั้ง 5 ด&าน คือ  

1. หลักสูตร 
2. อาจารย� 
3. ทุน 
4. นักศึกษา 
5. ผลงานตีพิมพ� 

บัณฑิตวิทยาลัย มีวิธีการนําผลการทบทวนการดําเนินการมาใช&ในการประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญอย�างเป!นระบบ โดยผู&บริหารนําผลการตรวจประเมินจากผู&ประเมินคุณภาพภายนอกมาทบทวน
การดําเนินงานผ�านมติที่ประชุมที่มีข&อตกลงร�วมกันและแนวปฏิบัติที่เป!นไปในแนวทางเดียวกัน หลังจากนั้นนํามา
ปรึกษาหารือร�วมกันในที่ประชุมทีมบริหาร เพื่อรับฟUงความคิดเห็นและหาวิธีการใหม� ๆ เพื่อปรับปรุงระบบงานทั่วทั้ง
องค�กร 

ทีมผู&บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นําไปทบทวนและจัดลําดับความสําคัญ ของเร่ืองที่ต&องนําไปปรับปรุงอย�าง
ต�อเนื่องและอย�างก&าวกระโดด โดยกําหนดเป!นวาระประจําและมีการสื่อสารถ�ายทอดในที่ประชุมต�างๆ ปHละ 1 คร้ัง  
และบางเร่ืองถูกใช&ในการสร&างการสร&างกระบวนการใหม� เช�น การสร&างกระบวนการสําหรับการเพิ่มจํานวนนักศึกษา 
โดยการจัดกิจกรรมต�างๆ (Grad open house และกิจกรรมสร&างภาพลักษณ�ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ�านสื่อวิทยุ 
และจัดทําวิดิทัศน�เพื่อประชาสัมพันธ�หน�วยงานและหลักสูตร เป!นประจําอย�างต�อเนื่อง)  

ผลจากการทบทวนผลการดําเนินงานและข&อสรุปต�างๆ จากทีมผู&บริหาร ถูกนําไปถ�ายทอดในที่
ประชุมสัมมนาบุคลากรที่กําหนดเป!นวาระประจํา ทุก 2 เดือน และกําหนดเป!น TOR สําหรับผู&ปฏิบัติงาน มีการ
ติดตามผลอย�างต�อเนื่องทุกรอบการประเมิน (6 เดือน)  

บัณฑิตวิทยาลัยวิธีการในการถ�ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติในเร่ืองดังกล�าวไปสู�ผู&ส�งมอบ คู�ค&าและคู�ความ
ร�วมมือของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทําให&มั่นใจว�าสอดคล&องไปแนวทางเดียวกันกับบัณฑิตวิทยาลัย โดย 

1) ใช&ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจัดเป!นประจําทุกเดือน 
2) ผ�านการจัดกิจกรรมต�างๆ เช�น สัมมนาอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� สัมมนาประธานหลักสูตร 

และโครงการเสวนาผู&ปฏิบัติงานด&านบัณฑิตศึกษา เป!นประจําทุกปH 
3) มีการถ�ายทอดความรู&ในรูปแบบของสื่อต�างๆ เช�น คู�มือ และถ�ายทอดบนเว็บไซต�บัณฑิตวิทยาลัย 
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4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู: และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. การจัดการข:อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู: 

4.2ก(1) บัณฑิตวิทยาลัยมุ�งพัฒนาระบบสารสนเทศโดยมีจุดประสงค�หลักในการเก็บรวบรวมข&อมูลผล
การดําเนินการอย�างเป!นระเบียบและหมวดหมู� โดยมีโปรแกรมเมอร� เป!นผู&ออกแบบและดําเนินการพัฒนา ควบคู�กับ
คณะกรรมการเก็บรวบรวม/บันทึกข&อมูลในระบบฐานข&อมูลต�างๆ ภายใต&การกํากับดูแลของทีมผู&บริหารบัณฑิต
วิทยาลัย และกําหนดผู&รับผิดชอบซ่ึงเป!นผู&รวบรวมองค�ความรู&และถ�ายทอดองค�ความรู&สู�กระบวนการเพื่อดําเนินการ
จัดการ โดยยึดเป4าประสงค�หลัก 3 ด&านคือ 1) เพื่อการประชาสัมพันธ� 2) เพื่อการบริหารจัดการ และ 3) เพื่องาน
ประกันคุณภาพ แสดงได&ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 5 กระบวนการจัดการฐานข&อมูลและสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บัณฑิตวิทยาลัย ได&พัฒนาระบบการจัดการฐานข&อมูลโดยใช&โปรแกรมประยุกต�ระบบสารสนเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย ซ่ึงประกอบด&วยฐานข&อมูลสารสนเทศต�างๆ 5 ด&าน คือ 

1) ข&อมูลนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เชื่อมโยงมาจากกองทะเบียน/งานทะเบียนนักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต  
2) ข&อมูลอาจารย�ระดับบัณฑิตศึกษา  
3) ข&อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
4) ข&อมูลวิทยานิพนธ� และการเผยแพร�ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ�  
5) ข&อมูลการรับทุนของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  

ฐานข&อมูลลําดับที่ 2 - 5 เป!นข&อมูลที่ได&จากระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย   
 

ระบบสารสนเทศนี้เป!นระบบที่ใช&รวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร�สารสนเทศเพื่อใช&ในการวางแผน 
การพัฒนาตัดสินใจ ประสานงาน และควบคุมการดําเนินงาน ซ่ึงอยู�ภายใต&การกํากับดูแลของผู&ที่เก่ียวข&องในแต�ละ
กลุ�มงาน โดยมีการจัดประชุม ทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการพบปะพูดคุยอย�างเป!นทางการและไม�เป!นทางการ 
เพื่อให&ได&ข&อสรุปของข&อมูลและสารสนเทศที่จําเป!นของระบบนี้ ผู&ปฏิบัติงานประจําที่มีหน&าที่รับผิดชอบจะดําเนินการ 
update ข&อมูลเหล�านี้ ระบบทั้งหมดอยู�ภายใต&การดูแลของโปรแกรมเมอร�ที่มีความรู&โดยตรงทางด&านคอมพิวเตอร�เป!น
ผู&ดูแลระบบในภาพรวม สามารถซ�อมบํารุงทั้ง software และ hardware ของระบบให&มีความพร&อมใช&งานอยู�เสมอ 
บัณฑิตวิทยาลัยได&ฝ�กอบรมเจ&าหน&าที่บัณฑิตศึกษาของคณะ/สาขาวิชา เพื่อถ�ายทอดความเข&าใจในการใช&งานระบบ

ระบบการจัดการ 
ฐานข&อมูล 

(โปรแกรมประยุกต�
ระบบสารสนเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย) 

PR 

GSMIS 

KPIs 

SAR 

TQA 

1. ข&อมูลนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

2. ข&อมูลอาจารย�ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3. ข&อมูลหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4. ข&อมูลวิทยานิพนธ�ฯ 
5. ข&อมูลการรับทุนฯ 
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สารสนเทศ เพื่อให&สามารถเข&าถึงระบบได&อย�างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบในการเป!นเจ&าของข&อมูลในส�วนที่ได&
รับผิดชอบในการกรอกข&อมูลที่ถูกต&องทันสมัย 
 

วิธีการที่องค�กรสร&างและจัดการสารสนเทศและความรู&ขององค�กร โดยการศึกษาปUญหาและทบทวนการ
ดําเนินงานจากข&อมูลเดิม มีการจัดประชุมผู&เก่ียวข&องเพื่อหาข&อสรุป วิเคราะห�และประมวลผล เพื่อนํามาพัฒนาเป!น
ระบบสารสนเทศและความรู&ที่มีความสมบูรณ� ครอบคลุม สัมพันธ�กับเร่ือง ถูกต&อง มีความเชื่อถือได&และสามารถ
ตรวจสอบได& โดยระบบสารสนเทศที่สร&างข้ึนมาจะมีความชัดเจน มีรายละเอียดตามสมควร มีรูปแบบการนําเสนอที่ดี 
มีความยืดหยุ�น ประหยัดและสามารถเข&าถึงได&ง�าย เช�น การพัฒนาระบบรับสมัครเข&าศึกษาต�อ จากเดิมรับสมัครด&วย
ตนเอง และทางไปรษณีย� ปUจจุบันพัฒนาเป!นระบบสมัครออนไลน� ซ่ึงสามารถทําให&กลุ�มเป4าหมายและบุคคลทั่วไป
สามารถเข&าถึงข&อมูลได&ง�าย สะดวก รวดเร็ว จากการพัฒนาองค�ความรู&ต�างๆ ขององค�กรเพื่อทําให&ม่ันใจได&ว�าข&อมูล
สารสนเทศและองค�ความรู&ต�างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยมีคุณสมบัติคือ แม�นยํา ถูกต&องและเชื่อถือได& ทันกาล ปลอดภัย 
และเป!นความลับ บัณฑิตวิทยาลัยได&พัฒนากระบวนการจัดการสารสนเทศ ความรู& และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดัง
แสดงไว&ในแผนภูมิการดําเนินงานต�อไปนี้ 
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ภาพประกอบที่ 6 การจัดการฐานข&อมูลสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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คุณสมบัติของกระบวนการจัดการสารสนเทศ ความรู& และเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ มีความแม�นยํา ถูกต&อง
และเชื่อถือได& ทันกาล ปลอดภัยและเป!นความลับ ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

• แม�นยํา 
บัณฑิตวิทยาลัยเป!นหน�วยงานกลางที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัย ดังนั้น 

ระบบสารสนเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยพัฒนาข้ึนจะสามารถรายงานข&อมูลของคณะและมหาวิทยาลัยได& ซ่ึงบัณฑิต
วิทยาลัยได&ให&เครือข�ายเจ&าหน&าที่บัณฑิตศึกษาของคณะ และอาจารย�ระดับบัณฑิตศึกษา ช�วยสะท&อนผลการใช&งาน
ระบบสารสนเทศด&วย บัณฑิตวิทยาลัย ได&พัฒนาระบบการจัดการฐานข&อมูล สารสนเทศ ภายใต&การกํากับดูแลของผู&ที่
เก่ียวข&องในแต�ละกลุ�มงาน โดยมีการติดตามตรวจสอบเป!นระยะตามความเหมาะสม และมีการกลั่นกรองข&อมูลจาก
หัวหน&ากลุ�มงานที่รับผิดชอบ ผ�านหัวหน&าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย จึงทําให&ม่ันใจได&ว�าข&อมูลสารสนเทศ
และองค�ความรู&ต�างๆ มีความถูกต&องแม�นยํา 

• ถูกต&องและเชื่อถือได& 
ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย เป!นระบบรายงานข&อมูลที่ได&จากการทํางานของระบบ

สารสนเทศงานต�างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงสามารถรายงานข&อมูลได&ในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  ช�วย
ในการบริหารจัดการข&อมูลที่เก่ียวข&องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบสารสนเทศนี้มีการเชื่อมโยงกับหลาย
แหล�งข&อมูลที่เป!นเจ&าของข&อมูลเอง เช�น ข&อมูลที่ได&จากฐานข&อมูลระดับมหาวิทยาลัย คือ ข&อมูลนักศึกษา ข&อมูลจาก
ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย คือ ข&อมูลอาจารย�ระดับบัณฑิตศึกษา ข&อมูลทุนการศึกษา ข&อมูลหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และข&อมูลวิทยานิพนธ�และการเผยแพร�ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ� มีการกําหนดผู&รับผิดชอบรวบรวม/
บันทึกข&อมูลในระบบฐานข&อมูล มีการจัดอบรมให&เจ&าหน&าที่ผู&รับผิดชอบในการใช&งานระบบสารสนเทศ เพื่อให&สามารถ
เข&าถึงระบบได&อย�างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบในการเป!นเจ&าของข&อมูล เพื่อให&ข&อมูลถูกต&อง ทันสมัย มีการ
แต�งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข&อมูลบนเว็บไซต� และมีเจ&าหน&าที่สารสนเทศในการดูแลและตรวจสอบการใช&งานระบบ
เพื่อให&สามารถทํางานได&เป!นปกติ หากตรวจพบความผิดพลาดเจ&าหน&าที่จะทําการปรับปรุงระบบทันที เพื่อให&
ตอบสนองความต&องการของผู&ใช&งานข&อมูล 

การเผยแพร�องค�ความรู&เก่ียวกับระเบียบ ข&อบังคับ แนวปฏิบัติ และการประชาสัมพันธ�กิจกรรม
ต�างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย จะต&องได&รับการตรวจทานจากหัวหน&ากลุ�มงาน และหัวหน&าสํานักงานเลขานุการบัณฑิต
วิทยาลัย ทุกคร้ังก�อนการนําเสนอข&อมูล ภายใต&ระบบการจัดการสารสนเทศที่กําหนดเส&นทางไว&อย�างชัดเจน และบาง
รายการจะมีการตรวจสอบข&อมูลควบคู�กับข&อมูลที่อยู�ในเอกสาร เช�น แบบฟอร�มต�างๆ หรือการกรอกข&อมูลทาง
การเงิน ก�อนจะดําเนินการปVดข&อมูลเพื่อรายงานผล จึงทําให&ม่ันใจได&ว�าข&อมูล สารสนเทศและองค�ความรู&ต�างๆ 
เหล�านั้น มีความถูกต&องและเชื่อถือได& 

• ทันกาล 
มีการกําหนดผู&รับผิดชอบเพื่อทําหน&าที่บันทึกข&อมูลต�างๆ ในระบบสารสนเทศ ที่เก่ียวข&องตามที่

ได&รับมอบหมาย และกําหนดให&มีการตรวจสอบทบทวนความถูกต&องของข&อมูลก�อนการเผยแพร� มีการกําหนด
ผู&รับผิดชอบทําหน&าที่ประชาสัมพันธ�ที่ต&องใช&ความรวดเร็วทันเวลา และสามารถเผยแพร�ข&อมูลบน เว็บไซต�ได&ทันที 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งการประชาสัมพันธ�การรับสมัครนักศึกษา การจัดโครงการ/กิจกรรม การเผยแพร�ข�าวสารและภาพ
กิจกรรมต�างๆ ซ่ึงมอบหมายให&แต�ละกลุ�มงานแต�งตั้งผู&รับผิดชอบในการจัดทําข&อมูล เพื่อประชาสัมพันธ�โครงการ/
กิจกรรม ผ�านทางระบบอินเทอร�เน็ต 

• ปลอดภัยและเป!นความลับ 
ผู&รับผิดชอบฝZายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได&พัฒนาระบบเพื่อให&ข&อมูลมีความปลอดภัยและเป!น

ความลับในการเข&าถึงข&อมูลต�างๆ โดย จัดทําระบบการยืนยันตัวตนผ�านทางระบบ PSU Passport มีการกําหนดสิทธิ
การเข&าถึงข&อมูลของบุคลากรในแต�ละระบบที่แตกต�างกันและเก็บรายละเอียดทุกคร้ังที่มีการปรับแก&ไขข&อมูล จึงถือได&
ว�าข&อมูล สารสนเทศและองค�ความรู&ต�างๆ มีความปลอดภัยและเป!นความลับ นอกจากนั้นได&มีการติดตั้งโปรแกรมช�วย
รักษาความปลอดภัยเพื่อป4องกันการโจมตีจากผู&ไม�ประสงค�ดีหรือไวรัสและสปายแวร�ต�างๆ นอกจากนี้ผู&รับผิดชอบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีแผนในการสํารองข&อมูล (Backup) เพื่อให&ข&อมูลสามารถนํากลับมาใช&ทดแทนกันได&อย�าง
ต�อเนื่องเม่ือเกิดปUญหา 
 

4.2ก(2) ข&อมูลและสารสนเทศพร&อมใช&งาน 
บัณฑิตวิทยาลัย มีวิธีการทําให&ข&อมูลและสารสนเทศที่จําเป!นมีความพร&อมใช&งาน และทําให&บุคลากร ผู&

ส�งมอบ คู�ความร�วมมือ รวมทั้งผู&รับบริการสามารถเข&าถึงข&อมูลดังกล�าวได&โดยผ�านช�องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
และเว็บไซต�ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให&บุคลากรได&ใช&ประโยชน�ในการปฏิบัติงาน รวมถึงผู&รับบริการ ผู&ส�งมอบ คู�ความ
ร�วมมือ สามารถเข&าถึงข&อมูลด&านการประชาสัมพันธ�และงานบริการของหน�วยงานได&ตลอด 24 ชั่วโมง ในส�วนอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข&องกับการจัดการระบบหรือการจัดการตรวจสอบประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร� ให&เป!นไปตามหัวข&อต�างๆ ที่
กล�าวมาแล&วข&างต&น ส�วนการการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช&งานของเคร่ือง Server และสถานะการคุกคามจากผู&
ไม�ประสงค�ดีนั้น เจ&าหน&าที่ผู&ดูแลระบบ (โปรแกรมเมอร�) ได&ทําการตรวจสอบเป!นประจําทุกวัน นอกจากนี้บัณฑิต
วิทยาลัยยังมีวิธีการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อให&มีความพร&อมใช&งาน ดังนี้ 

1) ระบบเครือข�าย  มีการดูแลการโจมตีโดยส�วนกลางของมหาวิทยาลัย 
2) กําหนดการเข&าถึงข&อมูลเคร่ืองแม�ข�ายเฉพาะอุปกรณ�ภายในหน�วยงานเท�านัน้ 
3) เคร่ืองแม�ข�าย มีเคร่ืองสํารองไฟอย�างน&อย 1 ชม. และตดิตั้งโปรแกรมเปVดปVดตัวเองอัตโนมัติเม่ือ

ระบบไฟฟ4ามีปUญหา 
4) จัดทําประกันอุปกรณ�ของเคร่ืองแม�ข�าย ให&สามารถซ�อมแซมได&รวดเร็ว ทันเวลา 
5) มีการสํารองข&อมูลจากฐานข&อมูลเป!นประจําทุกเดือน 
6) มีเคร่ืองแม�ข�ายสํารองที่พร&อมจะทํางานภายในหน�วยงานเม่ือเคร่ืองแม�ข�ายหลักมีปUญหา 
7) กรณีที่อาจเกิดเหตุการณ�ไฟไหม& ภัยพิบัติ น้าํท�วม แผ�นดินไหว มีแผนที่จะจัดหาเคร่ืองแม�ข�าย

สํารอง โดยจัดตัง้นอกหน�วยงาน และในส�วนของการดูแล Hardware มีระบบป4องกันมีระบบ
รักษาความปลอดภัย ตามนโยบายแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น จึงทําให&มั่นใจได&ว�าข&อมูลและระบบสารสนเทศที่จําเป!นของบัณฑิตวิทยาลัย มีความพร&อมในการใช&งาน 
 

4.2ก(3) การจัดการความรู& บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดการความรู&ขององค�กรเพื่อให&บรรลุผลดังนี้ 
• การรวบรวมและถ�ายทอดความรู&ของบุคลากร 

ผู&ปฏิบัติงานประจํามีหน&าที่ในการเก็บรวบรวมความรู&ที่รับผิดชอบไว&ในฐานข&อมูล สารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงบุคลากรทุกคนสามารถเข&าถึงองค�ความรู&นี้ได&โดยตรง นอกจากนี้องค�ความรู&ระบบสารสนเทศต�างๆ 
ถูกนําไปประชาสัมพันธ�ไว&บนเว็บไซต�ของบัณฑิตวิทยาลัยด&วย และมีการจัดประชุมสัมมนาบุคลากรทุก 2 เดือน เพื่อ
ถ�ายทอดองค�ความรู&ต�างๆ  มีการจัดทําคู�มือและ update ให&บุคลากรทุกคนสามารถถ�ายทอดความรู& ร�วมแสดงความ
คิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู& รวบรวมและนําองค�ความรู&จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู&เข&าสู�ที่ประชุม สัมมนา เพื่อสรุป
ในแต�ละประเด็นและนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน และกําหนดทิศทางในการพัฒนาการดําเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัยต�อไป 

• การถ�ายทอดความรู&ที่เก่ียวข&องกับหน�วยงาน ระหว�างองค�กรกับผู&รับบริการ คู�ความร�วมมืออย�าง
เป!นทางการและไม�เป!นทางการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มีการถ�ายทอดความรู&ที่เก่ียวข&องกับหน�วยงานไปยังผู&รับบริการ คู�ความร�วมมือ 
ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ�ในเว็บไซต� ได&จัดตั้งกลุ�มผู&ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา โดยพัฒนาเป!นกลุ�มบนเครือข�าย
สังคมออนไลน� facebook และในการจัดกิจกรรม การอบรม ประชุม สัมมนา บัณฑิตวิทยาลัยก็ยังมีการถ�ายทอด
ความรู&ให&กับผู&เข&ารับบริการโดยมีการแจกเอกสาร คู�มือและเนื้อหาสาระ ที่จําเป!นและเก่ียวข&องอีกด&วย 

• ความรวดเร็วในการค&นหาและระบุ การแบ�งปUนและการนําวิธีปฏิบัติที่เป!นเลิศไปดําเนินการ 
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บัณฑิตวิทยาลัย ได&สร&างเว็บไซต�ที่รวบรวมองค�ความรู&ต�างๆ ข&อมูลข�าวสารประชาสัมพันธ� โดย
จัดแยกเป!นหมวดหมู�ชัดเจน เพื่อให&ง�ายต�อการสืบค&น และยังมีการประชาสัมพันธ�ข�าวเร�งด�วน การเชื่อมโยงกับเว็บไซต�
ของหน�วยงานที่เก่ียวข&อง มีข&อมูลสารสนเทศที่จําเป!นสําหรับนักศึกษา ผู&รับบริการและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย และมีเว็บ
บอร�ดสามารถแสดงความคิดเห็นต�อหน�วยงานได&อีกด&วย 

• การรวบรวมความรู&และถ�ายทอดความรู&ที่เก่ียวข&องไปใช&ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ� 
บัณฑิตวิทยาลัย ได&กําหนดแผนพัฒนาการจัดโครงการกิจกรรมต�างๆ  เพื่อนําไปใช&ประโยชน�ใน

การวางแผนกลยุทธ� โดยจัดเก็บองค�ความรู&ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู&ผ�านเวทีการประชุมต�างๆ เช�น การประชุม
พบปะประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การประชุมเสวนาผู&ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา และนําผลการประชุมไป
นําเสนอในกิจกรรมประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําปH เพื่อใช&เป!นข&อมูลประกอบในการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน และการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปH นําไปสู�การปรับแผนเชิงกลยุทธ�ขององค�กร 

เพื่อการจัดการองค�ความรู&ขององค�กรอย�างเป!นระบบ บัณฑิตวิทยาลัยได&พัฒนากระบวนการ
จัดการองค�ความรู& โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดต�างๆ ดังตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24 กระบวนการจัดการองค�ความรู& 

องค�ประกอบ การดําเนินการ 
1. กําหนดหัวข&อการเรียนรู& 1. องค�ความรู&ที่เก่ียวกับสมรรถนะ 
 2. องค�ความรู&ในการปฏิบัติหน&าที ่
2. คณะกรรมการจัดการความรู& 1. ทีมผู&บริหาร 

(ผู&อํานวยการความรู&) 2. คณะทํางานชุดต�างๆ 
3. จัดเก็บความรู& 1. ความรู&จากผู&มีประสิทธิภาพสูงในการ

ปฏิบัติหน&าที่และการประชุมปฏิบัติการ 
 2. ความรู&ผ�าน CoP โดยการจัดประชุม 
 3. ความรู&ผ�านวิธีการอ่ืนๆ 
4. จัดตั้งทีมงาน 1. กําหนดผู&รับผดิชอบ เพื่อกลั่นความรู&นําไป

เผยแพร� 
 2. ประชุมร�วมกันทุกฝZายเพื่อกําหนดรูปแบบ

การจัดประชุมเผยแพร�ความรู& 
5. เผยแพร�ความรู& ผ�านช�องทางต�างๆ เช�น 

1. เว็บไซต� 
 2. CoP 
 3. การเป!นพี่เลี้ยง 
 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 มีโปรแกรมเมอร�ซ่ึงเป!นผู&เชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการกําหนด

ตําแหน�งที่มหาวิทยาลัยกําหนด เป!นผู&รับผิดชอบระบบสารสนเทศ และดูแลระบบด&านฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร�โดยตรง 
หากโปรแกรมเมอร�ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติงานได& จะมีโปรแกรมเมอร�จากศูนย�คอมพิวเตอร�ของมหาวิทยาลัยมา
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ช�วยดูแลให&โดยทันที โปรแกรมเมอร�ของบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให&มีความเชื่อถือปลอดภัย ใช&งานง�าย ดังนี้ 

ระบบซอฟต�แวร� จะใช&ซอฟต�แวร�ที่มหาวิทยาลัยจัดหาให&เป!นหลัก และเน&นโปรแกรมที่เป!น Freeware ซ่ึง
สามารถใช&งานได&ถูกต&องตามลิขสิทธิ์ โดยการแนะนําของชมรมโอเพนซอร�สและฟรีแวร� ของมหาวิทยาลัย 
โปรแกรมเมอร�จะทําการจัดเก็บข&อมูล ลงโปรแกรมที่จําเป!นในระบบคอมพิวเตอร� ยังมีการติดตั้งซอฟต�แวร�สแกนไวรัส
ที่ใช&กันแพร�หลายให&กับทุกเคร่ือง ในส�วนของซอฟต�แวร�อ่ืน ๆ ส�วนใหญ�ใช&ซอฟต�แวร�ที่ผ�านการรับรองจาก
มหาวิทยาลัย บางส�วนก็ใช&ซอฟต�แวร�ที่พัฒนาโดยทีมโปรแกรมเมอร�ของมหาวิทยาลัย จึงมีความปลอดภัยและเชื่อถือ
ได& และยังมีซอฟต�แวร�บางส�วนที่พัฒนาโดยโปรแกรมเมอร�ของบัณฑิตวิทยาลัยเอง ซ่ึงโปรแกรมต�างๆ ที่พัฒนาข้ึนมาได&
มีการติดต�อประสานงานกับผู&ที่เก่ียวข&องอยู�เสมอดังที่กล�าวมาแล&วข&างต&น เพื่อให&ม่ันใจว�างานที่ออกมามีความ
น�าเชื่อถือและสามารถใช&งานได&ง�าย อีกทั้งยังมีการกําหนดสิทธิการเข&าถึงข&อมูลให&แต�ละบุคคล ผ�านทางระบบ PSU 
Passport และมีการสํารองข&อมูลไว&ทุกเดือน จึงทําให&มั่นใจได&ว�าข&อมูลมีความปลอดภัย 

ระบบฮาร�ดแวร� โปรแกรมเมอร�จะบํารุงรักษา แก&ปUญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร�ที่ชํารุดเสียหายให&กลับมาใช&
งานได&ตามปกติ ซ่ึงในปUจจุบันได&มีระบบการดูแลที่ดีตั้งแต�การจัดซ้ือ ซ่ึงจะเลือกอุปกรณ�ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
การรับรองจากบริษัท รวมทั้งการบํารุงรักษาหลังการขาย บัณฑิตวิทยาลัย ได&กําหนดคุณสมบัติของฮาร�ดแวร� โดย
ผู&รับผิดชอบที่มีความรู&เฉพาะด&านและได&นําเสนอต�อผู&ที่เก่ียวข&องเพื่อพิจารณาก�อนจะมีการดําเนินการตามระเบียบ
พัสดุเสมอ และมีบางข&อในคุณสมบัติที่กําหนดซ่ึงสามารถบ�งบอกได&ว�าฮาร�ดแวร�ขาดคุณสมบัติไม�สามารถนํามาเสนอได&
ในวันเปVดซอง จึงทําให&ม่ันใจได&ว�าฮาร�ดแวร�ที่ได&มามีความน�าเชื่อถือ กอปรกับการพิจารณาการจัดซ้ือจากห&างร&าน/
บริษัทที่ได&รับการรับรองมาตรฐานและ ยังกําหนดให&โปรแกรมเมอร�ทําหน&าที่ให&ความรู&และจัดอบรมแก�บุคลากรในด&าน
การใช&ฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร� รวมทั้งยังมีบริการแก&ไขปUญหาการใช&และทําการประเมินความพึงพอใจของการใช&
ระบบ มีการจัดเก็บข&อมูลผลการประเมินจากผู&รับบริการ รวมทั้งมีการบํารุงรักษาซ�อมแซมอุปกรณ�ตลอดอายุการใช&
งาน 

บัณฑิตวิทยาลัย มีโปรแกรมเมอร�รับผิดชอบระบบสารสนเทศ และดูแลระบบด&านฮาร�ดแวร�และ
ซอฟต�แวร�โดยตรง ซ่ึงเป!นผู&เชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน�งที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
สามารถพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให&มีความเชื่อถือปลอดภัย ใช&งานง�าย 
ดังนี้ 

ระบบซอฟต�แวร�จะใช&ซอฟต�แวร�ที่มหาวิทยาลัยจัดหาให&เป!นหลัก และเน&นโปรแกรมที่เป!น Freeware ซ่ึง
สามารถใช&งานได&ถูกต&องตามลิขสิทธิ์ โดยการแนะนําของชมรมโอเพนซอร�สและฟรีแวร� ของมหาวิทยาลัย 
โปรแกรมเมอร�จะทําการจัดเก็บข&อมูล ลงโปรแกรมที่จําเป!นในระบบคอมพิวเตอร� ยังมีการติดตั้งซอฟต�แวร�สแกนไวรัส
ที่ใช&กันแพร�หลายให&กับทุกเคร่ือง ในส�วนของซอฟต�แวร�อ่ืนๆ ส�วนใหญ�ใช&ซอฟต�แวร�ที่ผ�านการรับรองจากมหาวิทยาลัย 
บางส�วนก็ใช&ซอฟต�แวร�ที่พัฒนาโดยทมีโปรแกรมเมอร�ของมหาวิทยาลัย จึงคิดว�าจะมีความปลอดภัยและเชื่อถือได& และ
ยังมีซอฟต�แวร�บางส�วนที่พัฒนาโดยโปรแกรมเมอร�ของบัณฑิตวิทยาลัยเอง ซ่ึงโปรแกรมต�างๆ ที่พัฒนาข้ึนมาได&มีการ
ติดต�อประสานงานกับผู&ที่เก่ียวข&องอยู�เสมอดังที่กล�าวมาแล&วข&างต&น เพื่อให&มั่นใจว�างานที่ออกมามีความน�าเชื่อถือและ
สามารถใช&งานได&ง�าย อีกทั้งยังมีการกําหนดสิทธิการเข&าถึงข&อมูลให&แต�ละบุคคล ผ�านทางระบบ PSU Passport และมี
การสํารองข&อมูลไว&ทุกเดือน จึงทําให&มั่นใจได&ว�าข&อมูลมีความปลอดภัย 

ระบบฮาร�ดแวร� โปรแกรมเมอร�จะบํารุงรักษา แก&ปUญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร�ที่ชํารุดเสียหายให&กลับมาใช&
งานได&ตามปกติ ซ่ึงในปUจจุบันได&มีระบบการดูแลที่ดีตั้งแต�การจัดซ้ือ ซ่ึงจะเลือกอุปกรณ�ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
การรับรองจากบริษัท รวมทั้งการบํารุงรักษาหลังการขาย บัณฑิตวิทยาลัย ได&กําหนดคุณสมบัติของฮาร�ดแวร� โดย
ผู&รับผิดชอบที่มีความรู&เฉพาะด&านและได&นําเสนอต�อผู&ที่เก่ียวข&องเพื่อพิจารณาก�อนจะมีการดําเนินการตามระเบียบ
พัสดุเสมอ และมีบางข&อในคุณสมบัติที่กําหนดซ่ึงสามารถบ�งบอกได&ว�าฮาร�ดแวร�ขาดคุณสมบัติไม�สามารถนํามาเสนอได&
ในวันเปVดซอง จึงทําให&ม่ันใจได&ว�าฮาร�ดแวร�ที่ได&มามีความน�าเชื่อถือ กอปรกับการพิจารณาการจัดซ้ือจากห&างร&าน/
บริษัทที่ได&รับการรับรองมาตรฐานและ ยังกําหนดให&โปรแกรมเมอร�ทําหน&าที่ให&ความรู&และจัดอบรมแก�บุคลากรในด&าน
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การใช&ฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร� รวมทั้งยังมีบริการแก&ไขปUญหาการใช&และทําการประเมินความพึงพอใจของการใช&
ระบบ มีการจัดเก็บข&อมูลผลการประเมินจากผู&รับบริการ รวมทั้งมีการบํารุงรักษาซ�อมแซมอุปกรณ�ตลอดอายุการใช&
งาน 
 

4.2ข(2) ความพร&อมใช&งานในภาวะฉุกเฉิน 
ในภาวะฉุกเฉิน บัณฑิตวิทยาลัยม่ันใจได&ว�าข&อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร�มี

ความพร&อมใช&งานอย�างต�อเนื่อง เนื่องจากมีวิธีการที่ทําให&ระบบสารสนเทศมีความพร&อมตามที่นําเสนอในข&อ 4.2 ก 
(2)  การจัดตั้งเคร่ืองสํารองไฟให&กับผู&ใช&ทุกคนรวมทั้งกับเคร่ือง Server และการตรวจสอบการใช&งานของเคร่ืองสํารอง
ไฟและอุปกรณ�คอมพิวเตอร�ทุกคร้ังที่มีการเรียกใช&งาน โดยโปรแกรมเมอร� นอกจากนั้นยังมีการติดตั้งระบบป4องกัน
ไวรัส อีกทั้งยังได&รับการดูแลอย�างใกล&ชิดจากโปรแกรมเมอร� ซ่ึงจะมีการปรับปรุง ตรวจเช็คทุกคร้ังที่มีการร&องขอจาก
ผู&ใช& นอกจากนี้ในระบบ Server ของบัณฑิตวิทยาลัย โปรแกรมเมอร�จะทําการสํารองข&อมูลทุกเดือน เพื่อให&ข&อมูลและ
สารสนเทศพร&อมใช&และสามารถนํากลับมาใช&ทดแทนกันได&ทันทีเม่ือเกิดปUญหา 
 

4.2ข(3) วิธีการในการรักษากลไกที่ทําให&ข&อมูลและสารสนเทศมีความพร&อมใช&งาน 
บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบแจ&งความจํานงในการใช&งานฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร�ตามความต&องการของ 3 

กลุ�มงาน ผ�านระบบการจัดซ้ือ จัดหา ครุภัณฑ�ของหน�วยงาน และมีการติดตามบํารุงรักษาทุกเดือนและตามคําร&องขอ 
รวมทั้งมีการประเมินระบบการใช&งานโดยรวมเป!นประจําทุก 6 เดือน เพื่อนําผลประเมินมาทําการปรับปรุงฐานข&อมูล
ให&ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดล&อม 



 

Graduate School   57 

หมวด 5 การมุ�งเน:นผู:ปฏบิัติงาน 
 

5.1 ความผูกใจผู:ปฏิบัตงิาน 
ก. การสร:างคุณค�าของผู:ปฏิบัติงาน 

5.1ก(1) บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดปUจจัยสําคัญที่ส�งผลต�อความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากรแต�
ละกลุ�มต�อองค�กรเป!น 4 ด&านคือ 

ปUจจัยด&านลักษณะส�วนบุคคล ได&แก� เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน 
ปUจจัยด&านลักษณะงาน ได&แก� ความก&าวหน&าในหน&าที่การงาน ความม่ันคงในงาน ความสําเร็จในการทํางาน 

ความรับผิดชอบในงาน 
ปUจจัยด&านลักษณะองค�กร ได&แก� การมีส�วนร�วมในการบริหารงาน นโยบาย กฎ ข&อบังคับ และข้ันตอนต�างๆ 

ในการทํางาน 
ปUจจัยด&านประสบการณ�จากการทํางาน ได&แก� การเห็นความสําคัญของงาน สภาพการทํางาน ทัศนคติต�อ

ผู&บังคับบัญชา เพื่อนร�วมงานและองค�กร 
โดยมีกรอบแนวคิดทิศทางกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ�งเน&นให&ความสําคัญในคุณค�าและ

ความสามารถของบุคลากร และจําเป!นต&องลงทุน  ด&วยการจัดสรรบุคคลรองรับงานตามความสามารถและความ
เชี่ยวชาญ สร&างความเป!นอยู�ที่ดีและส�งเสริมพัฒนาบุคลากรให&มีคุณภาพ เม่ือบุคลากรมีความสุขในการทํางานแล&ว 
บุคลากรเหล�านั้นย�อมสร&างสรรค�ผลงานที่มีคุณภาพตอบแทนกลับคืนมา 
 

5.1ก(2) บัณฑิตวิทยาลัยเสริมสร&างวัฒนธรรมขององค�กรที่ทํางานเป!นทีม ให&มีความแข็งแกร�งโดยในการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปHงบประมาณ ได&จัดกลุ�มบุคลากรรองรับแผนปฏิบัติงานตามกลุ�มภารกิจงานหลัก และ
ภารกิจงานเพื่อพัฒนาหรือกิจกรรมต�าง ๆ  เพื่อให&เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู&และสื่อสารระดับกลุ�มสู�รายบุคคล โดยมี
เป4าหมายให&การการทํางานเป!นทีมมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารภายใน นําไปสู�การยกระดับการดําเนินงานของ
หน�วยงานในภาพรวม ดังนี้ 

1. กําหนดให&มีการสื่อสารภายในบัณฑิตวิทยาลัยแบบสองทาง โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
บุคลากรทุกระดับการเป!นประจําทุกเดือน เพื่อให&ผู&ปฏิบัติงานได&มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู&ด&านการทํางานในการ
แสดงออกได&รายงานความก&าวหน&าในการทํางานหรือการไปอบรม ตลอดจนได&ถ�ายทอดประสบการณ�ด&านต�างๆ เป!น
ต&น 

2. จัดให&มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู& มีการประชุมแบ�งงานในแต�ละคร้ัง ให&มีผู&รับผิดชอบหลัก
ในแต�ละคร้ังหมุนเวียนกันไป แต�งตั้งคณะทํางานให&มีผู&รับผิดชอบแต�ละด&าน มีการประสานงาน มีการสรุปผลการ
ดําเนินงาน แจ&งผลการดําเนินงาน และนําผลการดําเนินงานไปปรับปรุงการทํางานในคร้ังต�อไปทุกคร้ัง 

3. กําหนดให&มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินการ มีการนําผลการดําเนินงานเข&าที่ประชุมชี้แจง
ในที่ประชุมต�างๆ เพื่อทบทวนผลการดําเนินงาน 

4. กําหนดให&มีการจัดทําแผนปฏิบัติการรายบุคคลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการกําหนดให&
บุคลากรทุกคนต&องจัดทําแผนปฏิบัติการรายบุคคล เพื่อนําไปรวบรวมทําแผนปฏิบัติการของกลุ�มงาน และนําไปจัดทํา
แผนปฏิบัติการของหน�วยงานต�อไป 

ทีมผู&บริหารได&กําหนดให&ใช& 4 ข้ันตอนอย�างสมํ่าเสมอเพื่อให&มีวัฒนธรรมการสื่อสารอย�างเป!นระบบและ
เปVดกว&าง เป!นการสื่อสารทําความเข&าใจ ทําให&โอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดในการทํางานเป!นทีมน&อยลง เป!นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให&มีความเข&าใจถูกต&องตรงกัน  และยังทําให&มีโอกาสได&มี “ปฏิสัมพันธ�” กันมากข้ึน  ทําให&
งานบรรลุตามเป4าหมายที่กําหนดไว& และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ตัวอย�างการสนับสนุนบุคลากรให&แสดงความคิดเห็นใน
ทุกช�องทางการสื่อสาร เช�น การเปVดโอกาสให&บุคลากรแสดงความคิดเห็นและให&ข&อเสนอแนะที่นําไปสู�การแก&ปUญหา
การทํางานและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสงูข้ึน บุคลากรทุกคนสามารถสื่อสารไปยังผู&นําองค�กรได&ทุกระดับทั้งใน
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ทางตรง และทางอ&อม ซ่ึงสามารถกล�าวได&ว�า บุคลากรทุกคนมีส�วนในการขับเคลื่อนบัณฑิตวิทยาลัย ตัวอย�างของการ
เปVดช�องทาง เช�น การจัดประชุมต�างๆ พบปะหารือในเร่ืองต�าง ๆ เพื่อแก&ปUญหา หาข&อสรุป หรือสร&างความเข&าใจให&
ชัดเจนตรงกัน การสื่อสารบนกระดานข&อความ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส�  Facebook โทรศัพท� การให&ข&อคิดเห็นและ
ข&อเสนอแนะภายหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสื่อสารที่ไม�เป!นทางการหรือสื่อสารโดยตรงเป!น
รายบุคคล เป!นต&น 
 

5.1ก(3) การจัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช&ในการติดตามและ

วัดผลงาน ดังนี้ 
1.1 คณะผู&บริหารกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากร และให&บุคลากรมีส�วนร�วมในการ

จัดทําแผนดําเนินงานประจําปH และแผนปฏิบัติงานรายบุคคลหรือโครงการที่ทําร�วมกันเป!นทีมของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึง
ประกอบไปด&วยกิจกรรม เป4าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และผู&รับผิดชอบรายโครงการ/กิจกรรม 

1.2 กําหนดตัวบ�งชี้และเป4าหมายให&สอดคล&องตามพันธกิจและยุทธศาสตร�ของบัณฑิตวทิยาลยั 
ได&แก� ประเด็นยุทธศาสตร� เป4าประสงค� ตัวชี้วัด กลยุทธ� และกําหนดแผนปฏิบัติงาน 1 ปH หรือระดับโครงการ/
กิจกรรม มีการวิเคราะห�ความสอดคล&องระหว�างกลยุทธ�และตัวบ�งชี้  บัณฑิตวิทยาลัยได&กําหนดเป4าประสงค� กิจกรรม 
และผู&รับผิดชอบในกระบวนการจัดทํา Strategy Map 

1.3 วิเคราะห�ความเชื่อมโยงระหว�างเป4าประสงค�ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
กับวัตถุประสงค�และกลยุทธ�ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งวิเคราะห�ความเชื่อมโยงภายในของแผนกลยุทธ�ด&านการ
บริหาร ด&านบุคลากร และด&านผู&รับบริการ เพื่อยืนยันว�าวิสัยทัศน� พันธกิจ วัตถุประสงค� กลยุทธ� และแผนปฏิบัติการ 
มีความสอดคล&องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� การถ�ายทอดตัวบ�งชี้จากระดับกลยุทธ�ลงไปสู�ระดับ
บุคคลในแผนปฏิบัติงานรายปH ที่ประกอบไปด&วยโครงการ/กิจกรรม เป4าหมายระดับโครงการ/กิจกรรม ทําให&
แผนปฏิบัติงานรายปHสามารถใช&ประกอบการปฏิบัติงานรายบุคคล และประเมินผลงาน 

1.4 ถ�ายทอดตัวบ�งชี้จากระดับกลยุทธ�ลงไปสู�ระดับบุคคล มีระบบการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามประเภทของตัวบ�งชี้ที่รับผิดชอบ โดยกําหนดเป!นภาระงานและข&อตกลงในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในด&านผลสัมฤทธิ์ของงาน (TOR) และความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) ประกอบด&วย
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก ความสามารถเชิงสมรรถนะเฉพาะงาน  และความสามารถเชิงสมรรถนะด&านบริหาร
สําหรับระดับตั้งแต�หัวหน&ากลุ�มงานข้ึนไป โดยกําหนดการประเมินทุก 6 เดือน ซ่ึงหัวข&อ Competency ที่กําหนดไว&นี้ 
มีหลายด&านที่ส�งผลต�อการมุ�งเน&นลูกค&า ได&แก� การให&ความสําคัญต�อการทํางานเป!นทีม และมีจิตสํานึกของการ
ให&บริการ 
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ภาพประกอบที่ 7 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายในด&านการบริหารบุคคล จะเน&นในเร่ืองการสร&างขวัญ
กําลังใจและวางแผนกําลังคน ไม�มีการปรับลดสวัสดิการ ค�าจ&าง หรือเลิกจ&างบุคลากร แต�ยังรับบุคลากรเพิ่มใน
ตําแหน�งที่จําเป!นและเหมาะสม และปรับให&ได&รับค�าครองชีพตามที่รัฐกําหนด ให&ค�าตอบแทนในรูปแบบต�างๆ ได&แก� 
ค�าตอบแทนตําแหน�งบุคลากรระดับบังคับบัญชา  ค�าตอบแทนบุคลากรในสาขาขาดแคลน ค�าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  และให&รางวัลบุคลากรในรูปแบบของการนําบุคลากรไปศึกษาดูงานทุกปH 
 

ข. การพัฒนาผู:ปฏิบัติงานและผู:นํา 
5.1ข(1) 1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดให&มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู& (Knowledge Management) เพื่อ

พัฒนาผู&ปฏิบัติงานและผู&นําดังนี้ 
1.1 การพัฒนาผู&ปฏิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการที่มุ�งจะเปลีย่นแปลงวิธกีารทํางาน 

ความรู&ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให&เป!นไปทางที่ดีข้ึนเพื่อให&บุคลากรที่ได&รับการพัฒนาแล&วนั้น
ปฏิบัติงานได&ผลตามวัตถุประสงค�ของหน�วยงานอย�างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงสมรรถนะหลักของบัณฑิตวิทยาลัย
ดังนี้ 

-  มุ�งเน&นผู&รับบริการ มีความตั้งใจและความพยายามในการให&บริการ แก�ผู&มีส�วนได&
ส�วนเสียที่มาติดต�อ คิดถึงผลประโยชน�ของผู&รับบริการในระยะยาว และพร&อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือข้ันตอนการให&บริการ
เพื่อประโยชน�สูงสุดของผู&รับบริการ เป!นที่ปรึกษาที่มีส�วนช�วยในการตัดสินใจที่ผู&รับบริการไว&วางใจ  

-  มุ�งเน&นเน&นจริยธรรม ดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย�างถูกต&องเหมาะสมตาม
กฎหมาย คุณธรรม และจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� โดยถือประโยชน�ของเพื่อนมนุษย�เป!นกิจ
ที่หนึ่ง ทุ�มเทปฏิบัติงานเพื่อองค�กรและส�วนรวม 

-  มุ�งเน&นการทํางานเป!นทีม ความตั้งใจที่จะทํางานร�วมกับผู&อ่ืนเป!นส�วนหนึ่งของ
ทีมงาน รวมทั้งความสามารถในการสร&างและรักษาสัมพันธ�ภาพกับสมาชิกในทีม สามารถนําทีมให&ปฏิบัติภารกิจให&
ได&ผลสําเร็จ เสริมสร&างความสามัคคีในทีม ประสานสัมพันธ� สร&างขวัญ กาลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจ ของ
หน�วยงานให&บรรลุผล 

การจัดระบบเรียนรู&ในกลุ�มบุคลากรภายในด&วยกันเอง และภายนอกหน�วยงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู&การทํางานและประสบการณ� เช�น  

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

กํ าหนด โดยอ& า งอิ งจ า ก
ข&อกําหนดสมรรถนะ ซ่ึง
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�าเป4าหมาย 

องค�ประกอบ 
พฤติกรรม 
สมรรถนะ 

องค�ประกอบอื่นๆ 
(ขึ้นอยู�กบั 

หน�วยงานกําหนด) 

คะแนน 
ประเมิน 

สมรรถนะ 

คะแนน 
ประเมิน 

ปUจจัยอื่นๆ 

คะแนน 
ผลการ 

ปฏิบัติงาน 

พิจารณา 
เล่ือนเงินเดือน 

แจ&งผลการปฏิบัติงาน 
และปรึกษาหารือถึง 
การพัฒนาปรับปรุง 

 ประเมิน 

 ประเมิน 

 ประเมิน 

คะแนน 
ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 
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• การประชุมผู&บริหารร�วมกับผู&ปฏิบัติงานประจําทุกเดือน ให&ผู&บริหารและบุคลากรของ
องค�กร นําเสนอสรุปสาระการประชุมอบรมและสัมมนาให&ทราบ มีการซักซ&อมความ
เข&าใจ และการแจ&งข�าวสารเร่ืองต�างๆ ให&ทราบ 

• การประชุมทีมงานเฉพาะกิจในการจัดทํากิจกรรมตามกลุ�มภารกิจเพื่อการพัฒนา 
• การจัดเสวนากลุ�มผู&ปฏิบัติงานสายสนับสนุนระหว�างคณะต�างๆ ทุกปHอย�างน&อยปHละ  

1-2 คร้ัง 
• การจัดอบรมระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัยด&านต�าง ๆให&แก�ผู&ปฏิบัติงานในคณะ/

หน�วยงาน  
• การบริหารระบบข&อมูลในสํานักงาน โดยจัดให&มีลักษณะรวมศูนย�ข&อมูลกลางใน

ระบบ SharePoint ที่บุคลากรทุกคนสามารถเรียนรู&และนําข&อมูลมาใช&ประโยชน� 
1.2 การพัฒนาการเป!นผู&นํา บัณฑิตวิทยาลัยมุ�งเน&นให&ระดับผู&นํามีการวางแผนกลยุทธ� มี

ความเข&าใจในวิสัยทัศน�และนโยบายของหน�วยงาน และสามารถนํามาประยุกต�ใช&ในการคาดการณ�สถานการณ�ใน
อนาคต และกําหนดกลยุทธ�ให&สอดคล&องกับสถานการณ�ต�างๆ ที่จะเกิดข้ึนเพื่อให&บรรลุพันธกิจของหน�วยงาน  
สามารถที่จะรับบทผู&นําของกลุ�ม กําหนดทิศทางเป4าหมายวิธีการทํางานได&อย�างราบร่ืนเต็ม ประสิทธิภาพ มีการ
มอบหมายหน&าที่ความรับผิดชอบอย�างเป!นระบบในหน�วยงาน และสร&างให&มีวัฒนธรรมแห�งการเรียนรู&อย�างต�อเนื่องใน
หน�วยงาน ดําเนินการโดยเสริมสร&างปรัชญาการทํางานร�วมกันเป!นทีม  เกิดการตระหนักถึงคุณค�าของการมีส�วนร�วม
ในการพัฒนาผลงานกันเป!นทีม  พัฒนาให&บุคลากรมีศักยภาพการทํางานที่หลากหลายโดยการพิจารณาความ
เหมาะสมในการเกลี่ยงาน  หรือสลับสับเปลี่ยนหน&าที่การทํางานในกิจกรรมต�างๆ ที่เหมาะสม  เปVดโอกาสให&ได&แสดง
ความสามารถในการทําหน&าที่ในการเป!นผู&นําและผู&ตามที่ดีช�วยกันรับผิดชอบงานซ่ึงกันและกันทั้งงานตามที่ได&รับ
มอบหมายหรืองานที่ทําด&วยความสมัครใจ ทําให&เกิดการยอมรับความสามารถของตนเองและผู&อ่ืน เป!นการเรียนรู&
หลักการทํางานซ่ึงกันและกัน  และช�วยพัฒนาขององค�กรในยามที่กําลังคนมีอยู�อย�างจํากัดจําเป!นต&องมีความร�วมแรง
ร�วมใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพ ภายใต&ขีดความสามารถที่มี โดยที่ทุกฝZายต�างมีความพึงพอใจ ไม�เกิดความขัดแย&ง
และยังได&รับการปรับปรุงพัฒนาความสามารถในตัวเองอยู�ตลอดเวลา 

2. พิจารณาปUจจัยในการจัดการระบบการเรียนรู&ของผู&ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.1 สร&างระบบการถ�ายโอนความรู&จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ วิธีการดําเนินการ

คือ คัดเลือกบุคคลเข&ามารองรับการทํางานก�อนบุคลากรจะลาออกหรือเกษียณอายุ อย�างน&อย 2 เดือนเพื่อศึกษา
เรียนรู&งาน และถ�ายโอนงาน หลังจากนั้นจึงจะบรรจุเป!นพนักงานต�อไป   สําหรับบุคลากรที่ยังปฏิบัติงานตามปกติ จะ
ได&รับการมอบหมายงานใหม�ๆ เป!นคร้ังคราว หรือให&รองรับงานใหม�เป!นงานเฉพาะกิจเพื่อก�อให&เกิดการเรียนรู&งานที่ยัง
ไม�เคยทํามาก�อน 

2.2 พัฒนาบุคลากรตามความจําเป!นขององค�กร และเปVดโอกาสให&เสนอต&องการพัฒนาของ
บุคลากรเอง โดยผ�านการกลั่นกรองจากระดับผู&บังคับบัญชาชั้นต&น เพื่อเสริมสร&างความเข&มแข็งในการปฏิบัติงาน  

3. คณะผู&บริหารและผู&เก่ียวข&องร�วมกันทบทวนและประเมินผลการเรียนรู&และพัฒนาบุคลากร 
เพื่อให&เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ นําไปสู�การพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการด&านบุคลากรต�อไป 
โดยมีเป4าหมายจะเพิ่มความผาสุก ความผูกพัน เลื่อนระดับจากระดับพึงพอใจไปสู�ระดับผูกพันในที่สุด 
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ภาพประกอบที่ 8 ระบบการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

1. มีนโยบายเสริมสร&างความก&าวหน&าอย�างชัดเจน 
2. มีระบบสนับสนุนการศึกษาต�อ  โดยให& โอกาสในการศึกษาต�อระดับป ริญญาโทใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� และสนับสนุนทุนค�าเล�าเรียน 
3. มีระบบสนับสนุนการวิจัย โดยการสนับสนุนให&บุคลากรเสนอขอตําแหน�งชํานาญการ/ชํานาญ

การพิเศษ  มีทุนสนับสนุนในการทําวิจัยสถาบันจากกองทุนวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย และจัดให&มีระบบพี่เลี้ยงและที่
ปรึกษาด&านการทําวิจัยโดยทีมบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 

4. มีระบบสนับสนุนในการไปอบรม จัดให&เข&าอบรมหลักสูตรต�างๆ ที่เพิ่มพูนความรู&ในสายงาน
โดยตรง รวมทั้งอบรมด&านการทําวิจัยและเขียนคู�มือการปฏิบัติงาน 

5.1ข(3) การสืบทอดตําแหน�ง 
1. เตรียมความพร&อมของบุคลากรในด&านการรองรับตําแหน�งงานตั้งแต�ระดับหัวหน&ากลุ�มงานเป!น

ต&นไป โดยการส�งไปฝ�กอบรมหลักสูตรด&านนักบริหาร และภาวะผู&นํา การเปVดโอกาสให&มีการทดลองฝ�กปฏิบัติงานใน
ตําแหน�งดังกล�าว 

2. สร&างระบบการถ�ายโอนความรู&จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุ โดยการศึกษาเรียนรู&งาน และถ�าย
โอนงาน 

3. จัดระบบรองรับการทํางานทดแทน  โดยดําเนินการในกรณีที่แตกต�างกันได&แก� การทําหน&าที่
รักษาราชการแทนในตําแหน�งตั้งแต�ระดับหัวหน&ากลุ�มงานเป!นต&นไป การจับคู�ทํางานทดแทนกรณีไม�อยู�หรือลา หรืออยู�
แต�ไม�สามารถปฏิบัติหน&าที่ได& การจัดคนหมุนเวียนสลับหน&าที่การทํางานตามความเหมาะสม การฝ�กให&มีทํางานและ
การเรียนรู&ข&ามสายงาน การทําหน&าที่เป!นผู&นําในแต�ละทีมการทํางาน 
 

ค. การประเมินความผูกพันของผู:ปฏิบัติงาน 
5.1ค(1) การประเมินความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงประเมินทั้งแบบเป!น

ทางการและแบบไม�เป!นทางการ ดังนี้ 
แบบเป!นทางการ  ในปH 2558 มีการประเมินผาสุกและความผูกพันของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดย

ดําเนินการดังนี้ 

ทีมบริหาร 
บัณฑิตวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร� 
การพัฒนาบุคลากร 

ประเมินสมรรถนะ 
รายบุคคล 

แผนพัฒนาบุคลากร 
รายบุคล 

แผนปฏิบัติการ 
ประจําป+ 
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1. ออกแบบสํารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต�อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ�านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  ซ่ึงจะเป!นการสอบถามเก่ียวกับข&อมูลส�วน
บุคคล ความผาสุก ความผูกพันของบุคลากรต�อองค�กร  ข&อเสนอแนะและความคิดเห็น 

2. สํารวจ เก็บรวบรวมข&อมูล และวิเคราะห�สรุป 
3. นําข&อมูลผลสรุปการประเมินความผาสกุและความผูกพันของบุคลากรและข&อเสนอแนะต�าง ๆ ที่

ได&จากผลการสํารวจเสนอต�อผู&บริหารและแจ&งบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทราบ เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงตามข&อเสนอแนะที่เป!นไปได&ต�อไป 

แบบไม�เป!นทางการ ใช&ตัวชี้วัดเพื่อตรวจประเมินและปรับปรุงความพึงพอใจของบุคลากร ดังนี ้
1. การให&โอกาสแสดงความคิดเห็นในด&านความเป!นอยู�และปUญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานภาย

หลังจากการแจ&งผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลในแต�ละรอบการประเมิน 
2. การพิจารณาจากสถิติการลาออกของบุคลากร และการขาดงานเป!นตัววัดความพึงพอใจต�อ

บัณฑิตวิทยาลัย 
3. วิธีการอ่ืนๆ เช�น 
• การปรึกษาหารือ  การพบปะสังสรรค� เป!นต&น 
• สร&างความเข&าใจอันดีระหว�างบุคลากร โดยจัดประชุมการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปH 
• สร&างขวัญและกําลังใจให&บุคลากร เช�น สนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานด&านสุขภาพ จัดสรร

เคร่ืองแต�งกายเป!นทีมเพื่อสร&างความรู&สึกร�วมกันของบุคลากร  ตลอดจนดูแลเอาใจใส�
ครอบครัวของบุคลากรโดยได&รับบริการส�วนหนึ่งจากกองทุนสวัสดิการบุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัย 

5.1ค(2) การนําผลความผาสุกและความผูกพันเชื่อมโยงผลลัพธ�องค�กร บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการนําผล
การประเมินความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ�ที่สําคัญที่รายงานในหมวด 7 เพื่อระบุ
โอกาสในการปรับปรุงความพึงพอใจของบุคลากรและผลลัพธ�ของหน�วยงานดังนี้ 

1. นําข&อคิดเห็นและข&อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพ TQA มาพิจารณาร�วมกันในที่
ประชุม เพื่อได&ข&อสรุปและแนวทางปรับปรุงและวางแผนการประเมินคร้ังต�อไป 

2. จัดโครงการกิจกรรมสร&างสุขให&แก�องค�กรของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ปรับปรุงสถานที่ทํางานให&อยู�ในสภาพพร&อมใช&งาน 
4. ปรับปรุงบรรยากาศสํานักงานให&เอ้ือต�อการทํางานของบุคลากร 

ในการมุ�งเน&นสร&างความผูกพันของบุคคล ในส�วนของการสร&างคุณค�าซ่ึงดําเนินการโดยการกําหนด
ปUจจัยที่มีผลต�อความผูกพัน การสร&างวัฒนธรรมองค�กร และการสนับสนุนให&ผลการปฏิบัติงานและความผูกพันของ
ทรัพยากรบุคคล เกิดข้ึนโดยเชื่อมโยงกับระบบการจูงใจนั้น จะเกิดข้ึนได&ด&วยการเห็นความสําคัญและเอาจริงเอาจัง
จากผู&บริหารระดับสูง โดยในการผลักดันเร่ืองดังกล�าวนั้นจําเป!นต&องใช&ทรัพยากรด&านเงิน และความทุ�มเท เป!นการ
ลงทุนที่ไม�เห็นผลลัพธ�ได&ทันที ส�วนใหญ�เป!นการดําเนินการที่ต&องใช&ความร�วมมือจากหลายฝZาย โดยเฉพาะตัวบุคลากร
เอง 
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ภาพประกอบที่ 9 การสร&างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
 

5.2 สภาพแวดล:อมในการทํางาน 
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 

5.2ก(1) การประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร ดําเนินการดังนี้ 
1. คณะผู&บริหารประชุมเพื่อประเมินอัตรากําลังบุคลากรที่สอดคล&องกับปริมาณงานทั้งในปUจจุบัน

และในอนาคตทุกปH 
2. คณะผู&บริหารกําหนด/ทบทวนจํานวนและคุณสมบัติของบุคลากรใหม�หรือทดแทนโดยพิจารณา

จากภาระงานและคําบรรยายลักษณะงานที่ต&องการ แล&วกําหนดคุณสมบัติ ระดับการศึกษา สาขาวิชา และ
ความสามารถพิเศษ ทั้งนี้ จะเน&นเร่ืองความรู&ด&านคอมพิวเตอร�และภาษาอังกฤษสําหรับบางตําแหน�ง เพื่อดําเนินการ
สรรหาต�อไป 

3. เสริมอัตรากําลังบุคลากรด&วยการจัดให&มีระบบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาช�วยทํางาน เป!นการ
เพิ่มพูนสมรรถนะของนักศึกษาและถ�ายทอดทักษะการทํางาน โดยให&ค�าตอบแทน และจัดจ&างเหมาบริการทํางานเป!น
กรณีเฉพาะราย 
 

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

สรรหา ว�าจ&าง และบรรจุ ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยเร่ิมจากการประชาสัมพันธ�รับสมัคร
ผ�านช�องทางต�างๆ รับสมัคร 

2. ดําเนินการคัดเลือก ทดสอบความรู& ความสามารถตามลักษณะงาน เชิงทฤษฎี/ปฏิบัติในเบื้องต&น 
โดยผู&ที่ผ�านการคัดเลือกในเบื้องต&นจะถูกสัมภาษณ�โดยคณะผู&บริหารและผู&เก่ียวข&องต�อไป เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเชิง
อารมณ�และสังคมว�าผู&ใดมีความเหมาะสมที่สุดกับองค�กร  

3. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม�  ที่เน&นสร&างความรู&และระเบียบกฎเกณฑ�การปฏิบัติงานเบื้องต&น 
รวมทั้งทัศนคติในการทํางานที่ถูกต&อง 

4. จัดระบบต�างๆ รองรับ ดังต�อไปนี้ 
• ระบบสอนงาน  
• มีคู�มือปฏิบัติงานที่เก่ียวข&อง 
• จัดให&เข&าร�วมปฐมนิเทศพนักงานใหม�ของมหาวิทยาลัย 

จัดลําดับความสําคัญและกําหนดปUจจัย 
ท่ีมีผลต�อความผาสุก 

ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ 
ของบุคลากร 

ออกแบบสํารวจ
ปUจจัยที่มีผลต�อ 
ความผาสุกและ 

ความผูกพัน 
วิเคราะห�ข&อมูล 

เก็บรวบรวม
ข&อมูล 

ติดตามประเมินผลเพ่ือทบทวน
และปรับปรุงการดําเนินงาน 

ดําเนินการตามแผน ประชาสมัพันธ�และ
เผยแพร� 

จัดทําแผน 
 



 

Graduate School   64 

• ประเมินผลและแจ&งผลการประเมินเม่ือทดลองปฏิบัติงานครบ 6 เดือน ให&บุคลากรทราบ
เพื่อนําข&อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา หากผลการประเมินอยู�ในเกณฑ�ดีถึงดีมาก จะ
ได&รับการว�าจ&างต�อไป 

 
5.2ก(3) การบริหารจัดการระบบบุคลากรและโครงสร&างงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

ประกอบด&วยหลายวิทยาเขต โครงสร&างและการบริหารบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยได&จัดให&มีสํานักงานเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู�ใน 2 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตหาดใหญ� และปUตตานี โดยมีรองคณบดีช�วยทําหน&าที่กํากับดูแล 
ส�วนโครงสร&างการบริหารสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ได&แบ�งกลุ�มออกเป!น 3 กลุ�ม คือ กลุ�มงานบริหารทั่วไป 
กลุ�มงานสนับสนุนวิชาการ และกลุ�มงานบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตปUตตานี สําหรับวิทยาเขตอ่ืนๆ ที่มีหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา เนื่องจากเป!นระบบใช&วิธีบริหารงานแบบศูนย�รวมอยู�แล&ว  จึงประสานงานกับผู&รับผิดชอบของวิทยาเขต   
และบัณฑิตวิทยาลัยใช&ระบบคุณภาพตัวบ�งชี้ของ สกอ. และ มีค�านิยมหลักร�วมกันคือ เน&นการทํางานเป!นทีม การมี
ส�วนร�วมของบุคลากร และมีจิตสํานึกของการให&บริการ ในการพัฒนาบุคลากรจะให&ความสําคัญต�อสมรรถนะหลักใน
ด&านการบริการ และการทํางานเป!นทีม 
 

5.2ก(4) การเตรียมบุคลากรให&พร&อมรับการเปลี่ยนแปลง 
1. มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)  โดยเน&นการชี้แนะและให&คําปรึกษา และสอนงาน 
2. เตรียมความพร&อมของบุคลากรในด&านการรองรับงานใหม�  โดยการมอบหมายงาน หรือสลับทํา

หน&าที่หมุนเวียนกันในการทํางานเฉพาะกิจเป!นคร้ังคราว เพื่อให&สามารถรองรับงานใหม�และก�อให&เกิดการเรียนรู&งานที่
ยังไม�เคยทํามาก�อน 
 

ข. ภาวะแวดล:อมบุคลากร 
5.2ข(1) บัณฑิตวิทยาลัยจัดสภาพแวดล&อมการทํางานโดยการปรับปรุงส�งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย 

และการป4องกันภัยจากการทํางานของบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการดังนี้ 
1. กําหนดให&มีผู&รับผิดชอบดูแลทั้งทางด&านกายภาพและสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยภายใน

สํานักงาน ความปลอดภัยในด&านสุขภาพ และสวัสดิภาพของบุคลากร รวมทั้งป4องกันความเสี่ยงต�างๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
โดยมีการจัดประชุมเร่ืองแนวทางการดูแลความปลอดภัยในสํานักงาน และแจ&งผู&เก่ียวข&องทราบพร&อมถือปฏิบัติ 

2. ดําเนินการปฏิบัติในด&านส�งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัย ได&แก� 
• ด&านการปรับปรุงสภาพแวดล&อมในการทํางานและความปลอดภัย ประสานงานกับผู&ดูแลฝZาย

อาคารสถานที่ในการจัดอบรมแผนป4องกันและระงับอัคคีภัยประจําปH  ดําเนินการจัดกิจกรรม 5 ส ในสํานักงาน 
วางแผนควบคุมการใช&กุญแจสํานักงาน โดยมอบกุญแจเฉพาะที่จําเป!นต&องใช&งานประจําทุกวันให&ผู&บริหารและ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และกําหนดจุดวางกุญแจประตูหนีไฟ และกําหนดเจ&าหน&าที่ที่ฝZายสถานที่ทําหน&าที่เปVด/ปVด
ประตูและตรวจสอบการเปVด/ปVดประตูกรณีที่นอกเหนือจากเวลาที่กําหนด ซ่ึงกําหนดให&ปVดสํานักงานในเวลาก�อน 
8.00 น. และหลังจากเวลา 17.00 น. และในเวลาพักกลางวันหากไม�มีเจ&าหน&าที่ประจําอยู� ให&ปVดสํานักงาน ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกล�าวส�งผลให&บัณฑิตวิทยาลัยไม�มีเหตุร&ายหรือทรัพย�สินสูญหายภายในสถานที่ทํางาน 

• ด&านสุขอนามัย กําหนดให&ผู&บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสุขภาพประจําปHๆ ละ 
1 คร้ัง ซ่ึงส�วนใหญ�ให&ความร�วมมือในการเข&ารับการตรวจสุขภาพ 

3. ชี้แจงให&บุคลากรช�วยกันสอดส�องและตรวจสอบดูแลความปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ� 
เคร่ืองใช&ไฟฟ4า และอุปกรณ�เตือนภัย 

4. หากมีความผิดปกติ ให&ผู&รับผิดชอบดูแลสถานที่รายงานต�อทีมผู&บริหาร เพื่อป4องกันและปรับปรุง
แก&ไขต�อไป 
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5.2ข(2) บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดนโยบายให&การสนับสนุนบุคลากรเก่ียวกับการบริการ สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชน� ดังนี้ 

1. ทีมผู&บริหารกําหนดนโยบาย การบริการ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน�ตามความต&องการของ
บุคลากร โดยผ�านความเห็นชอบจากทีมบริหาร และผู&เก่ียวข&อง 

2. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน�ประเภทต�าง ๆ ของบุคลากร ทั้งสวัสดิการตามที่กฎหมาย
กําหนดและนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด ได&แก� 

• สวัสดิการการส�งเสริมกีฬา จัดให&โครงการฝ�กโยคะเพื่อสุขภาพ  
• สวัสดิการด&านสุขภาพ จัดให&มีโครงการตรวจสุขภาพประจําปH โครงการประกันอุบัติเหตุส�วน

บุคคล 
• สวัสดิการด&านความก&าวหน&าในอาชีพ จัดให&มีที่ปรึกษาด&านการทําวิจัย ให&โอกาสใน

การศึกษาต�อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�โดยสนับสนุนทุนค�าเล�าเรียน 
และทุนในการทําวิจัยสถาบันจากกองทุนวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย 

• สวัสดิการด&านการพัฒนาบุคลากร  สนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาความรู&และทักษะใน
วิชาชีพทั้งภายในประเทศและต�างประเทศให&กับบุคลากร โดยจัดโครงการอบรมและสัมมนา
บุคลากร   และส�งบุคลากรไปประชุม สัมมนา ฝ�กอบรม จัดนิทรรศการ ทัศนศึกษา และ
ศึกษาดูงานที่หน�วยงานอ่ืน 

• สวัสดิการด&านความเป!นอยู�ของบุคลากร จัดให&มีช�วงเวลาของการผ�อนคลายการทํางาน โดย
เปVดโอกาสให&ออกกําลังกายทุกบ�ายของวันทําการสุดสัปดาห� จัดให&มี Tea time ตามโอกาส
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังจัดเสื้อทีมแก�บุคลากรสําหรับใส�ในโอกาสต�างๆ 

• สวัสดิการด&านการบริการอุปกรณ�ที่จําเป!นและสิ่งที่เอ้ืออํานวยต�อการปฏิบัติงานในสํานักงาน 
เช�น พื้นที่ปฏิบัติงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร� เคร่ืองพิมพ� เคร่ืองถ�ายเอกสาร และโทรศัพท�/
โทรสาร ให&อย�างเพียงพอ ชุดหูฟUงสําหรับเรียนภาษาอังกฤษด&วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให&
การปฏิบัติงานเป!นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

• สวัสดิการหนังสือและสิ่งพิมพ� 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
 
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดพันธกิจไว&ดังนี้ คือ 

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

จึงได&กําหนดกระบวนการหลัก 2 กระบวนการ กระบวนการสนับสนุน 11 กระบวนการ เพื่อสอดคล&องกับ   
พันธกิจตามภาพที่แสดงดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 10 ลําดับชั้นของการวิเคราะห�ระบบงานและกระบวนการ 
 

6.1 ระบบงาน 
ก. การออกแบบระบบงาน 

6.1ก(1) การออกแบบระบบงาน 
1. มีการทบทวนแผนการดําเนินงานประจําปHซ่ึงผ�านความเห็นชอบจากทีมบริหารของบัณฑิต

วิทยาลัยโดยปรับปรุงระบบการทํางานของบุคลากร โดยมุ�งเน&นการทํางานเป!นทีม และให&สอดคล&องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. กระบวนการหลักที่สําคัญของหน�วยงาน 2 กระบวนการ คือ 
2.1) กระบวนการกํากับ ดูแล การจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงเร่ิมตั้งแต�การ

จัดทําหลักสูตรระดับภาควิชา ระดับคณะและผ�านข้ันตอนความเห็นชอบทุกระดับ จนกระทั่ง
ได&รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยและได&รับการรับรองจาก สกอ. โดยให&ความสําคัญกับคุณภาพ
อาจารย� ตําแหน�งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ 

2.2) กระบวนการกํากับ ดูแล การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงเร่ิมตั้งแต� การรับ
นักศึกษา เข&าศึกษา ตลอดจนกระทั่งการส�งเสริมกํากับดูแลและให&นักศึกษาสําเร็จการศึกษา
อย�างมีคุณภาพโดยให&ความสําคัญกับระยะเวลาการศึกษา และผลงานการตีพิมพ� 

ระดับ 3 

ระดับ 2 

ระดับ 1 

ระดับกระบวนการ 
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การกําหนดกระบวนการสนับสนุนอีก 11 กระบวนการ (ดูภาพประกอบที่ 11) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพประกอบที่ 11 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 

กระบวนการกํากับดูแลการผลิต 
บัณฑิตระดับบัณฑติศึกษา 

1. กําหนด กํากับ    
ดูแลมาตรฐาน     
และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
และการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
ให:ได:
มาตรฐานสากล 

2. ส�งเสริม สนับสนุน
ปLจจัยเกื้อหนุน  
ระดับบัณฑิต    
ศึกษา 

Core Process 

Support 
Process 
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3. บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดกลุ�มผู& รับบริการและผู& มีส�วนได&ส�วนเสียซ่ึงประกอบด&วย 1) นักศึกษา  
2) อาจารย� 3) ผู&ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา และ 4) บุคคลทั่วไป 

4. บัณฑิตวิทยาลัยรับฟUงความคิดเห็นจากผู&รับบริการและผู&มีส�วนได&ส�วนเสียตามข&อ 3 ในหลายรูปแบบ 
เพื่อนําไปสู�การตอบสนองความพึงพอใจในการรับบริการ เช�น 

• แจกแบบสอบถามจากกลุ�มนักศึกษาเพื่อสํารวจความคิดเห็นต�างๆ ซ่ึงเป!นรูปแบบหนึ่งในการรับฟUง
ความเห็น 

• การจัดกิจกรรมไปพบอาจารย� ผู&บริหารของคณะต�าง ๆ และผู&ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษาทุกคณะ ทุก
วิทยาเขต เพื่อชี้แจงทําความเข&าใจเร่ืองใหม� ๆ พร&อมกับรับฟUงข&อเสนอแนะ 

• การจัดเสวนาผู&ปฏิบัติงานสายสนับสนุนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู&ประสบการณ�การปฏิบัติงาน 
ตลอดจนรับฟUงข&อเสนอแนะเพื่อนํานโยบายของบัณฑิตวิทยาลัยกลับมาพัฒนางานบัณฑิตศึกษา 

• การรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยนโยบาย
ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อฟUงข&อเสนอแนะ 

• การกําหนดให&บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทําวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาบัณฑิตศึกษา 
• เปVดช�องทางการสื่อสารเพื่อรับฟUงข&อคิดเห็นในหลายช�องทาง เช�น Facebook Fanpage จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส� กระดานสนทนา 
• การจัดกิจกรรมต�างๆ ให&นักศึกษา เช�น การปฐมนิเทศนักศึกษา การบรรยายทางวิชาการ การจัด

งานเลี้ยงพบปะนักศึกษาที่ได&รับรางวัลจากการแข�งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษา เป!นต&น 
 

6.1ก(2) การกําหนดความสัมพันธ�ของระบบงานกับสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลักของบัณฑิตวิทยาลัย มี 3 ด&าน คือ การมุ�งเน&นผู&รับบริการ การทํางานเป!นทีม และ

จริยธรรม ซ่ึงบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกคนรับทราบและนําไปสู�การปฏิบัติ ซ่ึงผูกโยงความสัมพันธ�กับระบบงาน
ทุกกระบวนการที่เน&นให&สอดคล&องกับสมรรถนะหลักทั้ง 3 ด&านดังกล�าว 

ในการจัดโครงการและกิจกรรมต�าง ๆ ในกระบวนการจึงมุ�งเน&นผู&รับบริการและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย 
มุ�งเน&นการทํางานเป!นทีม และมุ�งเน&นจริยธรรมที่ผู&ปฏิบัติงาน และเพื่อให&มีผลในทางปฏิบัติในทุกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคคลากรบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรแต�ละคนจะได&รับการแจ&งผลการประเมินเพื่อนําไปสู�การ
ปรับปรุงและพัฒนาให&สอดคล&องกับเป4าหมายและพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
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สมรรถนะหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 12 ความสัมพันธ�ของระบบงานกับสมรรถนะหลัก 
 

ข. การวิเคราะห�และทบทวนกระบวนการ 
6.1ข(1) กระบวนการทํางานหลัก 

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 2 กระบวนการหลัก ดังนี้ คือ 
1. กระบวนการกํากับดูแลการจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยทําหน&าที่กํากับดูแลในภาพรวมการจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของทุกคณะ ทุก
วิทยาเขต ทั้งมหาวิทยาลัย ตั้งแต�ข้ันตอนแรกไปตอนข้ันตอนสุดท&ายเพื่อ สกอ. รับรอง 

กระบวนการนี้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาโดยข&อเสนอแนะจากที่ประชุมต�างๆ ที่หลักสูตรผ�าน
ความเห็นชอบ 

2. กระบวนการกํากับดูแลการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยเป!นหน�วยงานกลางในการรับนักศึกษาเข&าสู�กระบวนการพัฒนา นักศึกษาอย�างมี

คุณภาพ แม&คณะจะเป!นผู&จัดการการเรียนการสอนแก�นักศึกษา แต�การสําเร็จการศึกษาได&ต&องอยู�ภายใต&การกํากับดูแล
ให&สอดคล&องตามเกณฑ�ของบัณฑิตวิทยาลัย 

กระบวนการนี้จะมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาตามข&อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมสภาวิทยาเขต ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนข&อเสนอจาก
คณาจารย� เพื่อการผลิตบัณฑิตอย�างมีคุณภาพ 
 

6.1ข(2) ข&อกําหนดที่สําคัญและการจัดทําข&อกําหนดของกระบวนการหลัก 
บุคลากรผู&รองรับการปฏิบัติกระบวนการหลักทั้ง 2 กระบวนการได&รับมอบหมายให&จัดทําข&อกําหนดที่

สําคัญจากการปฏิบัติงานจริงโดยผ�านการมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็นและข&อเสนอแนะต�างๆ จากทีมผู&บริหารและ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุกคน 
 

ค. ความพร:อมต�อภาวะฉุกเฉิน 
• การจัดการระบบงานให&พร&อมรับภาวะฉุกเฉิน 
1) สถานที่ทํางาน  บัณฑิตวิทยาลัยตั้งอยู�ที่อาคาร 2 ของศูนย�ทรัพยากรการเรียนรู& (LRC) ซ่ึงอาคาร

ดังกล�าวจะมีบุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่ซ่ึงควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการ LRC ทําหน&าที่
ให&บริการเก่ียวกับระบบความจําเป!นพื้นฐานด&านระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงประกอบด&วยระบบประปา-

เน&นผู&รับบริการ 

การทํางานเป!นทีม 

จริยธรรม 

ระดับบุคคล ระดับกลุ�มงาน ระบบงาน 

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

2. ส�งเสริม สนับสนุน
ปUจจัยเก้ือหนุน  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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สุขภัณฑ�ระบบไฟฟ4าระบบเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ และงานเก่ียวกับการซ�อมบํารุงรักษา
อาคาร ครุภัณฑ� ถนน ฯลฯ เป!นต&น  บริหารจัดการและดําเนินการแก&ไขปUญหาต�างๆที่เกิดข้ึนภายใน
อาคารศูนย�ทรัพยากรการเรียนรู& เช�น เกิดไฟไหม&  ก�อการร&ายและวินาศภัย โดยมีข้ันตอนการปฎิบัติ
ก ร ณี เ กิ ด เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น  ส า ม า ร ถ ดู ไ ด& ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต� ข อ ง ก อ ง อ า ค า ร ส ถ า น ที่   
http://www.ppss.psu.ac.th/images/news/se/4.png   และหากพบเห็นการกระทําผิดกฎหมาย 
บุคคลต&องสงสัย หรือพิรุธ มีพฤติกรรมเป!นภัยต�อสังคม สามารถแจ&งเหตุ แจ&งเบาะแส ได&ที่งานรักษา
ความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท� 0-7455-8863 ,0-7428-2190-1 

ในส�วนของบัณฑิตวิทยาลัยมีกล&องวงจรปVดเก็บข&อมูลตลอดเวลา โดยมีการมอบหมาย
ผู&รับผิดชอบดูแลตรวจสอบ  และมีไฟฟ4าสํารองกรณีไฟฟ4าดับ ซ่ึงมีผลกระทบต�อผู&ปฏิบัติงานและ
เคร่ืองคอมพิวเตอร�  

2) ทรัพยากรมนุษย�  มีการประชุมหารือหรือตกลงแนวปฏิบัติสําหรับการปฏิบัติงานทดแทนกันทั้งงาน 
ในด&านบริหารและงานประจํา โดยมีคําสั่งหรือหนังสือที่เป!นลายลักษณ�อักษรชัดเจน 
• การมอบหมายงานแบบหมุนเวียน 
• การทํางานแทน 

3) การจัดเก็บข&อมูล/สํารองข&อมูล/ไฟฟ4าสํารอง 
• การ backup ข&อมูล 
• การมีเคร่ืองสํารองไฟฟ4าประจําเคร่ืองคอมพิวเตอร�ทุกเคร่ือง 
• การมีระบบทําลายเอกสารเม่ือครบระยะเวลาการจัดเก็บตามระเบียบฯ 

4) การเงินการบัญชี และพัสดุ 
• การควบคุมระบบเบิกจ�ายเงิน 
• การจัดเก็บเงินสํารองในตู&นิรภัยและมีการตรวจสอบ 
• มีระบบ E-banking 
• มีระบบควบคุมวัสดุคงคลัง 

 
6.2 กระบวนการทํางาน 

ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน 
6.2ก การออกแบบและสร&างนวัตกรรมของกระบวนการทํางาน วิธีการออกแบบกระบวนการทํางานหลัก 

แสดงตามแผนภาพดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 13 การออกแบบกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย 

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

เป4าหมาย 

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

ออกแบบ 
• กําหนดข้ันตอน ผู&รับผิดชอบและกรอบเวลา 

นําไปปฏิบัติ 

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

บันทึกเป!นข้ันตอนการปฏิบัติของกระบวนการ 
(ความรู&ขององค�กร) 

นํากระบวนการไปปฏิบัติ 

ทบทวนผลการดําเนินการ 

นําไปสู�การพัฒนา 
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1. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและเพิ่มคุณค�าให&ผู&รับบริการและผู&มี
ส�วนได&ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ เช�น การจัดให&มีระบบ E-Banking การรับฟUงข&อเสนอแนะจากคณาจารย�บัณฑิตวิทยาลัย 
ผู&บริหารหลักสูตร ผู&บริหารระดับคณะ ผู&ปฏิบัติงานด&านบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบกิจกรรม Grad- Sharing การรับ
สมัครนักศึกษาเข&าศึกษาในกิจกรรม Graduate Study Week เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู&สมัครในรูปแบบที่
เข&าถึงง�าย สะดวก และรวดเร็ว การเพิ่มทางเลือกในการทดสอบภาษาอังกฤษที่เอ้ือให&นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
เช�น  การจัดเป!นศูนย�ทดสอบ CU-TEP การทดสอบ Tell Me More เป!นต&น 

2. มีการสร&างกระบวนการใหม�เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการให&บริการที่ดี ดังนี้ 
 
ตารางที่ 25 การสร&างกระบวนการใหม�เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการให&บริการที่ดี 

กระบวนการใหม� กลุ�มเปSาหมาย 
1) โครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบณัฑติ นักศึกษา คณาจารย� 
2) ดําเนินการระบบบัณฑิตวิทยาลยัสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� 
นักศึกษา คณาจารย� ผู&บริหารบณัฑิตศึกษา 

3) โครงการ Education Hub 
a. ทุนโครงการความร�วมมือกับนานาชาติในการสร&าง

หลักสูตรร�วมกับ มหาวิทยาลัยในต�างประเทศ (JDP) 
b. ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน�วยกิตระหว�าง

ประเทศ 
c. ทุนนักศึกษาต�างชาตทิี่มีศักยภาพสูง (TEH-AC) 

นักศึกษา คณาจารย� 

 
 

ข. กระบวนการทํางานหลัก 
6.2ข(1) การจัดการกระบวนการทํางานไปปฏิบัติ 
ผู&รับผิดชอบแต�ละกระบวนการมีการกําหนดกระบวนการทํางาน ดังรายละเอียดหน&า 73-75 การปฏิบัติที่

ชัดเจนโดยผ�านการเห็นชอบจากหัวหน&ากลุ�มงาน ที่ประชุมทีมบริหารและที่ประชุมสัมมนาผู&ปฏิบัติงานของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยนําไปปฏิบัติงานจริงตามที่กําหนด 
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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� ปLตตานี/สุราษฎร�ธาน/ีตรัง/ภูเก็ต (บ.ว.

ร�วมกับส�วนกลางของแต�ละวิทยาเขต) 

1.1 การจัดทําหลักสูตรระดับ
ภาควิชา/คณะ 

1.2 คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

1.3 คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย 

2.2 สภามหาวิทยาลัย 
(บ.ว.ร�วมกับกองกลาง) 

2.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และสํานักงานคณะกรรมการข:าราชการพล

เรือน (ก.พ.) 
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Core Process II : กระบวนการกํากับดูแลการผลิตบัณฑติระดับบัณฑิตศึกษา 
 

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:อมูลจากคณะ 
1.3 

จัดทําประกาศ 

สอบคัดเลือก 

1.8 

รับสมัครเข:าศึกษา 
1.9 

รายงานตัวเข:าศึกษา 
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 การกําหนดแผนการ
พัฒนา 

นักศึกษา 

3.3 จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

3.4 ประเมินผล 

4.1 แต�งตั้งอาจารย� 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�/ 

สารนิพนธ� 

4.4 ขออนุมัติสอบ 

โครงร�างวิทยานิพนธ�/ 
สารนิพนธ� 

4.6 แต�งตั้งกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ� 

4.3 สอบวัดคุณสมบัติ 
(เฉพาะ ป.เอก) 

4.5 เปลี่ยนแปลงชื่อ/
โครงร�างวิทยานิพนธ� 

 4.2 เปลี่ยนแปลง
อาจารย�ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ�/ 
สารนิพนธ� 

5.2 ส�งระดับคะแนน
วิทยานิพนธ� 

5.1 ตรวจสอบเงื่อนไข
การสําเร็จการศึกษา 

5.3 ขออนุมัติสําเร็จ
การศึกษา 

4.14 วิทยานิพนธ�/ 
สารนิพนธ� 

ฉบับสมบูรณ� 

4.17 ดําเนินการส�งผล
คะแนนวิชา 

วิทยานิพนธ�/สารนิพนธ� 

4.15 รายงานความก:าวหน:า
การทําวิทยานิพนธ�/สาร

นิพนธ� 

4.16 ตรวจสอบการคัดลอก
วิทยานิพนธ�/ 
สารนิพนธ� 

4.13 แจ:งเปลี่ยนแปลงชื่อ
วิทยานิพนธ� 

หลังสอบ (ถ:ามี) 

4.11 การเผยแพร�
ผลงานวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธ�/สารนิพนธ� 

4.12 แจ:งผลการสอบ
วิทยานิพนธ�/ 
สารนิพนธ� 

4.10 ตรวจสอบรูปแบบ
วิทยานิพนธ�/ 
สารนิพนธ� 

4.9 ขอเปลี่ยนแปลงวัน
สอบวิทยานิพนธ� 

4.7 ขอเปลี่ยนแปลง
กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ� 

4.8 ขอสอบวิทยานิพนธ� 
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ค. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
1) มีการประเมินระบบงาน/โครงการ/กิจกรรม/ทุกรายการที่จัด 
2) รวบรวมเสียงสะท&อนจากผู&รับบริการ ผู&มีส�วนได&ส�วนเสียจากช�องทางต�าง ๆ  
3) นําผลการประเมินมาวิเคราะห� นําเสนอทีมผู&บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ 
4) นําเสนอภาพรวมต�อที่ประชุมสัมมนาบุคลากรซ่ึงประกอบด&วย ทีมผู&บริหารและบุคลากรทุกคน เพื่อ

รับฟUงข&อคิดเห็น ข&อเสนอแนะอย�างรอบด&าน 
5) ประเมินภาพรวมและนําไปสู�การทบทวนกระบวนการทํางาน 
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หมวด 7 ผลลัพธ� 
 
 ผลการดําเนินงานในหมวดผลลัพธ�เป!นการแสดงผลโดยการนําเสนอข&อมูลการดําเนินงานด&านการบริหาร
องค�กร ด&านการมุ�งเน&นลูกค&า ด&านงบประมาณ การเงิน และการตลาด ด&านการมุ�งเน&นผู&ปฏิบัติงาน ด&านประสิทธิผล
ของกระบวนการ และด&านภาวะผู&นํา ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
 

7.1 ผลลัพธ�ด:านการบริหารองค�กร 
ก. ผลลัพธ�ด:านการบริหารองค�กร 

ผลการดําเนินงานด&านผลลัพธ�ของผู&เรียนซ่ึงแบ�งเป!น 5 ด&าน ดังนี้ 

ลําดับ ตัวชี้วัด หน�วยนับ เปSาหมาย 
ผล 

2555 2556 2557* 
ด:านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา      

1 จํานวนหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสตูร 200 146 148 160 
 - หลักสูตรปริญญาเอก      
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   30 30 34 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   8 8 8 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   5 5 5 
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง      
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   - - - 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   5 5 6 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   - - - 
 - หลักสูตรปริญญาโท      
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   55 57 64 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   19 19 20 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   23 23 24 
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต      
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   - - - 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   - - - 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   1 1 1 

ด:านอาจารย�ระดับบัณฑิตศึกษา      
2 - จํานวนอาจารย!ระดับบัณฑิตศึกษา คน 1,200 772 862 901 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   451 511 540 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   197 212 218 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   124 139 143 
 - จํานวนผลงานตีพิมพ!ของอาจารย!ระดับบัณฑิตศึกษา ผลงาน 1,000 514 636 528 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   371 460 365 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   111 130 120 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   32 46 43 
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ลําดับ ตัวชี้วัด หน�วยนับ เปSาหมาย 
แนวโน:ม 

2555 2556 2557* 
ด:านระบบทุน/ระบบสนับสนุน      

3 - ทุน Education Hub  ทุน 100   100 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี     59 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ     34 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�     7 
 - ทุนผลการเรียนดีเด5นเข6าศึกษาต5อระดับบัณฑิตศึกษา ทุน 50   5 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี     4 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ     - 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�     1 
 - ทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ� ทุน 600 635 579 501 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   437 369 251 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   120 143 143 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   78 67 107 

ด:านนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      
4 1) จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คน 2,500 2481 2075 1766 
 - นักศึกษาระดับปริญญาเอก      
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   158 147 176 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   48 70 68 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   36 36 23 
 - นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง      
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   - - - 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   102 111 132 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   - - - 
 - นักศึกษาระดับปริญญาโท      
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   660 540 520 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   287 240 201 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   888 818 778 
 - นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต      
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   - - - 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   - - - 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   302 113 227 
 2) Retention time ปH     
 - นักศึกษาระดับปริญญาเอก (โท-เอก)  4    
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   5 5 4.5 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   5 4 4.5 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   5 4.5 4.5 
 - นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ตรี-เอก)  6    
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   6 6.5 6.5 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   4 5.5 6 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   4 - 6.5 
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ลําดับ ตัวชี้วัด หน�วยนับ เปSาหมาย 
แนวโน:ม 

2555 2556 2557* 
 - นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  1    
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   - - - 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   1 1 1 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   - - - 
 - นักศึกษาระดับปริญญาโท  2.5    
 แผน ก      
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   3.5 3.5 3.5 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   3 3 3.5 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   3 3.5 3.5 
 แผน ข      
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   3.5 3 3 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   3 3 3 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   2.5 3 3 
 - นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  1    
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   - - - 
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ   - - - 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   1 1 1 

ด:านผลงานตีพิมพ�ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      
5 1) จํานวนผลงานตีพิมพ�ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง     
 - นักศึกษาระดับปริญญาเอก   100%    
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  [2 Nat. หรือ 

1 int./คน/ปH] 
148 133 80 

 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ  31 37 21 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  21 15 5 
 - นักศึกษาระดับปริญญาโท   100%    
 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  [1 เรื่อง/คน/

ปH] 
76 88 49 

 � กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ  13 26 31 
 � กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  33 30 28 

หมายเหตุ * ข&อมูลในปHการศึกษา 2557 เป!นข&อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ซ่ึงข&อมูลยังไม�สิ้นสุด 
 

จากผลการดําเนินงานดังกล�าวข&างต&น จะเห็นว�าเป!นผลลัพธ�ที่สะท&อนการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยที่
ตอบสนองและสอดคล&องกับความต&องการของนักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสียเป!นสําคัญ และยังเป!นการวัดผลการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อนําผลไปสู�การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให&ดีข้ึน 

จากผลลัพธ�ทั้งสิ้น 5 ด&าน ปUจจัยนําเข&า (Input) ในด&านจํานวนหลักสูตร จํานวนนักศึกษา จํานวนอาจารย� 
และทุนสนับสนุน จะส�งผลต�อผลลัพธ�ในด&านการตีพิมพ�ของอาจารย�ที่ปรึกษา ผลงานตีพิมพ�ของนักศึกษา ซ่ึงผล
สัมพันธ�อย�างชัดเจนต�อปUจจัยนําเข&า ปUจจัยนําเข&าของกลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสูงสุด จึงได&ผลลัพธ�สูงสุด 
รองลงมาเป!นกลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ ขณะที่กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีผลงานต่ําทั้งจาก
อาจารย�และนักศึกษา ซ่ึงผลงานตีพิมพ�มีข&อจํากัดหลายด&าน ตั้งแต�การกรอกข&อมูลที่ไม�ครบถ&วนของอาจารย� การ
สําเร็จการศึกษาและมีผลงานตีพิมพ�เพิ่มเติมภายหลัง และผลงานปH 57 ยังขาดความครบถ&วนสมบูรณ� 
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7.2 ผลลัพธ�ด:านการมุ�งเน:นลูกค:า 
ก.  ผลลัพธ�ด:านการมุ�งเน:นผู:เรียนและผู:มีส�วนได:ส�วนเสีย 

ในปHการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินงานในกิจกรรมต�างๆ เพื่อมุ�งเน&นสร&างความสัมพันธ�และ
พัฒนาการให&บริการสําหรับผู&มีส�วนได&ส�วนเสียเป!นสําคัญ และจากการการดําเนินงานดังกล�าว มีผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย คือ 
อาจารย�ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู&ปฏิบัติด&านบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และนักศึกษาปริญญา
ตรีและบุคคลภายนอก แสดงความคิดเห็นต�อการให&บริการของบัณฑิตวิทยาลัยในด&านคุณภาพการให&บริการ ด&าน
บุคลากร ด&านกระบวนการ ข้ันตอนการให&บริการ ด&านข&อมูลและข�าวสารต�างๆ มีแนวโน&มความพึงพอใจอยู�ในระดับดี 
และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู�ในระดับดีเช�นกัน โดยแยกเป!นกลุ�มของผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย ดังภาพประกอบที่ 14-
17 
 

 
 

 
 

(n = 89) 

(n = 68) 
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ภาพประกอบที่ 14 ความพึงพอใจของอาจารย�ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 

 
 
 

(n = 72) 

(n = 153) 
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ภาพประกอบที่ 15 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(n = 92) 

(n = 114) 
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ภาพประกอบที่ 16 ความพึงพอใจของผู&ปฏิบัติงานด&านบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 17 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคลทั่วไป 
 
ผลลัพธ�ดังกล�าวเป!นผลลัพธ�การดําเนินการ ซ่ึงสรุปได&ตามตามรางที่ 26 
 

(n = 78) 

(n = 125) 
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ตารางที่ 26 ผลลัพธ�ความพึงพอใจของผู&ใช&บริการ 

ตัวชี้วัด หน�วยนับ เปSาหมาย 
แนวโน:ม 

2555 2556 2557 
ระดับความพึงพอใจของผู:มีส�วนได:ส�วนเสียท่ีมีต�อปLจจัย
สนับสนุนการเรียนรู:และสิ่งอํานายความสะดวก 

ระดับ 5 3.80 3.84 3.85 

1) อาจารย!ระดับบัณฑิตศึกษา     3.86 
� กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี     3.85 
� กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ     3.89 
� กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�     3.85 
2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     3.90 
� กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี     3.93 
� กลุ�มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ     3.90 
� กลุ�มสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�     3.86 
3) ผู6ปฏิบัติงานด6านบัณฑิตศึกษา     3.90 
4) นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคลภายนอก     3.73 
 
 

7.3 ด:านงบประมาณการเงินและตลาด 
 ผลดําเนินการด&านงบประมาณและการเงิน รวมทั้งการกระจายงบประมาณไปตามหมวดการสนับสนุนต�างๆ 
ดังตาราง 27-37 ตามเอกสารการเบิกจ�ายงบประมาณประจําปH ทะเบียนคุมเงินงบประมาณแผ�นดิน ทะเบียนคุมเงิน
งบประมาณเงินรายได& ทะเบียนคุมเงินรายรับ รายงานการเบิกจ�ายงบประมาณแผ�นดิน รายงานการเบิกจ�าย
งบประมาณเงินรายได& และรายงานสรุปรายรับ/รายจ�ายประจําปH ระหว�างปHงบประมาณ 2555-2557 วิเคราะห�
งบประมาณทั้งในส�วนงบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงินรายได&เพื่อเป!นตัวชี้วัดการกระจายงบประมาณในการ
ดําเนินงานในแต�ละปH งบประมาณเงินรายได&ซ่ึงมาจากค�าธรรมเนียมและค�าสมัครสอบคัดเลือกมีแนวโน&มลดลง เงิน
งบประมาณแผ�นดินได&รับจัดสรรคงที่ งบประมาณส�วนใหญ�ใช&ในงบบุคลากรและการจัดสรรทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ� 
ปHงบประมาณ 2557 เงินงบประมาณแผ�นดินไม�ขยายตัวเพียงแต�รักษาระดับคงที่ ทั้งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ได&
เข&าสู�โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห�งชาติ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด&านการวิจัยของประเทศตั้งแต� 2552 เป!นต&นมา 
การจัดสรรงบประมาณไปตามกลุ�มสาขาวิชา พบว�าสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีได&รับงบประมาณสูงสุด รองลงมา
เป!นสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ และต่ําสุดเป!นสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ซ่ึงสอดคล&องตามจํานวนบุคลากร 
จํานวนนักศึกษาแผนทําวิทยานิพนธ� และผลงานตีพิมพ� 
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ตารางที่ 27 งบประมาณแผ�นดินที่ได&รับจัดสรรและงบประมาณเงินรายได&ที่ได&รับจริง ปHงบประมาณ 2557 

งบประมาณแผ�นดิน 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

1. เงินเดือนและค�าจ&างประจาํ 3,971,200.00 

2. ค�าจ&างชั่วคราว - 

3. ตอบแทน ใช&สอย และวสัดุ  1,111,700.00 

4. ค�าสาธารณปูโภค 75,000.00 

5. ค�าครุภัณฑ� ค�าทีด่ินและสิ่งก�อสร&าง - 

6. เงินอุดหนุน 11,564,800.00 

รวม 16,722,700.00 
 
งบประมาณเงินรายได: 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

1. รายได&จากค�าธรรมเนียมการศึกษา 2,402,612.50 

2. รายได&จากค�าสมัครสอบคัดเลือก 1,310,400.00 

3. รายได&อ่ืนๆ 140,208.97 

รวม 3,853,221.47 

รวมเงินทั้งสิ้น 20,575,921.47 
 
 
ตารางที่ 28 ร&อยละของงบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงินรายได&ที่เพิ่มข้ึนเทียบกับเป4าหมาย 

รายการ 
ป+งบประมาณ 

ค�าเฉลี่ยรวม 
ป+ 2555-2556 

ร:อยละที่ 
เพ่ิมขึ้น/

ลดลง (%) 2555 2556 2557 

งบประมาณแผ�นดิน 15,569,500.00 15,741,600.00 16,722,700.00 1,565,555.00 6.82 

งบประมาณเงินรายได& 4,623,184.95 5,019,355.00 3,853,221.47 4,821,269.98 -20.08 
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ตารางที่ 29 เงินเดือนบุคลากรแยกตามปHงบประมาณ 

รายการ เงินเดือนบุคลากรแยกตามป+งบประมาณ 
  2555 2556 2557 

ข&าราชการและลูกจ&างประจาํ 3,586,080.00 3,739,050.00 3,907,680.00 
พนักงานมหาวิทยาลัย 1,680,511.02 2,118,481.08 3,560,982.60 

     
 
ตารางที่ 30 ร&อยละของค�าใช&จ�ายเงินเดือนของบุคลากรแยกตามปHงบประมาณ 

รายการ 
ค�าใช:จ�ายเงินเดือนของบุคลากร 

(%) ต�อป+ 
 

หมายเหตุ 
  2555 2556 2257  

ข&าราชการและลูกจ&างประจาํ 23.03 23.75 23.37 
สัดส�วนต�องบประมาณแผ�นดนิ

ที่ได&รับจัดสรร 

พนักงานมหาวิทยาลัย 19.48 28.05 45.27 
สัดส�วนต�องบประมาณเงนิ

รายได&ทีไ่ด&รับจริง 
 
 
ตารางที่ 31 งบประมาณแผ�นดินที่ได&รับและจ�ายจริง ปHงบประมาณ 2557 

ประเภท งบประมาณแผ�นดิน 
ที่ได:รับ 

งบประมาณแผ�นดิน 
จ�ายจริง 

คงเหลือ 

เงินเดือนและค�าจ&างประจํา 3,971,200.00 3,907,680.00 63,520.00 

ค�าจ&างชั่วคราว - - - 

ตอบแทนใช&สอยและวัสด ุ 1,111,700.00 1,111,699.40 0.60 
ค�าครุภัณฑ� ค�าที่ดนิและ
สิ่งก�อสร&าง - - - 

ค�าสาธารณูปโภค 75,000.00 75,000.00 - 

เงินอุดหนุน 11,564,800.00 11,564,800.00 - 

รวม 16,722,700.00 16,659,179.40 63,520.60 
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ตารางที่ 32 งบประมาณเงินรายได&ที่ได&รับและจ�ายจริง ปHงบประมาณ 2557 
ประเภท งบประมาณเงินรายได: 

ที่ได:รับ 
งบประมาณเงินรายได: 

จ�ายจริง 
คงเหลือ 

รายรับ       

ค�าธรรมเนียมการศึกษา 2,402,612.50   

ค�าสมัครสอบคัดเลือก 1,310,400.00   

รายได&อ่ืนๆ 140,208.97   

รายจ�าย       

ค�าจ&างชั่วคราว   1,744,320.00                                                                                                                 

ตอบแทน ใช&สอย และวัสด ุ   2,404,648.80 

ค�าสาธารณูปโภค   48,050.76 

รายจ�ายอ่ืน   180,000.00 
ค�าครุภัณฑ� ค�าที่ดนิและ
สิ่งก�อสร&าง   238,933.30 

เงินอุดหนุน   81,600.00 

รวมเงิน 3,853,221.47 4,697,552.86 -844,331.39 
 

ตารางที่ 33 ร&อยละของการเบิกจ�ายจากรายได&สะสมของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

รายการ 
ป+งบประมาณ ค�าเฉลี่ยรวม 

ป+ 2555 - 2556 

ร:อยละที่ 
เพ่ิมขึ้น/

ลดลง (%) 2555 2556 2557 

รายได&สะสม 7,242,397.37  9,006,451.75 9,062,752.69 8,124,424.56 6.37 

รายจ�าย 126,514.26  47,240.00  1,734,788.07 86,877.13 1,896.83 
% การเบิกจ�าย 1.75 0.52 19.14 1.07 
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ตารางที่ 34 สัดส�วนทุนการศึกษาประเภทต�างๆ 

ลํา
ดับ 

ตัวชี้วดั 
เปSา 

หมาย 

Level(ผล/ระดบั) 
Trends 
ข:อมูล 

Comparison 
ผล 

เปรียบเทียบ 
(+ /-) 

55 56 57 
(แนวโน:ม) 

(+ /-) 

องค�กร 
เปรียบ 
เทียบ 

1 ทุนบัณฑิตศึกษา
สงขลานครินทร� 

ได&รับจัดสรร 
เบิกจ�าย* 

  
 

14,488,000.00 
11,232,000.00 

40 ทุน 

13,484,000.00 
11,184,000.00 

37 ทุน 

 
 

11,543,200.00 
6,288,000.00 

27 ทุน 

 
 
- 

   

2 ทุนผู&ช�วยสอน         

 ได&รับจัดสรร  1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 +    
 เบิกจ�าย  1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00     
   40 ทุน 40 ทุน 40 ทุน     
3 ทุนการศึกษา

โครงการกาญจนา
ภิเษก ระหว�าง สกว.
และมหาวิทยาลัย 

        

 ได&รับจัดสรร  3,600,000.00 4,800,000.00 - +    

  
เบิกจ�าย* 

 
 7,482,000.00 

5 ทุน 
8,852,000.00 

5 ทุน 
-  

        
4 ทุนผลการเรียนดีเด�น         
 ได&รับจัดสรร  - - 672,000.00 +    
 เบิกจ�าย  - - 672,000.00     
   - - 4 ทุน     
5 ทุน PSU President 

Scholarship 
ได&รับจัดสรร 

เบิกจ�าย 

  
 
- 

 
 
- 

 
 

1,000,000.00 

 
 
+ 

  

  
  - 

- 
- 
- 

288,000.00 
1 ทุน 

   

6 ทุนสร&างความร�วมมือ
กับนานาชาติ 

ได&รับจัดสรร 
เบิกจ�าย 

 

  
 
- 

 
 
 

 
 

5,850,000.00 

 
 
+ 

  

  - 
- 

- 
- 

5,850,000.00 
13 ทุน 

   

7 ทุนส�งเสริม
แลกเปล่ียนนักศึกษา
และการโอนหน�วย 
กิตระหว�างประเทศ 

       

 ได&รับจัดสรร  - - 4,000,000.00 +    
 เบิกจ�าย  - - 2,060,000.00     
   - - 13 ทุน     
8 ทุนการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาต�างชาติที่มี
ศักยภาพสูงฯ 

        

 ได&รับจัดสรร  - - 25,000,000.00 +    
 เบิกจ�าย  - - 2,060,000.00     
   - - 13 ทุน     
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ตารางที่ 35 สัดส�วนทุนการศึกษาในกลุ�มสาขาวิชาต�างๆ 

กลุ�มสาขาวิชา 
  

ป+ 2555 ป+ 2556 ป+ 2557 

จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน 
ร:อย
ละ 

จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน 
ร:อย
ละ 

จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน 
ร:อย
ละ 

วิทยาศาสตร�
และ

เทคโนโลยี 
72 16,179,000.00 81.24 70 15,068,000.00 70.95 110 21,370,000.00 66.1 

วิทยาศาสตร�
สุขภาพ 

9 3,357,000.00 16.86 8 5,886,000.00 27.72 31 7,784,000.00 24.1 

มนุษยศาสตร�
และ

สังคมศาสตร� 
4 378,000.00 1.90 4 282,000.00 1.33 17 3,181,000.00 9.8 

รวมท้ังสิ้น 85 19,914,000.00  100  82 21,236,000.00  100  158 32,335,000.00  100  
 
 
ตารางที่ 36 สัดส�วนทุนวิจัยประเภทต�างๆ 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วดั 
เปSา 

หมาย 

Level(ผล/ระดบั) 
Trends 
ข:อมูล 

Comparison 
ผลเปรียบเทียบ 

(+ /-) 55 56 57 
(แนวโน:ม) 

(+ /-) 

องค�กร
เปรียบ 
เทียบ 

1 ทุนอุดหนุนการวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ� 

ได&รับจัดสรร 
เบิกจ�าย 

  
14,195,000.00 
14,082,000.00 

635 ทุน 

 
11,876,000.00 
11,587,000.00 

579 ทุน 

 
12,514,800.00 
12,160,100.00 

501 ทุน 

 
+ 

   

2 ทุนอุดหนุนการวิจัยใน
หัวข&อการแก&ไขปUญหา
ชุมชน 

ได&รับจัดสรร 
เบิกจ�าย 

  
 

250,000.00 
250,000.00 

5 ทุน 

 
 

500,000.00 
300,000.00 

6 ทุน 

 
 

500,000.00 
350,000.00 

7 ทุน 

 
 
+ 

 

  

 

3 ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากสํานักงาน
นโยบายและแผน
พลังงาน 

ได&รับจัดสรร 
เบิกจ�าย 

 

  
 

142,600.00 
142,600.00 

2 ทุน 

 
 
- 

 
 

640,000.00 
640,000.00 

5 ทุน 

 
 
+ 

  

4 ทุนสนับสนุนการ
เดินทางไปทําวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ�ระดับ
ปริญญาเอกใน
ต�างประเทศ 

ได&รับจัดสรร 
เบิกจ�าย 

  
 
 

1,500,000.00 
1,500,000.00 

5 ทุน 

 
 
 

2,000,000.00 
1,999,800.00 

7 ทุน 

 
 
 

2,000,000.00 
2,000,000.00 

7 ทุน 

 
 
 
+ 
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ตารางที่ 37 สัดส�วนทุนวิจัยในกลุ�มสาขาวิชาต�างๆ 

กลุ�ม
สาขาวิชา 

ป+ 2555 ป+ 2556 ป+ 2557 
จํานวน

ทุน 
จํานวนเงิน ร:อยละ 

จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน ร:อยละ 
จํานวน

ทุน 
จํานวนเงิน ร:อยละ 

วิทยาศาสตร�
และ

เทคโนโลยี 
446 12,636,600.00 77.65 380 9,974,600.00 71.83 265 10,534,200.00 76.2 

วิทยาศาสตร�
สุขภาพ 

122 2,476,000.00 15.21 145 3,158,200.00 22.74 147 3,237,900.00 23.4 

มนุษยศาสตร�
และ

สังคมศาสตร� 
80 1,162,000.00 7.14 67 754,000.00 5.43 108 50,000.00 0.4 

รวมท้ังสิ้น 648 16,274,600.00 100 592 13,886,800.00 100.00 520 13,822,100.00 100 
 
 
 

7.4 ผลลัพธ�ด:านการมุ�งเน:นผู:ปฏิบตัิงาน 
ในปHการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 20 คน 

โดยสามารถจําแนกได&ดังนี้ 
 

ป+การศึกษา ข:าราชการ/ลูกจ:างประจํา 
(คน) 

พนักงานทุกประเภท 
(คน) 

รวม 

2555 10 11 21 
2556 10 11 21 
2557 9 11 20 

 
จากผลการวิเคราะห�และข&อสรุปผลการประเมินปUจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต�อ

บัณฑิตวิทยาลัย ปH 2558  ซ่ึงมีวัตถุประสงค�เพื่อนําข&อสนเทศผลการสํารวจความผาสุกและความผูกพัน ตลอดจน
ข&อเสนอแนะและข&อคิดเห็นที่เป!นประโยชน�ไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง และเพื่อสร&าง
บรรยากาศที่เอ้ืออํานวยให&บุคลากรมีความสุข ตลอดจนมีความพึงพอใจในการทํางานมากยิ่งข้ึน อันจะนําไปสู�การ
พัฒนาและธํารงรักษาไว&ให&บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สรุปได&ดังนี้ 
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ก. ด:านความผาสุกของบุคลากร 

ตัวชี้วัด 
เปSาหมาย  
(ระดบั) 

ผลลัพธ� 
(ระดบั) 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวม 4.00 3.94 

 ด:านลักษณะงาน 
1. ความพึงพอใจที่ได&ทํางานที่เหมาะสมกับความรู& ความสามารถและความถนดั 

(สูงที่สดุ) 

 
4.00 

 
3.65 

2. หน�วยงานมีระบบการถ�ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู& จัดการฐานความรู&ที่ดีและ
ส�งผลให&การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (ต่ําที่สุด) 

4.00 2.90 

 ด:านความม่ันคงและความก:าวหน:า 
1. การพัฒนาและการเรียนรู&ของตนเองส�งผลต�อความก&าวหน&าในสายอาชีพ 

(สูงที่สดุ) 

 
4.00 

 
3.77 

2. มีความรู&สึกว�ามีความม่ันคงกับงานที่ทาํอยู�ในขณะนี้ (ต่าํที่สุด) 4.00 3.68 

 ด:านเพ่ือนร�วมงาน  
1. สามารถทาํงานเป!นทีม เพื่อให&เกิดความร�วมมือ และการทํางานที่มีคุณภาพ 

(สูงที่สดุ) 

 
4.00 

 
3.90 

2. เพื่อนร�วมงานให&ความสนิทสนม ให&ความช�วยเหลือหรือสนับสนนุในการปฏิบัติ
ภารกิจ หน&าที่และผลงาน (ต่ําทีสุ่ด) 

4.00 3.85 

 ด:านผู:บังคับบญัชา 
1. ผู&บังคับบัญชาส�งเสริม สนบัสนนุให&ผู&ปฏิบัติงานวางแผนพฒันาตนเองเพื่อให&

เกิดการเรียนรู&อย�างต�อเนื่อง (สูงที่สุด) 

 
4.00 

 
4.10 

2. ผู&บังคับบัญชามีการชี้แจงให&ผู&ปฏิบัติงานเข&าใจในนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานต�างๆ อย�างชัดเจน (ต่ําที่สุด) 

4.00 4.02 

 ด:านการเสริมสร:างแรงจูงใจ ค�าตอบแทนและสวัสดิการ 
1. หน�วยงานสนบัสนุน ยกย�อง และให&รางวัลแก�บุคลากร/ทีมงานที่มีการ

พัฒนาการเรียนรู& สร&างนวัตกรรม หรือมีผลงานโดดเด�น (สงูที่สดุ) 

 
4.00 

 
4.23 

2. รายได& ค�าตอบแทน และสวสัดกิารที่ได&รับในปUจจบุันมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัตหิน&าที่อยู� (ต่ําที่สุด) 

4.00 4.18 

 ด:านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มชี�วยให&ท�านสามารถปฏิบัติงานได&อย�างต�อเนื่อง 

(สูงที่สดุ) 

 
4.00 

 
4.38 

2. สภาพแวดล&อม และบรรยากาศทั่วไปในที่ทาํงาน เช�น เสยีง แสงสว�าง การ
ถ�ายเทอากาศมีความเหมาะสม (ต่ําที่สดุ) 

4.00 4.35 
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ข. ด:านความผูกพันของบุคลากร 
ตัวชี้วัด เปSาหมาย  

(ระดบั) 
ผลลัพธ� 
(ระดบั) 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวม 4.00 3.56 

 ด:านความทุ�มเทปฏิบัติงานเพ่ือให:บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กร 
1. การนําความรู&ทีไ่ด&จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู&ทัง้จากภายในและภายนอก

องค�กรมาใช&ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให&ดีข้ึน (สูงที่สดุ) 

 
4.00 

 
3.58 

2. การปฏิบัติงานทีไ่ด&รับมอบหมายอย�างเต็มความรู&ความสามารถ (ต่ําที่สดุ) 4.00 3.52 

 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดตี�อองค�กร 
1. มีความซ่ือสัตย�และจงรักภักดีต�อองค�กร โดยคํานึงถึงประโยชน�ขององค�กรเป!น

ที่ตั้ง (สูงที่สุด) 

 
4.00 

 
3.58 

2. มีความภาคภูมิใจเม่ือองค�กรของท�านมีการพัฒนา (ต่าํทีสุ่ด) 4.00 3.52 

 การดํารงสมาชิกภาพและเป นส�วนหน่ึงขององค�กร 
1. เม่ือทํางานในองค�กรแห�งนี้เป!นเวลานาน ยิ่งรู&สึกเป!นส�วนหนึง่ขององค�กร 

(สูงที่สดุ) 

 
4.00 

 
3.70 

2. ไม�คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค�กรอ่ืน แม&ว�าจะได&รับตาํแหน�งและเงนิเดือนที่ดีกว�า 
(ต่ําที่สดุ) 

4.00 3.40 

 
 
7.5 ผลลัพธ�ด:านประสิทธิภาพของผลงาน 
 
นโยบายการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยที่มุ�งเน:น 

1. สนับสนุนนักศึกษาที่มีคุณภาพเข&าสู�ระบบบัณฑิตศึกษา 
2. ส�งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เน&นวิจัย มุ�งสู�ความเป!นนานาชาติ 
3. ส�งเสริมการเปVดสอนหลักสูตรนานาชาติ 

 
แผนกลยุทธ�หลักของบัณฑิตวิทยาลัย 

1. การสนับสนุนทุนการศึกษาให&กับนักศึกษาในประเทศเพื่อนบ&านมาเรียนที่ ม.อ. 
2. การสนับสนุนการสร&างหลักสูตรร�วมกับต�างประเทศ 
3. การสนับสนุนให&มีการเรียนและทําวิจัยในต�างประเทศ 
4. การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ 
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ในปHงบประมาณ 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ได&รับการจัดสรรงบประมาณแผ�นดิน จํานวน 40 
ล&านบาท เพื่อจัดทําโครงการศูนย�กลางการศึกษาในอาเซียน  โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้ 

1.  ทุนโครงการความร�วมมือกับนานาชาติในการสร&างหลักสูตรร�วมกับมหาวิทยาลัยในต�างประเทศ (JDP) 
ประจําปH 2557 

 
 
 

2.  ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน�วยกิตระหว�างประเทศ ประจําปH 2557 

 
 
 

3. ทุนนักศึกษาต�างชาติที่มีศักยภาพสูง 

 
 



 

Graduate School   94 

4. บัณฑิตวิทยาลยัสหวิทยาการ (Interdisciplinary Graduate School) 
มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนให&มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ เพื่อรองรับความท&า

ทาย เพื่อแก&ปUญหาเฉพาะด&าน เพื่อการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพที่ต&องการการแก&ไขโดยปUจจุบันทันด�วนและ
ไม�มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู�เดิมรองรับ 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 350 (6/2556)  เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ได&
เห็นสมควรให&จัดตั้งระบบบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ในปH 2557 ข้ึน เพื่อให&เกิด
ความร�วมมือระหว�างคณะในลักษณะบูรณาการที่เก่ียวข&องกับหลายสาขาวิชา 3 หน�วยงาน ดังนี้   
 

 
 
 

7.6 ผลลัพธ�ด:านการนําองค�กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทศัน� (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

ค�านิยม (Value) 

การบรรลุวิสัยทัศน�และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาจากรายงานการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปHการศึกษา 2557 
ความภาคภูมิใจในบัณฑิตวิทยาลัยท่ีดําเนินการมาเป!นระยะเวลา 36 ปH และมีการจัดเฉลิมฉลองครบรอบ
สถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยเม่ือ 11 มิถุนายน 2557 (แนบหนังสือ) 

การจัดการบัณฑิตศึกษาให:ได:มาตรฐานสากล 

1. กําหนด กํากับ ดแูลมาตรฐานและการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการผลติบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให:ได:มาตรฐานสากล 

2. ส�งเสริม สนับสนุน ปLจจัยเก้ือหนุนระดับบัณฑิตศึกษา 

บริการด:วยใจ ห�วงใยคุณภาพ 
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ตารางที่ 38 บทบาทหน&าที่ของคณะกรรมการชุดต�างๆ 
หน�วยงาน บทบาทหน:าที ่ รายงานผลต�อหน�วยงานใดบ:าง 

คณะกรรมการ
ประจํา 
บัณฑิตวิทยาลยั 

การกํากับดูแล
ในด&านการ
บริหารจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัยดํา เนินงานตามนโยบาย และทิศทางที่ ได& รับจากสภา
มหาวิทยาลัยและมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงมี
อธิการบดี รองอธิการบดีที่ดูแลงานบัณฑิตศึกษาและรองอธิการบดีฝZาย
วิชาการวิทยาเขตต�างๆ เป!นที่ปรึกษา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป!นผู&บริหาร
สูงสุด มีรองคณบดีฝZายวิชาการ รองคณบดีฝZายกิจการนักศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ� และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตปUตตานี เป!นผู&บริหารที่
รองรับขอบข�ายงานตามที่คณบดีมอบหมาย  และดําเนินการภายใต&การกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย โดยอาศัยหลักการบริหาร
กิจการบ&านเมืองที่ดี ตามระเบียบ กฎหมาย วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� และการกํากับนโยบายของคณะสู�การปฏิบัติผ�าน
แผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติงานประจําปHของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีสํานักงาน
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเป!นหน�วยงานรองรับการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 การกํากับดูแล
ด&านการผลิต
บัณฑิต 

เป!นผู&กํากับดูแลมาตรฐานการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให&ได&
บัณฑิตที่มีคุณภาพ  และเป!นบัณฑิตที่พึงประสงค�ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

 การกํากับดูแล
ด&านการเงิน
และ
งบประมาณ 

ภายใต&ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยหน�วยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย 
 
 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล
บัณฑิตวิทยาลยั
สงขลานครินทร� 

การบริหาร
ราชการใส
สะอาด 

มีระบบการตรวจสอบและกลั่นกรองงานตามสายบังคับบัญชา ด&วยความ
โปร�งใส และเปVดโอกาสให&มีการรับฟUงความคิดเห็นและซักซ&อมความเข&าใจจาก
บุคลากรทุกกลุ�มในรูปแบบต�างๆ อย�างสมํ่าเสมอ เช�น ประชุมสัมมนา ประชุม
บุคลากร เป!นต&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&รับการตรวจประเมินคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยทุกปH 

กรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

ควบคุมและ
ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน 

มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของหน�วยงาน เพื่อให&เกิด
ความเชื่อม่ันและการให&คําปรึกษาอย�างเที่ยงธรรมและเป!นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค�า
และปรับปรุงการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย การตรวจสอบภายในช�วยให&
องค�กรบรรลุเป4าหมายด&วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย�างเป!นระบบ 
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การสํารวจปัจจยัความผาสุกและความผูกพนัของบุคลากรต่อองค์กร ประจาํปี  ���8 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

คาํชี'แจง   แบบสอบถามแบ่งเป็น  4  ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที� 1   คาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนที� 2   คาํถามเกี�ยวกบัความผาสุก 
ตอนที� �   คาํถามเกี�ยวกบัความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ร 
ตอนที� 4   ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น 

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

ตอนที. /   ขอ้มูลส่วนบุคคล (โปรดทาํเครื�องหมาย  � ลงในช่องที�ตรงกบัความเป็นจริง) 
 
1 เพศ  �  ชาย  �  หญิง 

2 อาย ุ �  21  – 30 ปี   �  31  – 40 ปี   �  41 – 50 ปี   �  51 ปีขึ9นไป 

3 สถานภาพ   �  โสด  �  สมรส �  หยา่ร้าง 

4 ระดบัการศึกษา �  ต ํ�ากวา่ปริญญาตรี  �  ปริญญาตรี  �  ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

5 สถานภาพการทาํงาน  � ขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจาํ � พนกังาน (ทุกประเภท)    

6 อายงุาน  �  ต ํ�ากวา่ > ปี   �  5 – 10 ปี   �  11 – 15 ปี   � 16 – 20 ปี   �  21 – 25 ปี   � ?@ ปีขึ9นไป 

7 ปฏิบติังานในกลุ่มงาน  � บริหารทั�วไป  �  สนบัสนุนวชิาการ  �  บณัฑิตศึกษา วทิยาเขตปัตตานี  

 

 

ตอนที. 2   ความผาสุก (โปรดทาํเครื�องหมาย √ ในช่องที�ตอ้งการ) 

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

ปัจจยั 
ระดบัความคดิเห็น 

/ � 1 2 � 

/. ด้านลกัษณะงาน      

1.1 ท่านมีความพึงพอใจที�ไดท้าํงานที�เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถและความถนดั      
1.2 ท่านมีความสุขในการปฏิบติัภารกิจและหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายหรือรับผิดชอบ      
1.3 ท่านรู้สึกวา่งานที�ท่านทาํมีความทา้ทาย  และช่วยใหท่้านไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ9น      
1.4 หน่วยงานของท่านมีระบบการถ่ายทอด แลกเปลี�ยนเรียนรู้ จดัการฐานความรู้ที�ดีและส่งผล

ใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ 
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-?- 
 

ปัจจยั 
ระดบัความคดิเห็น 

/ � 1 2 � 

�. ด้านความมั.นคงและความก้าวหน้า      

2.1 ท่านมีความรู้สึกวา่มีความมั�นคงกบังานที�ทาํอยูใ่นขณะนี9       
2.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ เพื�อเขา้สู่ตาํแหน่งต่างๆ อยูบ่นพื9นฐานแห่งความถูกตอ้ง 

เหมาะสมและมีความยติุธรรม 
     

2.3 การประเมินประสิทธิภาพ ผลงาน ความสามารถ และความดีความชอบของบุคลากรในละ
หน่วยงาน อยูบ่นพื9นฐานแห่งความถูกตอ้ง เหมาะสมและยติุธรรม 

     

2.4 มีการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ดา้นความกา้วหนา้ใน
ตาํแหน่งหนา้ที� / การผลิตผลงาน เช่น งานวจิยั /สิ�งประดิษฐแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ/คู่มือการ
ปฏิบติังาน/เอกสารต่าง ๆ 

     

2.5 ท่านมีโอกาสพฒันาความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานโดยการเขา้รับการฝึกอบรม/
สมัมนาหรือกิจกรรมการจดัการความรู้ 

     

2.6 การพฒันาและการเรียนรู้ของท่านส่งผลต่อความกา้วหนา้ในสายอาชีพ      
1.  ด้านเพื.อนร่วมงาน       

3.1 เพื�อนร่วมงานใหค้วามสนิทสนม ใหค้วามช่วยเหลือหรือสนบัสนุนในการปฏิบติัภารกิจ 
หนา้ที�และผลงาน 

     

3.2 ผูป้ฏิบติังานและเพื�อนร่วมงานใหค้าํปรึกษาปัญหาการทาํงาน มีการแลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน 

     

3.3 ท่านไดรั้บการยอมรับ นบัถือในความรู้ ผลงาน และความสามารถในการปฏิบติังานภารกิจ
และหนา้ที� จากบุคคลากรภายในหน่วยงาน 

     

3.4 ท่านสามารถทาํงานเป็นทีม เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือ และการทาํงานที�มีคุณภาพ      

2. ด้านผู้บังคบับญัชา  (หมายถึงระดบัหัวหน้างานขึ'นไปทุกระดบั)      

4.1 ผูบ้งัคบับญัชามีการชี9แจงใหผู้ป้ฏิบติังานเขา้ใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน
ต่างๆอยา่งชดัเจน 

     

4.2 ผูบ้งัคบับญัชาสร้างบรรยากาศที�เป็นกนัเองกบัผูป้ฏิบติังาน และเมื�อประสบปัญหาในการ
ทาํงานผูป้ฏิบติังานสามารถปรึกษาหารือได ้

     

4.3 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเสมอภาคต่อผูป้ฏิบติังาน ยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของผูป้ฏิบติังาน 

     

4.4 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้าํแนะนาํ และสอนงานท่านเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายในการทาํงาน      
4.5 ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งที�ดีในถ่ายทอด  แบ่งปันความรู้ ใหมี้การเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง      
4.6 ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้ป้ฏิบติังานวางแผนพฒันาตนเองเพื�อใหเ้กิดการ

เรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง 
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�. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร      

5.1 รายได ้ค่าตอบแทน และสวสัดิการที�ไดรั้บในปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบัปริมาณงาน
หรือภารกิจที�ปฏิบติัหนา้ที�อยู ่

     

5.2 ท่านพอใจกบัเงินเดือนของท่านเมื�อเปรียบเทียบกบับุคลากรในสายอาชีพอื�นๆ ที�มีวฒิุ
การศึกษาเหมือนท่าน 

     

5.3 ท่านไดรั้บสิทธิN การเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าสวสัดิการต่างๆ ที�องคก์รจดัใหอ้ยา่ง
เหมาะสม 

     

5.4 หน่วยงานสนบัสนุน ยกยอ่ง ใหร้างวลั แก่บุคลากร/ทีมงาน ที�มีการพฒันาการเรียนรู้ สร้าง
นวตักรรม หรือมีผลงานโดดเด่น 

     

<. ด้านสถานที.และสิ.งอาํนวยความสะดวก      

6.1 สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศทั�วไปในที�ทาํงาน เช่น เสียง แสงสวา่ง การถ่ายเทอากาศมี
ความเหมาะสม 

     

6.2 ท่านมีความพึงพอใจในอาคารสถานที�และสภาพแวดลอ้มทั�วไป      
6.3  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�มีช่วยใหท่้านสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเนื�อง      

 

ตอนที. 1  ความผูกพนัของบุคลากรต่อองค์กร 

ปัจจยั 
ระดบัความคดิเห็น 
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/. ความทุ่มเทปฏิบัตงิานเพื.อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร      

1.1 ท่านปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ      
1.2 ท่านเตม็ใจที�จะปฏิบติัตามนโยบายขององคก์ร      
1.3 ท่านมีความคิดริเริ�ม การสรุปบทเรียนและพฒันาการทาํงานใหดี้ขึ9น      
1.4 ท่านเตม็ใจที�จะทาํงานใหแ้ลว้เสร็จ แมว้า่จะล่วงเลยเวลาราชการ      
1.5 ท่านนาํความรู้ที�ไดจ้ากการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทั9งจากภายในและภายนอกองคก์รมาใชใ้น

การพฒันางานและปรับปรุงงานใหดี้ขึ9น 
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�.  ความภาคภูมใิจและจงรักภักดต่ีอองค์กร      

?.P ท่านมีความภาคภูมิใจเมื�อองคก์รของท่านมีการพฒันา      
?.? ท่านยนิดีจะบอกกบัผูอื้�นวา่ท่านทาํงานที�องคก์รนี9       
?.� ท่านรู้สึกภูมิใจเมื�อไดย้นิบุคคลอื�นกล่าวถึงองคก์รในทางที�ดี      
?.O ท่านมีพฤติกรรมเป็นแบบอยา่งที�ดีที�ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์ร      
?.> ท่านมีความซื�อสตัยแ์ละจงรักภกัดีต่อองคก์ร โดยคาํนึงถึงประโยชน์ขององคก์รเป็นที�ตั9ง      

3.  การดาํรงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ.งขององค์กร      

�.P ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รอยา่งสมํ�าเสมอ      
�.? เมื�อท่านทาํงานในองคก์รแห่งนี9 เป็นเวลานาน ท่านยิ�งรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งขององคก์ร      
�.� ท่านตั9งใจที�จะปฏิบติังานกบัองคก์รนี9จนกวา่จะเกษียณอายรุาชการ      
�.O ท่านไม่คิดจะไปปฏิบติังานที�องคก์รอื�น แมว้า่จะไดรั้บตาํแหน่งและเงินเดือนที�ดีกวา่      

 

ตอนที. 2  ข้อเสนอแนะ และความคดิเห็น 
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ขอขอบคุณสําหรับคาํตอบของทุกท่าน 


