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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลเพ่ือให้สอดรับกับ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ท่ีมีเป้าหมาย “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมท้ังการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถ่ินไทย” โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาบริหาร
จัดการเพ่ือให้องค์กรพัฒนาและประสบความสําเร็จ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทํารายงานการ
ประกันคุณภาพภายในโดยใช้เกณฑ์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัยฉบับน้ี เป็นรายงานประจําปีการศึกษา 2561 (14 สิงหาคม 
2561 – กรกฎาคม 2562) ประกอบด้วยโครงร่างองค์กร กระบวนการ หมวด 1-6 และผลลัพธ์การดําเนินการในหมวด 7 อน่ึง ใน
การนําเสนอรายงาน EdPEx ของรอบปีการศึกษาน้ี ไม่ครบรอบปีการศึกษา แต่จะมีการรายงานข้อมูลในไตรมาสแรกของปี 2562 
ซ่ึงจะแตกต่างจากการรายงานในปีท่ีผ่านมา 
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บทคัดย่อสําหรับผู้บริหาร 
 

บัณฑิตวิทยาลัยทําหน้าท่ีบริหารการผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยเพ่ือบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยร่วมกับคู่ความร่วมมือ ได้แก่ ภาควิชา/คณะ/สถาบัน/วิทยาเขตต่างๆ ท่ีเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 มีสํานักงานบริหารโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้นําองค์กร มีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
และบุคลากรสายสนับสนุนขับเคลื่อนและดําเนินการ ภายใต้การกํากับของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังสิ้น 168 หลักสูตร 
แบ่งเป็น ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต 55, 2, 110 และ 1 หลักสูตร 
ตามลําดับ มีจํานวนหลักสูตรเปิดสอนและจํานวนนักศึกษาน้อยกว่าของระบบบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงถือว่าเป็นองค์กรคู่เทียบท่ีมีบริบทการบริหารจัดการคล้ายคลึงกัน 
ร้อยละ 100 ของหลักสูตร ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาต่างๆ รวมท้ังสิ้น 1,651 คน สําเร็จการศึกษา 426 คน และท่ีกําลังศึกษาอยู่อีก 3,656 คน ผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ จุดแข็งท่ี
สําคัญของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ การมีระบบทุนอุดหนุนวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์โดยให้ทุนทุกโครงการ ทุนการศึกษาภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทุนผู้ช่วยสอน มีระบบสารสนเทศและเครือข่าย online ท่ีอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบการรับ
สมัคร online ระบบการติดตามสถานะทุนวิจัยของนักศึกษาแบบ real time ช่องทางการสื่อสารทาง electronics 
(webboard และ e-mail) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักศึกษา คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ) เป็นต้น มีหลักสูตรแผน ข เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และมีอาจารย์แม่เหล็กท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับและอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศสังกัดใน
หลักสูตรท่ีมีผู้นิยมเข้าศึกษาต่อ จุดท่ีท้าทาย ได้แก่ จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรแผนทําวิทยานิพนธ์ยังต่ํากว่าเป้าหมาย 
ระยะเวลาท่ีใช้ศึกษาเฉลี่ยยังสูงกว่าแผนการศึกษาท่ีกําหนดโดยหลักสูตร ท้ังน้ี ในการแก้ไขจุดท้าทายดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่สามารถดําเนินการโดยลําพังได้ จะต้องได้รับความร่วมมือกับภาควิชา/คณะ/สถาบันวิจัย/วิทยาเขตต่างๆ ตามต้นสังกัดของ
คณาจารย์ และมหาวิทยาลัย 

อน่ึง ในการนําเสนอรายงาน EdPEx ของรอบปีการศึกษาน้ี จะมีการรายงานข้อมูลในไตรมาสแรกของปี 2562 
ซ่ึงจะแตกต่างจากการรายงานในปีท่ีผ่านมา (14 กรกฎาคม 2561 – เมษายน 2562) 
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โครงร่างองค์กร 
P.1 ลักษณะองค์กร 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1) หลักสูตร และบริการ 

มหา วิทยาลั ยส งขลานครินทร์ เ ปิ ดสอนหลั กสู ตร บัณฑิต ศึกษาในระดับปริญญาโท  หลั กสู ต ร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา เป็นหลักสูตรแรก ในปีการศึกษา 2522 (มิถุนายน พ.ศ.2522) ต่อมาได้มีพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในวันท่ี 11 มิถุนายน 2523 เพ่ือดําเนินการให้การศึกษาข้ันสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของท้องถ่ินและของประเทศ มีสํานักงาน 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ
วิทยาเขตปัตตานี ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบัณฑิตศึกษา และกํากับดูแลมาตรฐานหลักสูตร
และการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีคณะ/ภาควิชา/สถาบัน/วิทยาเขตต่างๆ เป็นคู่ความร่วมมือจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ืองปัจจุบันมีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีวิทยาเขต
หาดใหญ่ ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต รวมท้ังสิ้น 168 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2561 

ระดับหลักสูตร 
จํานวน
หลักสูตร 

มาตรฐานและการประกนั
คุณภาพหลักสูตร 

ระบบสนับสนนุ 

ปริญญาเอก 
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
 
ปริญญาโท 
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

55 
 
2 
 

110 
 
1 

1. กํากับทุกหลักสตูรให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. 

2. ดูแลคุณภาพบัณฑิตให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. 

1. ระบบสนับสนุนอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2. ระบบทุนการศึกษา 
3. ระบบบริการนักศึกษา 
4. ระบบสนับสนุนหลักสูตร 

*ข้อมูลจากระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย ณ วันท่ี 1 เมษายน 2562 
 

ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาท้ัง 4 ระดับ ร่วมกับ
คู่ความร่วมมือ โดยคณาจารย์/บุคลากรภาควิชาและสถาบันคู่ความร่วมมือได้จัดตั้งทีมงานสอนและบริหารหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรตามความเช่ียวชาญ ถ้าจําแนกตามท่ีตั้งแล้ว วิทยาเขตท่ีเปิดสอน มี 4 วิทยาเขต ได้แก่ 

วิทยาเขตหาดใหญ ่ 128 สาขาวิชา 
วิทยาเขตปัตตานี 23 สาขาวิชา 
วิทยาเขตภูเก็ต 9 สาขาวิชา 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 8 สาขาวิชา 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รวมท้ังสิ้น 3,656 คน ประกอบด้วย ปริญญาเอก 

831 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 211 คน ปริญญาโท 2,286 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 322 คน มีกลไกการ
ให้การศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคู่ความร่วมมือ (ภาควิชา/คณะ/สถาบัน/วิทยาเขต
ต่างๆ) ได้แก่ แผนการเรียนรายวิชาร่วมกับการทําวิทยานิพนธ์ แผนทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ และแผนการเรียนรายวิชาร่วมกับ
การทําสารนิพนธ์ สําหรับปีการศึกษา 2561 มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 426 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 58 คน 
ระดับปริญญาโท 183 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 185 คน (ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย ณ 
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562) 
 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
บัณฑิตวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ดังน้ี 
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วิสัยทัศน์ : บัณฑิตศึกษามุ่งสู่นวัตกรรม 
พันธกิจ : 1. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการจัดการบัณฑิตศึกษา 

2. ส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม 
3. กํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา 

ค่านิยม : บริการด้วยใจ ห่วงใยคุณภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร : การทํางานเป็นทีม 
สมรรถนะหลัก : ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการบัณฑิตศึกษา 
 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมีบุคลากรท้ังสิ้น 23 คน สังกัดสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงเป็น

สายสนับสนุนท้ังหมด ทําหน้าท่ีในการประสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น การกํากับดูแลมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดย
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย การบริการระบบฐานข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา การจัดสรรทุนการศึกษาและทุนอุดหนุน
การวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ระบบการรับสมัครสอบคัดเลือก กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 

(4) สินทรัพย์ 
บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตหาดใหญ่ตั้งอยู่ท่ีช้ัน 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning 

Resources Center) และวิทยาเขตปัตตานีตั้งอยู่ท่ีช้ัน 2 อาคาร 3 มีระบบเครือข่ายท่ีพัฒนาด้วยตนเอง มีระบบสารสนเทศ
ให้บริการผ่านเครือข่ายสําหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศท่ีได้พัฒนาเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ เช่น ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา เป็นต้น ซ่ึงระบบน้ี
สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างคณะ/หน่วยงานต่างๆ ท่ีเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและได้จัดหาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และจัดให้มีบริการต่างๆ เพ่ิมเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
นักศึกษาบุคลากร เช่น ห้องประชุม ห้องประชุมทางไกล ห้องเรียน เป็นต้น 

 
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับสําคัญ 

ด้าน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ สาระสําคัญ 
ส่วนราชการท่ีเป็น 

ผู้ออกกฎ 
ด้านหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรและ
บัณฑิต 

1.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 

2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 

3. หลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 
2559 

4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 

5.ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2549 

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2556 

ข้อกําหนดในการจัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

1. มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2. กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
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ด้าน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ สาระสําคัญ 
ส่วนราชการท่ีเป็น 

ผู้ออกกฎ 
7.ข้อบังคับว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
 

การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 

2. ดัชนีและตัวบ่งช้ีเกณฑ์คณุภาพของ สกอ. 
สมศ. กพร. ม.อ. 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

2. สกอ. สมศ. กพร. 
ม.อ. 

ด้านการเงิน 

การเงินพัสด ุ 1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงการคลัง 

1. การบริหารงบประมาณ
แผ่นดิน 

1. สํานักงบประมาณ 
2. กระทรวงการคลัง 

2.พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเก่ียวข้อง 

2. การบริหารพัสด ุ 3. สํานัก
นายกรัฐมนตร ี

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินรายได ้ 3. การบริหารงบประมาณ
เงินรายได้ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

4. มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

4. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2544 

4. การควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณแผนดินเพ่ือ
ติดตามประเมินผล 

5. สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงาน
บุคคล 

1. พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2551 

1. การบริหารงานบุคคล
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

1. กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

2. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยจรรยาบรรณของอาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2548 

3. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

2. การปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณของอาจารย์
และข้าราชการ
มหาวิทยาลยัสงขลานคริน
ทร์ 

3. การบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร 

บัณฑิตวิทยาลัยมีโครงสร้างองค์กรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามภาพประกอบท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 โครงสร้างการบรหิารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีบทบาทหน้าท่ีในการกํากับดูแลในด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้บัณฑิต
วิทยาลัยดําเนินงานตามนโยบาย และทิศทางท่ีได้รับจากสภามหาวิทยาลัยและมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยซ่ึงมีอธิการบดี รองอธิการบดีท่ีดูแลงานบัณฑิตศึกษาและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตต่างๆ เป็นท่ีปรึกษา 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และรอง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้บริหารท่ีรองรับขอบข่ายงานตามท่ีคณบดีมอบหมาย และดําเนินการภายใต้การ

� บริการการศึกษา 
� ธุรการและสารบรรณ 
� คลังและพัสดุ 

สภามหาวิทยาลัย 
 

สภาวิทยาเขต 
 

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
(หัวหน้า สนง.เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย) 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา วข.ปัตตานี 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

� ธุรการและสารบรรณ 
� การเจ้าหน้าท่ี 

� คลังและพัสดุ 
� อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
� การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
� การประชุม 

� นโยบายและแผน 
� สอบคัดเลือกนักศึกษา 
� ทะเบียนและประมวลผล 
� หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
� ทุนการศึกษา 
� กิจการนักศึกษา 
� การส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
� ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

� วิเทศสัมพันธ์ 
� การประกันคุณภาพ 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่าย
กิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาเขตปัตตานี 
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กํากับดูแลของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย โดยอาศัยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามระเบียบ กฎหมาย 
วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการกํากับนโยบายของคณะสู่การปฏิบัติผ่านแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจําปีของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานรองรับการดําเนินงาน
ตามพันธกิจ 

การกํากับดูแลด้านการผลิตบัณฑิตเป็นผู้กํากับดูแลมาตรฐานการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้ได้
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  และเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

การกํากับดูแลด้านการเงินและงบประมาณภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยหน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
 

(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญของบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคลท่ัวไป รวมไปถึง คณะ/
มหาวิทยาลัย นายจ้าง และผู้ใช้บัณฑิต โดยท่ีความต้องการหรือบริการท่ีให้ คือ ทุนการศึกษา ทุนวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ การ
อํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ระหว่างการศึกษา มีระบบฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา กิจกรรมสนับสนุนวิชาการ กิจกรรมสัมพันธ์
กับชุมชนกิจกรรมนันทนาการ และอ่ืนๆ การดําเนินการตามเกณฑ์ ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตร 
การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในด้านต่างๆ การกําหนด กํากับ ดูแลมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยเก้ือหนุนระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตมีคุณสมบัติ
ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แสดงด้วยตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ความต้องการหลักของกลุ่มผู้เรียน ตลาดและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจําแนกตามหลักสูตรและความต้องการความคาดหวัง 

*ระดับความพึงพอใจจากหมวด 7 ขอ้ 7.2 

กลุ่มผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการ/บริการท่ีให้ ระดับความพึงพอใจ* 

ผู้รับบริการ   
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

- วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

1. ทุนการศึกษา 
2. ทุนวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ 
3. อํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ระหว่างการศึกษา 
4. มีระบบฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา 
5. กิจกรรมสนับสนุนวิชาการ กิจกรรมสัมพันธ์กับ

ชุมชน กิจกรรมนันทนาการ และอื่นๆ 

มาก 

2. อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 1. ดําเนินการตามเกณฑ์ ข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตร 

2. จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในด้านต่างๆ 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 
 

n/a 
 

 
 
 

มาก 
มาก 

3. ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บัณฑิตศึกษา/ 

4. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบุคคลท่ัวไป 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
1. คณะ/มหาวิทยาลัย 1. กําหนด กํากับ ดูแลมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยเกื้อหนุนระดับ

บัณฑิตศึกษา 

2. นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต 
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาเอก 

บัณฑิตมีคุณสมบัติตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบท่ีเป็นทางการ ผู้ส่งมอบท่ีไม่เป็นทางการ คู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการ คู่ความร่วมมือท่ีไม่เป็นทางการ

บทบาทของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยมีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี

ความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกัน 
1. ภายในมหาวิทยาลัย เช่น คณะท่ีเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดแนวทาง/นโยบายการปฏิบัติงานในเรื่องน้ันๆ 
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สํานักงาน กพร. สกอ. เป็นผู้กําหนดนโยบายให้มหาวิทยาลัยและคณะเป็น

ผู้ดําเนินงาน 
สําหรับกลไกท่ีใช้สื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้การประชุมหารือ และการประสานโดยหนังสือ และ

เครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆ ดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 ส่วนราชการ องค์กรท่ีเก่ียวข้องคู่ความร่วมมือ ผูส้่งมอบ รวมท้ังบทบาทท่ีเก่ียวข้อง 

องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติร่วมกัน ข้อกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ภายในมหาวิทยาลัย   
คณะ ภาควิชา มหาวิทยาลัย กระบวนการจัดการเรียนการสอน 1. ข้อกําหนดในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

2. การพัฒนาหลักสูตร 
3. การพัฒนากลไกสนับสนุนการเรียนการสอน 

การทําวิจัย 
4. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 1. ข้อกําหนดเรื่องความต้องการของระบบ 
2. ดําเนินการวิจัยภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 
 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 1. การประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การใช้จ่ายงบประมาณ 
3. การบริหารทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
4. การดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
5. การดูแลบุคลากร 
6. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 

การพัฒนาระบบต่างๆ 
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานต่างๆ 

มหาวิทยาลัย 1. การใช้จ่ายงบประมาณ 
2. ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 

แนวทางปฏิบัติ/นโยบาย 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
สกอ. สมศ. กพร. 1. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 

2. กระบวนการกํากับดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
4. การปฏิบัติตามเกณฑ์ 
5. ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางปฏิบัติ/นโยบาย 

สกว. สวทช. วช. และแหล่งทุน ทุนวิจัย ดําเนินการวิจัยภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 
การบริหารทุนวิจัย 

หน่วยงานท่ีช่วยประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสอบ 

กระบวนการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

(1) ลําดับในการแข่งขัน 
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะองค์กรท่ีคล้ายคลึงกัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงถูกจัดลําดับเป็นคู่เทียบสําหรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยพิจารณา
ประเด็นการแข่งขันเรื่องนวัตกรรมของหลักสูตร และบัณฑิตสร้างนวัตกรรมในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงสภาพการแข่งขันของ
บัณฑิตวิทยาลัย มีประเด็นการเทียบใน 2 ข้อหลัก คือ ด้านนวัตกรรมของหลักสูตร และบัณฑิตสร้างนวัตกรรม โดยผลการ
ดําเนินงานในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบ ดังแสดงในตารางท่ี 5 ซ่ึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ประสบ
ความสําเร็จ 2 ข้อ คือ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้นการวิจัย และมีการทํา MOU ความร่วมมือกับหลายๆ มหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ อน่ึง ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมีข้อจํากัดในเรื่องของระยะเวลาการประเมิน ทําให้ไม่สามารถมี
ข้อมูลของคู่เทียบได้ 
 
ตารางท่ี 5 สภาพการแข่งขันของบัณฑิตวิทยาลัย 

ประเภทการ
แข่งขัน 

คู่เทียบ ประเด็นการเทียบ 

ผลการดําเนินงาน
ในปัจจุบันเมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่
เทียบ 

ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้
ประสบความสําเร็จ 

CMU* PSU 
การแข่งขัน
ภายใน 
ประเทศ 

- 1. การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการจัดการ
บัณฑิตศึกษา 

- - 1. วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยท่ี
มุ่งเน้นการวิจัย 

2. มีการทํา MOU 
ความร่วมมือกับ
หลายๆ
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

 1.1 หลักสูตรท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยและ
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

  

 1.2 จํานวนหลักสูตรท่ีมีนวัตกรรมเชิง
กระบวนการในการจัดการศึกษา 

  

 1.3 จํานวนหลักสูตรท่ีมีนวัตกรรมเชิง
การตลาด 

  

  1.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   

  2. การส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้าง
นวัตกรรม 

  

  2.1 จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ
รางวัล 

   

  2.2 จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่นาํไปใช้
ประโยชน์ 

   

  2.3 จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ 

   

  2.4 สิทธิบัตร อนุสิทธบิัตร    
  2.5 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น    
  2.6 การประกวดสารนิพนธ์ดีเด่น    
  3. การกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับ

บัณฑิตศึกษา 
   

  3.1 หลักสูตรผ่านการประเมินตามมาตรฐาน 
AUN-QA 

   

  3.2 จํานวนหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน 100%    
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(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จ ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายของ

มหาวิทยาลัยท่ีให้ทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ เป็นต้น ความรู้ความสามารถของบุคลากร การเปลี่ยนแปลง
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแข่งขัน ได้แก่ การเพ่ิมหรือลดจํานวนทุนการศึกษา จํานวนบุคลากรนักวิจัยท่ีเกษียณอายุราชการหรือ
โอนย้าย บุคลากรนักวิจัยรุ่นใหม่ยังขาดความพร้อมในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม และการวางนโยบายยุทธศาสตร์ของท้องถ่ิน การเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต่อการแข่งขัน ได้แก่ ความ
เข้มแข็งเชิงเศรษฐกิจ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรด้านการวิจัย การแก้ปัญหาในท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน เช่น สถานการณ์ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์รวมทางการศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 ปัจจัยแห่งความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมผีลกระทบต่อการแข่งขัน 

ปัจจัยแต่ละด้าน สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต่อการแข่งขัน 
1. ปัจจัยภายใน 

1.1 นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีให้
ทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัย
เพ่ือวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

1.2 ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

1. การเพ่ิมหรือลดจํานวนทุนการศึกษา 
2. จํานวนบุคลากรนักวิจัยท่ีเกษียณอายุราชการหรือโอนย้าย 
3. บุคลากรนักวิจัยรุ่นใหม่ยังขาดความพร้อมในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

2. ปัจจัยภายนอก 
1.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
2.2 การวางนโยบายยุทธศาสตร์ของ

ท้องถ่ิน 

1. มีความเข้มแข็งเชิงเศรษฐกิจ 
2. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรด้านการวิจัย การแก้ปัญหาในท้องถ่ิน

เพ่ิมข้ึน เช่น สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์รวม
ทางการศึกษา 

 
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน 
บัณฑิตวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ ISI web of Science รายงานประจําปี และขอข้อมูลโดยตรง

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ายังมีข้อจํากัดในการได้มาซ่ึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขัน 
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ ์
บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญไว้ 4 ด้าน ตามตารางท่ี 7 ซ่ึงได้ถูก

กําหนดโดยกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ผ่านการพิจารณาข้อมูลการวิเคราะห์โดย SWOT รวมท้ังพิจารณาสมรรถนะหลัก อัน
เป็นอีกจุดแข็งสําคัญของบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ได้ถูกกําหนดจากจุดอ่อนและภัยคุกคามท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ SWOT ส่วนความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ได้จากจุดแข็งและโอกาสท่ีได้จากการวิเคราะห์ SWOT เช่นกัน 
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ตารางที่ 7 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ใช้ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ที่สนับสนุน ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (W/T) กลยุทธ์ที่ใช ้ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่สนับสนุน 

1. ปัจจัยที่มีผล
ต่อ
กระบวนการ
หลัก 

1. การพัฒนาหลักสตูรใหม ่
2. การบูรณาการศาสตร์เข้า

ด้วยกันเป็นสหวิทยาการ 
3. ทุนการศึกษาและทุนวิจยัที่

ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ 

4. สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

1. จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 

3. เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งทางเอกสาร
และสื่อออนไลน์ 

4. ผลักดันให้อาจารย์แสวงหาทุนสนับสนุน
บัณฑิตศึกษาจากภายนอก 

5. สร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิตศึกษาใน
เรื่องความปลอดภัย 

1. มีทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนา
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สกอ.) 

2. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในบัณฑิต
วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

3. ชื่อเสียงของอาจารย์และคณะ 
4. มีทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัย

อย่างเพียงพอ 

1. ประชาสมัพันธ์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
ขอทุนสนับสนุนชายแดนใต้ให้มากขึ้น 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมลูให้สอดคลอ้งกับ
ความต้องการ 

3. ประชาสมัพันธ์สาขาวิชาที่อาจารย์และ
คณะมีชื่อเสียงไปยังกลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้น 

4. จัดสรรทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ปัจจัยที่มีผล
ต่อ
กระบวนการ
สนับสนุน 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

1. สร้างระบบการติดตามและประเมนิผล 
2. จัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจข้อมูล

ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในบัณฑิต
วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มคีวามเป็นมาตรฐานสากล 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมลูให้สอดคลอ้งกับ
ความต้องการ 

2. สร้างระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

3. ความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

1. ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด 

2. มีงานวิจัยที่แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่น 

1. ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาด 

2. จัดสรรทุนเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

การเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน 1. มหาวิทยาลยัสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมของหลักสตูรใหม่ที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาด 

2. มหาวิทยาลยัสนับสนุนเงินงบประมาณ 
4. ปัจจัยที่มีผล

ต่อทรัพยากร
บุคคล 

1. การสร้างค่านิยมร่วมระหว่าง
บุคลากร 

2. การพัฒนาและสร้างแรงจูงใจ
เพื่อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. การสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

1. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

2. การให้อาจารย์ชาวต่างประเทศมาสอน
และให้โอกาสบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ด้านวิเทศสมัพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 

3. การสร้างระบบการให้รางวัล คําชมเชย 
4. เพิ่มงานวิจัยสถาบันเพื่อสร้าง

ความก้าวหน้าในสายงาน 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
2. บุคลากรทํางานเป็นทีม 

1. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
2. ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
บัณฑิตวิทยาลัยได้นําแนวคิดในการพัฒนาระบบการบริหารงาน  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การ

ปรับปรุงแก้ไข และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งผลการดําเนินการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ตามตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 เครื่องมือและวิธีการในการติดตามประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ประเด็น เคร่ืองมือและวิธีการ ผลท่ีได้รับ 

1. การติดตามประเมินผล การประชุมทีมบริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน เพ่ือติดตามและประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการอย่างสมํ่าเสมอ 

รายงานผลการดําเนินงาน 

2. การปรับปรุงแก้ไข การจัดประชุมของภายในแต่ละกลุ่มงาน  เพ่ือปรับปรุงแก้ไข แนวทางการปรับปรุงและ
แก้ไข  

3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานและแนวปฏิบัติท่ีดี 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ตามตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 9 แนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้
แนวทางและ
วิธีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้สําหรับบุคลากร โดยเข้าประชุมทุกคนทุกๆ 2 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
การซักซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติใหม่ๆ ให้ถูกต้องตรงกัน รับทราบผลของมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย นําเรื่องเข้าพิจารณาหารือเพ่ือหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้งานของผู้อื่น และสามารถ
แก้ปัญหาร่วมกันได้ สามารถต่อยอดความรู้และนําไปปฏิบัติ 

2. จัดโครงการเสวนาผู้ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีผู้ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาท่ีปฏิบัติงานอยู่ท่ี
หลักสูตร ภาควิชา คณะในทุกวิทยาเขต ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย รูปแบบในการจัดแต่ละครั้ง
ผสมผสานระหว่างการให้ความรู้เรื่องใหม่ๆ ในด้านระเบียบ/กฎเกณฑ์/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติต่างๆ ระดับ
บัณฑิตศึกษา รับฟังปัญหาในการนําไปปฏิบัติ แลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติงานของคณะอื่น ต่อยอด
ประสบการณ์ รับทราบ Good Practice ด้านบัณฑิตศึกษาของคณะอื่นๆ และยังส่งผลต่อการกระชับ
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน นําไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาภาพรวมท่ีดีท้ังมหาวิทยาลัย  
นอกจากน้ียังสามารถนําผลจากการประเมินโครงการและสาระจากการเสวนาไปรวบรวมจัดทํา FAQ ขึ้นบน
เว็บไซต์เผยแพร่คําถาม-คําตอบ เพ่ือให้ความกระจ่างแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 3. การจัดกิจกรรม Grad Sharing เพ่ือให้ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยพบปะอาจารย์ ผู้บริหารทุกคณะ ทุกวิทยาเขต 
เพ่ือทําความเข้าใจเรื่องต่างๆ ให้ตรงกัน รับฟังข้อคิดเห็นในการบริหารงาน การปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา เพ่ือ
นําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 

แนวทางในการ
เรียนรู้ของ
องค์กร 

ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ภายในบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือการแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีการประชุม
เชิงปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง 
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หมวด 1 การนําองค์กร 

 
1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง 

คณบดีวางนโยบายเรื่องการพัฒนาคน การพัฒนางานตามวิสัยทัศน์ ดําเนินงานตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย
และพัฒนาองค์กรโดยใช้ระบบคุณภาพของเกณฑ์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
(1) วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ 

คณบดีมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องรวบรวมความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับบัณฑิตวิทยาลัยจากทุกภาคส่วนมาเป็นข้อมูลประกอบพิจารณา ทบทวน และนําเสนอวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากน้ี 
คณบดีได้กําหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจทุกปี โดยผ่านคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละรอบปี มี
ข้อมูล input ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นข้อมูลประกอบ ในปี 2561 คณบดีได้
กําหนดวิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย คือ บัณฑิตศึกษามุ่งสู่นวัตกรรม โดยมีพันธกิจ 3 ข้อ ได้แก่ 1. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
การจัดการบัณฑิตศึกษา 2. ส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม และ 3. กํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับ
บัณฑิตศึกษา มีรายละเอียดระบุในตารางท่ี 10 ซ่ึงมีการทบทวนเป็นประจํา 

สําหรับค่านิยมของบัณฑิตวิทยาลัย คือ บริการด้วยใจ ห่วงใยคุณภาพ ซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีนําไปสู่วัฒนธรรมการ
ทํางานแบบทีม โดยถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก คณบดีถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจผ่านช่องทางการประชุม
บุคลากร กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณบดีปฏิบัติตามค่านิยมเพ่ือเป็นแบบอย่าง มี
การจัดทําป้ายประกาศ เว็บไซต์สถาบัน Facebook จดหมายข่าว ฯลฯ กระบวนการเหล่าน้ี ส่งเสริมการนําวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดในข้อ ข (2) 
 

(2) การส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
คณบดี ส่งเสริม และกํากับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ โดยนํา

กรณีศึกษาต่างๆ นําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการและคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้เรียนรู้และศึกษา
ร่วมกัน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น นอกจากน้ียังมีการสัมมนาบุคลากรประจําปี มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุม
ถึงการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและด้านจริยธรรมของบุคลากรทุก 6 เดือน/12 เดือน ตามรอบประเมิน ส่งผลให้
บุคลากรทุกคนได้ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด โดยไม่มีข้อร้องเรียนทางด้านกฎหมายและจริยธรรม 
 

(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความสําเร็จ 
คณบดีได้กําหนดแผนปฏิบัติการของงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ ชัดเจนและเข้าใจง่าย และนําแผนการ

ปฏิบัติงานน้ันไปใช้งานจริง ตรวจสอบผลการปฏิบัติจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ตามผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ โดยกําหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์เป็น 

1. การสร้างนวัตกรรม 
2. การสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน 
3. การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
4. การบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 
5. การเรยีนรู้ระดับองค์กร/บุคลากร 
6. การเสริมสร้างทักษะและพัฒนาผูนํ้าในอนาคต 
คณบดีได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการให้บริการอย่างต่อเน่ือง มีการพัฒนาทักษะของ

บุคลากรอย่างต่อเน่ือง รายละเอียดตามตารางท่ี 10 
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บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบสารสนเทศท่ีดี รองรับระบบการทํางานในบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ในระดับองค์กร และการพัฒนาผู้นําในอนาคตขององค์กร โดยการร่วมทํากิจกรรมท่ีหลากหลายร่วมกัน เช่น 

• การกําหนดนโยบายร่วมกัน 
• การส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
• การจัดระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน การปฏบัิติงานแทน 
• การกํากับติดตามผลการดําเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
• การทบทวนผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนการปฏบัิติงาน 

 

ตารางท่ี 10 วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ท่ีใช้ตามกรอบระยะเวลา 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ท่ีใช ้ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

การสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน การทบทวนวิสัยทัศน์และสมรรถนะหลัก ทุกปี ทีมบริหาร 
การปรับปรุงผลการดําเนินงาน ทบทวนผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

อย่างเป็นระบบและสม่ําเสมอ 
ทุก 6 เดือน ทีมบริหาร 

การบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

1. การวิเคราะห์จุดแข็ง–ข้อได้เปรียบ 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลัก 
3. การวิเคราะห์แนวโน้ม 
4. ติดตามตัวช้ีวัดหลัก 

ทุกปี 
 

ทีมบริหาร 

การเรียนรู้ระดับองค์กร/บุคลากร 1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. ชุมชนนักปฏิบัติ 
3. การเรียนรู้ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล 

ทุก 6 เดือน 
 

บุคลากร 
 

การเสริมสร้างทักษะและพัฒนาผู้นํา
ในอนาคต 

1. แต่งตั้งรักษาราชการแทน เพ่ือเรียนรู้งาน 
2. แต่งตั้งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นกรรมการชุดต่างๆ 
3. การพัฒนาผู้นําในอนาคต 

ทุกปี 
 

คณบด ี
 

 

ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององค์กร 
(1) การสื่อสาร 

เน่ืองจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก คณบดีจึงสามารถสื่อสารกับบุคลากรได้โดยตรง ด้วยการ
พูดคุย สร้างความผูกพันโดยวิธีท่ีหลากหลาย เช่น การทัศนศึกษาร่วมกัน มีการสัมมนากลุ่มย่อย การประชุมสัมมนาบุคลากร
ประจําทุก 2 เดือน กลุ่มอีเมล เฟสบุ๊ค ไลน์ มีกระบวนการประเมินและทบทวนประสิทธิภาพการสื่อสารและค้นหาช่องทาง
สื่อสารท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากร นักศึกษาไทยและต่างชาติ และผู้มีส่วนได้สว่นเสียทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูลและ
พร้อมนําไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการทํางานและการสร้างความผูกพันกับบุคลากรในหน่วยงาน 
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ภาพประกอบท่ี 2 การสื่อสารและผลการดําเนินงานขององค์กร 
 

ตารางท่ี 11 การนําของผู้นําสูงสุดและการสื่อสารของบัณฑิตวิทยาลัย 
การสื่อสาร ผลการดําเนินงาน ความถี่ สมาชกิ 

1. การสร้างนวัตกรรม 1. การทําหลักสูตรสองปริญญาร่วม
ระหว่างสองสถาบันในประเทศ 

2. การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

ปีละครั้ง ทีมบริหาร 
หัวหน้ากลุ่มงานและ 
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

2. แผนการดํ า เ นินการและการ
ตัดสินใจท่ีสําคัญ 

1. รายงานการประชุม 
2. ข้อมูลและข้อเสนอแนะใหม่จาก

ภายนอกและภายใน 

ทุก 2 เดือน ทีมบริหารและ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

3. การรับรู้ข้อมูลขององค์กรร่วมกัน  1. ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน 
2. ข้อแนะนําจากภายนอก 

ทุก 2 เดือน บุคลากรทุกคน 

4. กิจกรรม/กลุ่มสัมพันธ์ 1. กิจกรรมจากคณะกรรมการท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ปีละครั้ง บุคลากรทุกคน 

 
นอกจากน้ี ทีมบริหารมีการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงานท้ังบัณฑิตวิทยาลัยและสร้างความ

ผูกพันในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 
• คณบดสีื่อสารผ่านการประชุมผู้ปฏิบัติงานด้วยวาจากับบุคลากรทุกคนในการประเมินแตล่ะรอบ 
• การให้ความสําคัญกับคู่ความร่วมมือ ผู้เรยีน และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย เช่น การประชุมคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัยกับผู้บรหิารระดับคณะ 
• คณบดสีื่อสารโดยการพบปะพูดคุยกับบุคลากร นักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
• คณบดสีื่อสารกับอาจารย์ ผู้ปฏิบัตงิานด้านต่างๆ หลักสูตร คณะ วิทยาเขต เพ่ือสร้างความร่วมมือ 

แลกเปลีย่นความคิดเห็น โดยการพบปะพูดคุยตามกิจกรรมท่ีกําหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
• คณบดีกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารท่ีตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะสองทิศทางท่ัวท้ังองค์กร 

 
คณบดีสื่อสารการตัดสินใจท่ีสําคัญๆ โดยตรงในท่ีประชุมบุคลากรและท่ีประชุมทีมบริหาร เพ่ือให้มีการแสดง

ความคิดเห็นรอบด้านและสามารถช้ีแจงเหตุผลในการตัดสินใจเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส คณบดีอาศัยการตอบสนองโดยตรงของ
บุคคลหรือกลุ่มท่ีสื่อสารด้วย เช่น ข้อสงสัย คําถามท่ีตามมา ข้อเสนอแนะต่างๆ ฯลฯ 

กําหนดทิศทางผ่าน 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

กําหนดตัวช้ีวัดสําคัญ 

สร้างความเข้าใจ/ดําเนินการ 

ตรงความต้องการ 
ลูกค้า/องค์กร 

ทบทวน 

ติดตามประเมินผล 

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

ไม่ 

ใช่ 
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(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
ทีมบริหารให้ความสําคัญต่อการมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน และทบทวนตัววัดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี (PI) ใน

ระดับกลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี (KPI) ในระดับแผนยุทธศาสตร์ ตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 13 รวมท้ังตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงาน หรือ
ระดับโครงการ/กิจกรรม ในทุก 6 และ 12 เดือน ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายกระบวนการ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการ  ทบทวนผลการดําเนินการท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรในท่ีประชุมบุคลากรทุก 2 
เดือน มีการสื่อสารท้ังในระดับทีมบริหารและในระดับผู้ปฏิบัติท้ังทางตรงและผ่านอีเมล เฟสบุ๊ค และไลน์ สําหรับตัวช้ีวัดท่ี
ผู้บริหารทบทวนเป็นประจําน้ัน จะมีรอบในการทบทวนพิเศษกว่าตัวช้ีวัดอ่ืนๆ เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ตามตารางท่ี 12 ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนําเข้าสู่กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย ดังวิธีการ/ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ ตามภาพประกอบท่ี 3 
ในหมวดท่ี 2 รวมท้ังปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในระดับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างความสมดุลของคุณค่าท่ีให้กับความต้องการ
และความคาดหวังของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ตารางท่ี 12 ตัวช้ีวัดสําคัญท่ีผู้บริหารทบทวนเป็นประจํา 

ด้าน ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสําเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1. การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการ
จัดการบัณฑิตศึกษา 

1. หลักสูตรท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
มหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการของสังคม 

2. จํานวนหลักสูตรท่ีมีนวัตกรรมเชิงกระบวนการในการจัด
การศึกษา 

3. จํานวนหลักสูตรท่ีมีนวัตกรรมเชิงการตลาด 
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

คณบดี 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

รองฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 
รองฯ วิทยาเขตปัตตานี 

2. การส่งเสริมและจัดการให้
นักศึกษาสร้างนวัตกรรม 

1. จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล 
2. จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่นาํไปใช้ประโยชน์ 
3. จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ ์
4. สิทธิบัตร อนุสิทธบิัตร 
5. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
6. การประกวดสารนิพนธ์ดีเด่น 

คณบดี 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

3. การกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. หลักสูตรผ่านการประเมินตามมาตรฐาน AUN-QA 
2. จํานวนหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน 100% 
3. จํานวนผลงานตีพิมพ ์

รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

 
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ก. การกํากับดูแลองค์กร 
(1) การกํากับดูแล 

บัณฑิตวิทยาลัยกํากับดูแลองค์กรและทบทวนตามระบบธรรมาภิบาลทุกด้านโดยใช้แนวทางท่ีระบุไว้ในตารางท่ี 
13 มีการประเมินกระบวนการกํากับดูและองค์กร โดยใช้เกณฑ์ท่ีสําคัญ 6 ประการ ได้แก่ 

1. ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ 
2. ความรับผิดชอบด้านการเงิน 
3. ความโปร่งใสในการดําเนินการ 
4. การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นอิสระ 
5. การประเมินผลการดําเนินการของผู้นําระดับสูง 
6. การใช้ผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางาน 

เพ่ือทบทวนและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการกํากับดูแลองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ตารางท่ี 13 การกํากับดูแลองค์กรและทบทวนตามระบบธรรมาภิบาลและการตรวจสอบด้านการเงิน 

การกํากับ
ดูแล 

วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
วิธีการ

ประเมินผล
และทบทวน 

ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

1. การรับตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. มีการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดตัวช้ีวัด

และเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัยไปยังระดับคณะ/หน่วยงานและบุคคล 
3. มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. การส่ือสาร/ถ่ายทอดผลการปฏิบัติงานประจําปี พร้อมท้ังรับฟังข้อแนะนําจาก

ผู้เกี่ยวข้อง 
5. มีแนวทางการบริหารความเส่ียง 
 

ทีมบริหารและ
บุคลากรทุกคน 

ประเมินตาม
ระเบียบฯ ข้อ 

3-5 

ด้านการเงิน 1. มีแผนการใช้จ่ายเงิน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีภายในกรอบวงเงินงบประมาณและ
งบประมาณเงินรายได้ 

2. มีกระบวนการขออนุมัติดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ขออนุมัติในหลักการตามระเบียบ
พัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบเงินรายได้ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. มีการตรวจสอบด้านการเงินจากหน่วยตรวจสอบภายในและ สตง. 
4. มีการรายงานการเงินให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
5. มีการรายงานการเงินให้กองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายในทุกเดือน 
 

ทีมบริหารและ
บุคลากร 

ประเมินตาม
ระเบียบฯ ข้อ 

3-5 

หลักการมี
ส่วนร่วม 

1. จัดระบบและกลไกการมีส่วนร่วมโดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและบริบทของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีหลากหลาย 
3. มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย

และบุคคลภายนอก 
 

บุคลากรทุกคน  

ความโปร่งใส 1. การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
2. การเตรียมพร้อมรับระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน 
3. มีระบบกลไกการรายงานผลการดําเนินงานท่ีอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีและ

ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสถานภาพนักศึกษา ทุนการศึกษา ฯลฯ 
 

ทีมบริหารและ
บุคลากร 

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล 

 

หลักนิติธรรม 1. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีถือปฏิบัติในพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รองรับ 

2. มีกลไกการให้ความเป็นธรรม โดยการจัดให้มีกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริง การ
กล่าวโทษ การพิจารณาความผิดและกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 

3. มีการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

บุคลากรทุกคน 
คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล 

 

การกระจาย
อํานาจ 

1. มอบและกระจายอํานาจการบริหารให้รองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดีในด้านต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. มอบอํานาจให้รองคณบดี และผู้ท่ีรับผิดชอบให้ปฏิบัติการแทน 
3. กระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องบริหารจัดการภายในฝ่ายให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ 
 

ทีมบริหาร  

ค ว าม เ สม อ
ภาค 

1. กลยุทธ์ความเสมอภาคในการสอบคัดเลือก/สรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
2. การจัดระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเสมอภาค 
3. การจัดระบบอํานวยความสะดวกให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม 
4. การจัดระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อท่ีหลากหลายและเป็นธรรม 

ทีมบริหาร 
บุคลากรทุกคน 
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(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มีการประเมินและทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการกํากับดูแลองค์กรของคณะผู้บรหิารของบัณฑิตวิทยาลัย 

และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดรูปธรรมท่ีชัดเจน ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบฯของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1 ในเดือน
กันยายน และรอบท่ีสองในเดือนมีนาคม และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินรองคณบดีตามแนวทางท่ีระเบียบฯกําหนด 
ผลการประเมินถูกป้อนกลับเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงองค์กรต่อไป คณะผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย
ทบทวน สรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง รวบรวมข้อมูลป้อนกลับท้ังหมด มาปรับปรุงระบบการทํางาน 
 

ข. การประพฤติที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรองตาม

มาตรฐาน 
คณบดีและคณะผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยคํานึงถึงความสําคัญของการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม  มีการ

สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถ่ินโดยให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์เพ่ือแก้ปัญหาชุมชน สําหรับการ
ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการพิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับจากเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกระบวนการรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ  ทําให้คาดการณ์ได้ถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการและการให้บริการหลัก โดยบัณฑิต
วิทยาลัยได้ดําเนินการป้องกันผลกระทบด้านลบของการให้บริการหรือการดําเนินงานตามมาตรฐาน และได้ดําเนินการให้คณะ
จัดทําหลักสูตรภายใตก้ารรับรองมาตรฐานของ สกอ. เพ่ือให้ได้หลักสูตรท่ีมีมาตรฐานมีผลกระทบตอ่สังคมน้อยท่ีสดุ นอกจากน้ี
บัณฑิตวิทยาลัยได้สร้างกลไกในการรับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาและสังคมผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะการ
ให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ในเชิงพัฒนาจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุก
ภาคส่วน เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบการให้บริการให้ดีข้ึน โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะนําข้อเสนอแนะท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงไปปรับปรุงผลการดําเนินงาน นอกจากน้ีบัณฑิตวิทยาลัยยังสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เป้าประสงค์เก่ียวกับการรับรองมาตรฐานและข้อกําหนดทางกฎหมาย 

• บัณฑิตวิทยาลัยมีการดาํเนินการเรือ่งความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับบัณฑิตและบริการทางการศึกษา 
และการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย 

• การรณรงค์การปฏิบัตตินเป็นตัวอย่างท่ีดีด้านจรยิธรรม 
• ติดตามคาดการณผ์ลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อบัณฑิตวิทยาลัยท้ังในและตา่งประเทศและวางแผน

ป้องกัน 
 
ตารางท่ี 14 กระบวนการ เป้าประสงค์ในเรื่องเก่ียวกับการรับรองมาตรฐานและข้อกําหนดทางกฎหมาย 
ประเด็นสําคัญของกฎระเบียบข้อบังคับ

และกฎหมาย 
เป้าประสงค์หลัก ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้อกําหนดในการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน AUN-QA และกําหนดให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ
ระยะเวลาหลักสูตร 

1. สร้ างและพัฒนาหลักสูตรตามทิศทางการ วิ จัยของ 
มหาวิทยาลัย 

2. มีระบบประกันคุณภาพในทุกหลักสูตรตามมาตรฐานสากล 

กลุ่มงาน
สนับสนุน
วิชาการ 

2. ข้อ กําหนดในการบริหารจัดการ
งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ 

3. การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 

3. การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ 
 
4. การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและ

ตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

คณบด ี
บัณฑิตวิทยาลัย 

4. ข้ อ กํ า ห น ด ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณของบุคลากร 

5. มีคณะกรรมการท่ีกํากับให้บุคลากรปฏิบัตติามจรรยาบรรณ
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

คณบด ี
บัณฑิตวิทยาลัย 
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(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
คณะผู้บริหารเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนในหลายช่องทาง ตามระบบการรับฟังนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียจากช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมและสัมมนา การประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว กระดานสนทนา การจัดกลุ่มสนทนา การ
สํารวจความคิดเห็น กล่องรับฟังความคิดเห็น จดหมายร้องเรียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ร้องเรียน การร้องเรียนผ่านกระดาน
สนทนา และมีการสํารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 

บัณฑิตวิทยาลัยใช้กระบวนการ ดัชนีช้ีวัด ตามระบบของมหาวิทยาลัยมาส่งเสริมและกํากับดูแลให้มีการ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการกํากับดูแลและตลอดท่ัวท้ังองค์กร มีกรรมการธรรมาภิบาล ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงด้านความโปร่งใส ปกป้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีบริสุทธ์ิ และ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

ในส่วนของการกํากับดูแลวินัย คณะผู้บริหารจะเป็นคณะกรรมการหรืออาจร่วมกับนิติกรของมหาวิทยาลัยและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งข้ึน ในการสืบสวน ไต่สวน พิจารณาความผิด และกําหนดข้อท่ีต้องแก้ไข ตาม
ความหนักเบาของการกระทําท่ีขัดต่อการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

• กําหนดให้ทุกกลุ่มงานมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการปฏิบัตติามกฎหมายและมุ่งเน้นจริยธรรม 
 

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ 
(1) ความผาสุกของสังคม 

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให้ความรบัผิดชอบต่อสังคมและการสร้างเครือข่ายเป็นหน่ึงในสี่ของความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จอันยั่งยืนของบัณฑิตวิทยาลัย อันแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในความสําคัญของการสร้างความ
สมบูรณ์ให้กับสังคมด้วยการกํากับดูแลให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมและหาแหล่งทุนสนับสนุนเพ่ิมเติมให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา 

(2) การสนับสนุนชุมชน ภาคใต้ทั้งภาค พัฒนาคน พัฒนางาน 
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดภาคใต้เป็นชุมชนทุติยภูมิท่ีสําคัญและมีแนวทางท่ีจะเข้าไปสนับสนุนและสร้างความ

เข้มแข็งให้กับภาคใต้ ท้ังน้ีได้คํานึงถึงสมรรถนะหลักของบัณฑิตวิทยาลัย 
ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์โดยให้ทุนสําหรับโครงการท่ีแก้ไข

ปัญหาชุมชนในภาคใต้ จํานวน 10 ทุน ซ่ึงอยู่ระหว่างการดําเนินการ อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ เป็น
ผลทางอ้อมจากการผลิตบัณฑิตไปรับใช้สังคมในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทย 
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หมวด 2 กลยุทธ ์
 

การจัดทําและวางแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจท่ีกําหนดไว้  
โดยทีมบริหารร่วมกับคณะทํางานปรับปรุงยุทธศาสตร์และพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และใช้กระบวนการ
จัดการความรู้มาเป็นแนวทางในการออกแบบข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้แผนกลยุทธ์มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติ
การประจําปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนการใช้งบประมาณและทรัพยากร ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงนําไปสู่การดําเนินงาน
บรรลุวิสัยทัศน์ และตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ได้ 
2.1 การจัดทํากลยุทธ ์

ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ ์
บัณฑิตวิทยาลัยได้นําเอาความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะหลักขององค์กรมาใช้ใน

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน และมีความท้าทาย รวมถึงได้เช่ือมโยงแผนปฏิบัติการประจําปี กับ
แผนพัฒนาบุคลากร แผนการใช้งบประมาณและทรัพยากร ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงช่วยทําให้สามารถดําเนินงานบรรลุ
วิสัยทัศน์ และตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ได้ 

(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะหลักของหน่วยงานมาใช้

ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และกําหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนและมีความท้าทายมากข้ึน ซ่ึงในปี 2560 น้ี ได้มีการทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายองค์กร โดยมีข้ันตอนและผู้เก่ียวข้องดังตารางท่ี 15 
ตารางท่ี 15 ข้ันตอนและผู้เก่ียวข้องของกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
1) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลยั 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

- SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
- ความท้าทายเชิงกลยุทธ์/ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
- สมรรถนะหลักองค์กร 
- การบริหารความเส่ียงด้านงบประมาณ 
- ความยั่งยืนและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความยั่งยืน 
- ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 

คณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
อาจารย ์

ผู้ปฏิบัติงาน 
นักศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิต(นายจ้าง) 

3) กําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
- ประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
- ประชุมบุคลากรเพ่ือให้ข้อคิดเห็น 
- ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลยั 
คณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย 
ผู้ปฏิบัติงาน 

4) กําหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติงาน 
- จัดทําแผนกลยุทธ์ แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนปฏิบัติงานประจําปี 
- การกําหนดผู้รับผิดชอบกลยุทธ์หลักและโครงการ 

 

5) การถ่ายทอด 
- ประชุมช้ีแจงบุคลากร 
- มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับนําไปปฏิบัติตามแผน 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน กก.บว. เป็นต้น 

คณบด ี
รองคณบดฝี่ายต่างๆ 

ผู้ปฏิบัติงาน 

6) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ 
- ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือกําหนดกิจกรรมท่ีจะต้องดําเนินการให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
- ประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือปรับปรุงแผนและกําหนดทิศทางการดําเนินงานในช่วงปีต่อไป 

ทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลยั 
คณะกรรมการประจํา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ปฏิบัติงาน 

7) ทบทวนผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย  
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การวางแผนกลยุทธ์ กําหนดไว้ 7 ข้ันตอน กรอบแผนดําเนินการระยะยาวกําหนดไว้ 4 ปี และแผนปฏิบัติงาน
กําหนดเป็นราย 1 ปี กระบวนการวางแผนได้กําหนดให้ 

1. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาเพ่ือวางนโยบาย และปรับ
แผนการดําเนินงาน 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ความเสีย่ง และการเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลย ี

3. กําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตามกรอบการดําเนินงานและตามวาระการ
ดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร 

4. กําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายการดําเนินงาน รวมท้ังผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

5. ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลต่อท่ีประชุมต่างๆ ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน/ครั้ง) 
 

การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากร แผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรท้ังระยะสั้นและระยะยาวโดย
การนําของคณบดีและทีมบริหารกําหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยอาศัยข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย จัดทําแผนกลยุทธ์ภายใต้บริบทของหน่วยงานเทียบเท่าคณะ และคํานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กํากับดูแลการปฏิบัติงาน และมีการนําแผนกลยุทธ์เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาทิศทางเป้าหมายการพัฒนาบัณฑิตศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน และกําหนดข้อตกลงร่วมกันในการนํา
แผนไปปฏิบัติ นอกจากน้ียังได้นําเสนอท่ีประชุมคณบดีของมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงแผนให้
เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และสามารถนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

(2) นวัตกรรม 
กระบวนการจัดทํากลยุทธ์โดยใช้องค์ความรู้เป็นฐานในสร้างนวัตกรรม กระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน และ

การแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนา 
โอกาสเชิงกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรม 
1) การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการจัดการบัณฑิตศึกษา 

- หลักสตูรท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 

- จํานวนหลักสตูรท่ีมีนวัตกรรมเชิงกระบวนการในการจัดการศึกษา 
- จํานวนหลักสตูรท่ีมีนวัตกรรมเชิงการตลาด 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2) การส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม 
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับรางวัล 
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
- สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
- การประกวดสารนิพนธ์ดีเด่น 

3) การกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา 
- หลักสตูรผ่านการประเมินตามมาตรฐาน AUN-QA 
- จํานวนหลักสตูรท่ีได้มาตรฐาน 100% 
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(3) การวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ 
• ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์จากนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย ดังตารางท่ี 16 
ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 16 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ปัจจัย ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
ปั จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต่ อ
กระบวนการหลัก 

การพัฒนาหลักสูตรใหม่ และการบูรณาการศาสตร์
เข้าด้วยกันเป็นสหวิทยาการ 

ทุนการศึกษาและทุนวิจยัท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์
ของประเทศ 

สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

� ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กร
ต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 

� มีทรัพยากรท่ีหลากหลาย สอดคล้อง
กับงานวิจัยในท้องถ่ินภาคใต้ 

� มีทุนท่ีหลากหลายและเพียงพอ 
ปั จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต่ อ
กระบวนการสนับสนุน 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ � การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายใน
บัณฑิตวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 

ความรับผิ ดชอบต่ อ
สังคม 

ผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองการมีส่วนร่วมทางสังคม 
(Social Engagement) 

จัดสรรทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 

� การเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน
ต่างๆ 

ปั จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต่ อ
ทรัพยากรบุคคล 

การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างบุคลากร 
การพัฒนาและสร้างแรงจูงใจเพ่ือขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

� บุคลากรมีความสามารถหลากหลาย 
� บุคลากรทุ่มเทกําลังความสามารถ 

 
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 

ระบบงานมีการจัดกระบวนการอย่างชัดเจน มี work process, subprocess ผู้รับผิดชอบ ทําให้การทํางาน
สามารถสลับสับเปลี่ยนหน้าท่ีการทํางานได้ แต่ละกระบวนการรับผิดชอบข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับหลักสูตร และกระบวนต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต ซ่ึงจะทําหน้าท่ีป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบงาน และระบบสามารถประมวลผลข้อมูล เพ่ือนําไปสู่การ
วิเคราะห์ กระบวนการ ระบบงาน นําไปทบทวนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก วางแผน การจัดสรรงบประมาณ 
นําไปสู่การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมหลักสูตร และบัณฑิตสร้างนวัตกรรม ดังกล่าว 
 
ตารางท่ี 17 ปัจจัยภายในและภายนอก วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยภายใน/ภายนอก วิธีการสํารวจ รวบรวมข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์

ข้อมูล 

ความถี่ในการ
รวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

1. นโยบายของมหาวิทยาลัย 1. การพบปะหารือเพือ่รับฟังความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย 

2. การประชุมผู้บริหาร (กบม.) 
 

วิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางแก้ไขปัญหา 

ทุก 6 เดือน ทีมบริหาร 
และบุคลากร 

2. ความต้องการ/ความ
คาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

1. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
http://www.grad.psu.ac.th/asse
ss/service_assess/home.php 

2. สํารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
ผลจากการประชุม/สัมมนา/Road 
Show 

3. Facebook 

นําผลท่ีได้จําแนกประเภท
ตามพันธกิจและวิเคราะห์
ปั ญ ห า เ พื่ อ ห า แ น ว
ทางแก้ไขปัญหา 

ทุก 6 เดือน ทีมบริหาร 
และบุคลากร 
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ปัจจัยภายใน/ภายนอก วิธีการสํารวจ รวบรวมข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์

ข้อมูล 

ความถี่ในการ
รวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

3. จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและ
อุ ป ส ร ร ค ข อ ง บั ณ ฑิ ต
วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดําเนินงานในอดีต 

 

1. แบบสํารวจ/แบบสอบถาม 
2. การประชุมประจําปีผู้บริหารและ

บุคลากร 

วิเคราะห์ SWOT และ
กําหนดทิศทางการพัฒนา 

ปีละ 1 คร้ัง ทีมบริหาร 
และบุคลากร 

4. ผลกระทบของความป่วน
ทางเทคโนโลยีต่อผลการ
ดําเนินงานและด้านอื่นๆ 

 

1. สํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บัณฑิตศึกษา 

วิเคราะห์และกําหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร
และจัดหาทรัพยากรด้าน 
IT  

ปีละ 1 คร้ัง ทีมบริหาร 

5. การวิเคราะห์ปัจจัย ท่ีมี
ผลกระทบต่อความยั่งยืน
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

1. ข้อมูลงบประมาณ 
2. ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 
3. ข้อมูลอัตรากําลัง/ทรัพยากรบุคคล/

ภาระงานของบุคลากร 
4. เศรษฐสถานะของผู้รับบริการ 
 

การติดตามและประมาณ
การเงินงบประมาณและ
เงินรายได้และอัตรากําลัง 

ทุก 6 เดือน คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 

6. ผลการดําเนินงานตาม
แผนกลยุ ทธ์ และแผน 
ปฏิบัติงานระยะยาวและ
ระยะส้ัน 

 

1. รายงานตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ 
2. รายงานความคืบหน้าโครงการ/

กิ จ ก ร ร ม ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจําปี 

ทบทวนและวิเคราะห์ผล
การดําเนินงานท่ีไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย/แผนงาน 

ทุก 6 เดือน ทีมบริหาร 

7. ค ว า ม เ ส่ี ย ง ใ น ก า ร
ดําเนินงาน 

1. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ส่ี ย ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
บัณฑิตวิทยาลัย เช่น การสนับสนุน
ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ประเมินความเส่ียงต่างๆ
ท่ีมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัย 

ปีละ 1 คร้ัง กลุ่มงาน
สนับสนุน

วิชาการ/ทีม
บริหาร/กก.
ธรรมาภิบาล  2. นโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับ

เกี่ ย วกับมาตรฐานห ลัก สูตรและ
จรรยาบรรณ 

3. เศรษฐสถานะของผู้รับบริการ 

 

 
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ทีมบริหารร่วมกับบุคลากรกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญ มีการกําหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย และ

ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย กําหนดตัวช้ีวัด โดยใช้ประเด็นวิสัยทัศน์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์มาเป็นกรอบเพ่ือ
กระจายความท้าทายออกเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญในแต่ละด้าน  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญแบ่งออกเป็นดังน้ี 

1. การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการจัดการบัณฑิตศึกษา 
- หลักสตูรท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการ

ของสังคม 
- จํานวนหลักสตูรท่ีมีนวัตกรรมเชิงกระบวนการในการจัดการศึกษา 
- จํานวนหลักสตูรท่ีมีนวัตกรรมเชิงการตลาด 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2. การส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม 
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับรางวัล 
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
- สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
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- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
- การประกวดสารนิพนธ์ดีเด่น 

3. การกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา 
- หลักสตูรผ่านการประเมินตามมาตรฐาน AUN-QA 
- จํานวนหลักสตูรท่ีได้มาตรฐาน 100% 

และกําหนดกรอบเวลาในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามวาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร ดังตารางท่ี 18 
 
ตารางท่ี 18 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญ 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ ระยะเวลา 

นวัตกรรม
หลักสตูร 

1. การส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมการจัดการ
บัณฑิตศึกษา 

1. หลักสตูรท่ีเป็นนวัตกรรมท่ี
ช่วยเสริมสรา้งความเข้มแข็ง
ให้กับมหาวิทยาลยัและ
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม 

2. จํานวนหลักสตูรท่ีมีนวัตกรรม
เชิงกระบวนการในการจัด
การศึกษา 

3. จํานวนหลักสตูรท่ีมีนวัตกรรม
เชิงการตลาด 

4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. สร้างระบบสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

2. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูรให้ทันสมัย
หลากหลายสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันและ
รองรับความเป็น
นานาชาติ 

3. ส่งเสริมและแสวงหาความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาใน
 กลุ่มประเทศอาเซียน+6 

4. ส่งเสริมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับบริษัทเอกชน 

 

5 ปี 

บัณฑิตสร้าง
นวัตกรรมจาก
วิทยานิพนธ์ 

2. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
จัดการใ ห้ นัก ศึกษา
สร้างนวัตกรรม 

1. จํานวนผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับรางวัล  

2. จํานวนผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

3. จํานวนผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

4. สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
5. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
6. การประกวดสารนิพนธ์ดีเด่น 
 

1. จัดอบรมให้อาจารย/์
นักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของการวิจัย
และการสรา้งนวัตกรรม 

2. สนับสนุนให้ทําวิจัย
ร่วมกับชุมชน 

3. สนับสนุนทุนการศึกษา
และทุนการทําวิจยัเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ 

3 ปี 

 3. การกํากับดูแล
มาตรฐาน
 คุณภาพระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. หลักสตูรผ่านการประเมิน
ตามมาตรฐาน AUN-QA 

2. จํานวนหลักสตูรท่ีได้
มาตรฐาน 100% 
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(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองและสอดคล้องกับต่อความท้าทายและความ

ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ให้ความสําคัญกับสมรรถนะหลกัขององค์กร และสร้างความสมดุลระหว่างโอกาสกับความท้าทายท้ังระยะ
สั้นและระยะยาว โดยการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญ 

การจัดทําแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารได้ตระหนักถึงสภาพของการแข่งขันและได้กําหนดให้
สอดคล้องกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความสามารถพิเศษ และวัฒนธรรมองค์กรของบัณฑิต
วิทยาลัย เช่น 

• ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Module ในหลักสูตรปรับปรุงทุกหลักสูตร 
• กลยุทธ์การสร้างมาตรการเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบผู้ร่วมเรียนภายนอก โดยออก

ประกาศให้คู่ความร่วมมือ (คณะต่างๆ) รับบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมเรียนได้ 
• กลยุทธ์การให้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น การนําเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และ

ให้รางวัลเชิดชูเกียรติเมื่อผลงานท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์ ล้วนแต่เป็นกลยุทธ์ท่ีกําหนดข้ึนเน่ืองจากความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เก่ียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการวิจัยเป็นฐาน 

• กลยุทธ์สนับสนุนทุนการศึกษา/วิจัย สอดคล้องกับความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ศูนย์
การศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาบุคลากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเปิดสาขาวิชา
การบริการและการท่องเท่ียวของวิทยาเขตภูเก็ตซ่ึงตอบสนองท้องถ่ิน เป็นต้น ซ่ึงทําให้มีงบประมาณการ
จัดสรรด้านการวิจัยวิทยานิพนธ์ในการแก้ปัญหาท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน 

• กลยุทธ์เพ่ิมจํานวนนักศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศใน research programs จากทุนผลการเรียน
ดีเด่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

• การกําหนดให้ผลงานนวัตกรรม เช่น การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ใช้สําเร็จการศึกษาได้ 
ดังน้ัน วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยจึงตอบสนองต่อโอกาสในการปรับปรุงระบบการทํางานนําไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ มีจุดแข็งในเรื่องการพัฒนารูปแบบบริการท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการและเป็นท่ียอมรับในการเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี บัณฑิตวิทยาลัยให้ความสาํคัญตอ่สมรรถนะหลัก โดยมีการติดตามผลตาม
แผนปฏิบัติการทุกปี 
 
2.2 การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ

ก. การจัดทําแผนปฏิบตัิการและนําไปสู่การปฏิบตั ิ
(1) แผนปฏิบัติการ 

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําแผนปฎิบัติการและมีการทบทวนตัวช้ีวัดและเป้าหมายทุกปี โดยแผนดังกล่าวจะ
ครอบคลุมถึงแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว คือ แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ แผนด้านงบประมาณ แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยมีความเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยรวมท้ังมีความเช่ือมโยงภายในของแผน
กลยุทธ์ด้านการบริหาร ด้านบุคลากร และด้านผู้รับบริการ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางตลาดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การระยะยาว 4 ปี และระยะสั้น 1 ปี และมีกระบวนการประกันคุณภาพภายในตามข้อกําหนดของระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ทําให้สามารถระบุจุดอ่อนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ โดยทําการตรวจประเมินทุกปีตามรอบแผนระยะสั้น กรอบเวลาใน
การวางแผนปฏิบัติการระยะสั้นของบัณฑิตวิทยาลัย คือ 1 ปี แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่าง
รุนแรงและส่งผลกระทบต่อแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้ โดยในแต่ละปีงบประมาณ โดยแผนปฏิบัติการจะสอดคล้องกับ
งบประมาณในแต่ละปีและจัดลําดับความสําคัญ มุ่งเน้น สนับสนุนเป้าหมายท่ีสําคัญขององค์กร หลังจากน้ันจะมีการถ่ายทอด
โดยแจ้งให้บุคลากรทุกงานรับทราบ เพ่ือดําเนินการจัดทําเป็นแผนงานประจําปีโดยฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงมีการประชุมจัดทําและ
ร่วมกันทบทวนแผนงานเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังน้ีผลการดําเนินงานตามแผนจะต้องมีการรายงาน
และประชุมร่วมกันในท่ีประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุก 2 เดือน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงหากผลการดําเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
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(2) การนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติ โดยมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีท่ี

ผ่านมา ผนวกกับแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติการท่ีได้จากแผนกลยุทธ์นําเสนอทิศทางการดําเนินงานในปีถัดไปโดยการ
จัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีท่ีมีการกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดต่อมหาวิทยาลัยทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
สําหรับในระดับปฏิบัติมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการรายงานผลการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณเสนอ
ผู้บริหารทุก 2 เดือน ในท่ีประชุมทีมบริหาร และท่ีประชุมผู้ปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวทางท่ีชัดเจนในการถ่ายทอดกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการให้ท่ัวถึงไปยังกลุ่มลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและมีกระบวนการประเมินและทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสู่
การปฏิบัติ และได้นําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดรูปธรรมท่ีชัดเจนในปีต่อๆ ไป ดังภาพประกอบท่ี 3 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3 วิธีการ/ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏบัิติการ และการนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัต ิ
 

(3) การจัดสรรทรัพยากร 
- มีการวิเคราะห์อัตรากําลังเพ่ือกําหนดภาระงานให้เหมาะสมและมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สําหรับ

จ้างบุคลากรเพ่ิมตามภาระงาน 
- มีการวิเคราะห์งบประมาณตามโครงการท่ีดําเนินการในปีท่ีผ่านมาและวิเคราะห์ประมาณการรายรับของ

บัณฑิตวิทยาลัยในอนาคตเพ่ือกําหนดกิจกรรม/โครงการท่ีจะดําเนินการพร้อมจัดสรรงบประมาณ มีการกําหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณประจําปี เพ่ือให้มีสถานะพร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการให้ประสบความสําเร็จ  
ท้ังงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยผ่านเข้าสู่ท่ีประชุมคณะผู้บริหาร และแจ้งในท่ีประชุมบุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบให้ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน ผู้รับผิดชอบจะจัดทํารายงานด้านการเงิน
เพ่ือประเมินสถานการณ์ความพร้อมด้านการเงิน  พร้อมท้ังได้ร่วมกับกองคลังและหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยใน
การติดตามความเสี่ยงด้านการบริหารการเงิน ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายท่ีไม่เป็นไปตามแผนจะต้องถูกพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโดย
ด่วน 
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(4) แผนด้านบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดและจัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากรในการฝึกอบรม/

สัมมนาท้ังทางด้านวิชาการ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ด้านภาษา และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังกิจกรรมส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร และบัณฑิตวิทยาลัยยังมีโครงการอบรมความรู้ด้านต่างๆ 
ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ืองนอกเหนือจากส่งไปอบรม/ประชุม/สัมมนาท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่น การประชุมบุคลากรเพ่ือรับทราบนโยบายของ
ผู้บริหาร/ปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงการจัดทํา TOR รายบุคคล/กลุ่ม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และการทํางานเป็นทีม และกําหนดให้มีการประเมินทุกรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ข้ึนอยู่กับประเภทของบุคลากร โดยมีการ
ประเมิน 360 องศา 
 

(5) ตัววัดผลการดําเนินการ 
ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการท่ีสําคัญท่ีใช้ติดตามความก้าวหน้าน้ันจะใช้ตัวช้ีวัดหลักตามท่ีกําหนดไว้แล้วในหมวด

การนําองค์กร โดยตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน คือ 
1) การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการจัดการบัณฑิตศึกษา 

- หลักสตูรท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 

- จํานวนหลักสตูรท่ีมีนวัตกรรมเชิงกระบวนการในการจัดการศึกษา 
- จํานวนหลักสตูรท่ีมีนวัตกรรมเชิงการตลาด 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2) การส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม 
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับรางวัล 
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
- สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
- การประกวดสารนิพนธ์ดีเด่น 

3) การกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา 
- หลักสตูรผ่านการประเมินตามมาตรฐาน AUN-QA 
- จํานวนหลักสตูรท่ีได้มาตรฐาน 100% 

 
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให้มีแผนการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 10 ครั้ง/ปีเพ่ือกํากับดูแล

คุณภาพของหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยความร่วมมือ (คณะ/ภาควิชา/สถาบันวิจัย/วิทยาเขต) และยังเป็นระบบติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดดังกล่าวเป็นระยะๆ ในระดับแผนปฏิบัติงาน 1 ปี เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
กับแผนปฏิบัติการ ทําให้คาดการณ์ผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร จะต้องดําเนินการปรับแก้หรือไม่
อย่างไร สําหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตัวบ่งช้ีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนและการรายงานและประเมินผลตัวบ่งช้ีตาม 
TOR ของบุคลากรในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้งเป็นกระบวนการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ท่ีรับผิดชอบโดย
คณบดีและทีมบริหาร เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการมีการพิจารณาเช่ือมโยงผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองทําให้สามารถตรวจสอบความสอดคล้องและส่งผลต่อ
ความสําเร็จการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยมุ่งไปในทิศทางท่ีกําหนดไว้ 
 

(6) การคาดการณ์ผลการดําเนินการ 
ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัยมีความมุ่งหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์ตามค่า

เป้าหมายตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว้ มีดังน้ี 
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ตารางท่ี 19 ความมุ่งหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์ตามค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการจัดการบัณฑิตศึกษา 

1) หลักสตูรท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย
และตอบสนองความต้องการของสังคม 

2) จํานวนหลักสตูรท่ีมีนวัตกรรมเชิงกระบวนการในการจัดการศึกษา 
3) จํานวนหลักสตูรท่ีมีนวัตกรรมเชิงการตลาด 
4) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
1 หลักสูตร/ปี 

 
2 หลักสูตร/ปี 
1 หลักสูตร/ปี 

ระดับ 5 
การส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม 

1) จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับรางวัล 
2) จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
3) จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
4) สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
5) รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

 
10 ผลงาน/ปี 
10 ผลงาน/ปี 

100% 
1 สิทธิบัตร/ปี 
3 รางวัล/ปี 

การกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา 
1) หลักสตูรผ่านการประเมินตามมาตรฐาน AUN-QA 
2) จํานวนหลักสตูรท่ีได้มาตรฐาน 100% 

 
ระดับ 3 
100% 

 
ในการดําเนินการดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจะมีการเทียบเคียงกับค่าเป้าหมายอย่างต่อเน่ืองและหากคาดว่า

ผลการดําเนินงานท่ีดําเนินการไประยะหน่ึงแล้วต่ํากว่าเป้าหมายก็จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดําเนินงานโดยการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองทุกปี เน่ืองจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เช่น เทคโนโลยี จํานวนนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล เป็นต้น 

ผลการดําเนินการท่ีคาดการณ์ไว้เมื่อเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงท่ีสําคัญน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดการ
เทียบเ คียงด้ านนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และด้ านผลงานตี พิมพ์ระดับบัณฑิตศึกษา กับบัณฑิต วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมท้ังเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการปีก่อนในกรณีท่ี
เป็นตัวช้ีวัดเดียวกัน ซ่ึงผลการเทียบเคียงจะอยู่ในหมวด 7 ผลลัพธ์ แต่เน่ืองจากในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมี
ข้อจํากัดในเรื่องของรอบระยะเวลาการประเมิน ทําให้ไม่สามารถมีข้อมูลของคู่เทียบได้ 
 

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัตกิาร 
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการดําเนินการในการปรับเปลี่ยนแผน โดยมีระบบการประเมินและรายงานผลการ

ดําเนินงาน ตัวบ่งช้ี และเป้าหมายต่อมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุก 6 เดือน และมีการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
บัณฑิตวิทยาลัยรวมท้ังมีการทํา SWOT Analysis เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ รวมถึงกรณีท่ีแผนดําเนินการ
มีความเสี่ยงหรือมีแนวนโยบายเร่งด่วนจากมหาวิทยาลัยหรือของหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณบดีกําหนดให้มีการประชุม
ทีมบริหารประจําทุก 2 เดือน หรือสามารถเรียกประชุมกรณีเร่งด่วนได้เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง การดําเนินการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการจะแจ้งไปยังฝ่ายหรือทีมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงเพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบแผนปฏิบัติการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป
ปฏิบัติอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องชัดเจน และมีความเข้าใจท่ีตรงกันท่ัวท้ังองค์กร 
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
 
3.1 เสียงของลูกค้า 

ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้า โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่ม ดังน้ี 
1. อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา 
4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคลท่ัวไป 
5. คณะ/มหาวิทยาลัย 
6. นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 

โดยให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเท่ากัน และมีแนวทางการรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียครอบคลุมทุกกลุ่ม ในด้านความพึงพอใจ ความคาดหวัง รวมถึงข้อร้องเรียนท่ีมีต่อการให้บริการในหลากหลายช่องทาง 
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม การให้บริการการศึกษาต่างๆ 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและตอบสนองให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวทางการรับฟังข้อมูลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากช่องทางต่างๆ ท่ี
หลากหลาย มีการสื่อสารกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาด เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและเรียนรู้
ความต้องการ ความคาดหวัง และรูปแบบของการบริการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการให้บริการ และการ
ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถนําข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ไปใช้ 
โดยมีวิธีการรับฟังท่ีแตกต่างกันไป ดังตารางท่ี 20 
 
ตารางท่ี 20 การรับฟังเสยีงของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
แนวทาง/ช่องทาง/วิธีการ ความถี่ 

การนําข้อมูลไปใช้/แนว
ทางการดําเนินงาน 

อาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. การประสานงาน 
3. การสํารวจความคิดเห็น 
4. การประชุม/สัมมนา 
5. การสื่อสารทาง e-mail 

ตลอดเวลา นําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมา
พิจารณา เ พ่ือหาแนวทาง
พัฒนา/ปรับปรุ งแ ก้ ไขการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 
2. กล่องรับความคิดเห็น 
 
 
 
3. ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง  e-mail/

จ ด ห ม า ย ข่ า ว / ก ร ะ ด า น
สนทนา 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

ตลอดเวลา 
 
 
 

ตลอดเวลา 

สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
 
นําข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนมา
พิจารณา เ พ่ือหาแนวทาง
ช่วยเหลือสร้างความเข้าใจ 
 
นําข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนมา
พิจารณา เ พ่ือหาแนวทาง
ช่วยเหลือสร้างความเข้าใจ 
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กลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
แนวทาง/ช่องทาง/วิธีการ ความถี่ 

การนําข้อมูลไปใช้/แนว
ทางการดําเนินงาน 

 4. แบบสอบถาม/การสํารวจรับ
ฟังความคิดเห็น 

ปีละ 1 ครั้ง นําข้อมูลมาพิจารณาและวาง
แนวทางในการตอบสนอง
ความต้องการ และวางแผน
การดําเนินงาน/ปรับปรุงแก้ไข 
 

 5. ก า ร ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้า 

 
6. กา รประ เ มิ นจ ากกา ร จั ด

ประชุม/อบรม 

ทุกภาคการศึกษา รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 
 
นําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมา
พิจารณา เ พ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บัณฑิตศึกษา 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. การสํารวจความคิดเห็น 
3. การประชุม/สัมมนา 
4. การสื่อสารทาง e-mail 

ปีละ 1 ครั้ง นําข้อมูลมาพิจารณาและวาง
แนวทางในการตอบสนอง
ความต้องการ และวางแผน
การดําเนินงาน/ปรับปรุงแก้ไข 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและ
บุคคลท่ัวไป 

1. แบบสอบถาม 
2. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด  

Road Show 

ทุกปี ปรับปรุงการให้บริการให้ตรง
ความต้องการ 

คณะ/มหาวิทยาลัย 1. การสื่อสารทาง e-mail 
2. ประชุม/หารือ 
3. แบบสอบถาม 

ตลอดเวลา 
 

ปีละ 1 ครั้ง 

 

นายจ้าง/ผู้ใช้
บัณฑิต 

แบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง นําข้อมูลมาพิจารณาและวาง
แนวทางในการตอบสนอง
ความต้องการ และวางแผน
การดําเนินงาน/ปรับปรุงแก้ไข 

 
ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับเป็นข้อมูลท่ีมีความสําคัญในการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกัน นอกจากน้ียังได้ติดตามความสําเร็จ

ของนักศึกษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการเข้าถึงปัญหาหรือใช้วิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสม 
บัณฑิตวิทยาลัยนํามาใช้เพ่ือการพัฒนาระบบการบริการหรือระบบสารสนเทศต่างๆ และจัดหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดทําระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือตอบสนองการให้การบริการซ่ึงได้ให้ความสําคัญสิ่งท่ีเก่ียวข้องกันท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยข้อมูลย้อนกลับจากวิธีการรับฟังและการเรียนรู้ดังกล่าว 

 
(2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี 

บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมท่ีสร้างความผูกพันให้กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ เช่น การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การจัดประชุม/อบรมต่างๆ มีการสอดแทรกวิสัยทัศน์องค์กรเข้าไปใน
กิจกรรมดังกล่าว ซ่ึงเป็นการสื่อสาร 2 ทางระหว่างผู้บริหารไปยังกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังสะท้อนเสียง 
กลุ่มผู้รับบริการไปยังผู้บริหารเช่นกัน นอกจากน้ี บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน ท้ัง
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือจูงใจ
ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยถือเป็นลูกค้าในอนาคตอีกด้วย 
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นอกจากน้ี บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวทางท่ีชัดเจนในการประเมินความผูกพันของผู้เรียนโดยการรับฟังข้อมูลจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามตารางท่ี 21 โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสติดต่อให้ข้อเสนอแนะและประเมิน
วิธีการต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ร้องเรียนและเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูล การดําเนินการด้านการตลาดเชิงรุก
กระทําด้วยกิจกรรม Road Show ประชุม/สัมมนา โทรศัพท์ facebook และแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น และรับฟัง
ผู้รับบริการในอนาคต ซ่ึงข้อมูลจากการรับฟังผู้รับบริการท้ังหมดจะนําไปวิเคราะห์และนําไปเป็นข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการพัฒนา
ให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องและกําหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญในการดําเนินการกิจกรรมการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการในปีต่อไป 
 

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินและทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการรับฟังเสียงของผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

ในการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีท่ีเป็นทางการในการประเมินความพึงพอใจ คือ การใช้
แบบสํารวจหรือแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นการสํารวจการให้บริการท่ีจัดให้กับนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามท่ี
จําแนกไว้ข้างต้น ท้ังท่ีมาใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง และส่งไปยังคู่ความร่วมมือ (หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ/สถาบัน/
วิทยาเขต) โดยจัดทําปีละ 1 ครั้ง เป็นการเก็บข้อมูลท่ีได้กําหนดหัวข้อเก่ียวกับความสําคัญต่างๆ ในการให้บริการ เพ่ือนําเอา
ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ มาวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวน/พัฒนาองค์กร และวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการมากข้ึนโดยวิธีการ ดังน้ี 

1) กําหนดผู้รับผิดชอบ 
2) กําหนดกรอบเวลา 
3) สํารวจความต้องการ/ความคาดหวัง โดยใช้แบบประเมิน 
4) วิเคราะห์/ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข และกําหนดเป็นแนวทาง/แนวปฏิบัติขององค์กร 
นอกจากน้ี ยังมีการประเมินการปฏิบัติงานหรือการจัดกิจกรรมตลอดท้ังปีท่ีได้จัดให้กับนักศึกษาและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เช่น การจัดอบรมต่างๆ การจัดปฐมนิเทศ เป็นต้น และนําผลการประเมินเหล่าน้ีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไปให้ตรงตามความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

ข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์เพ่ือดําเนินการปรับปรุงตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงการดําเนินงานและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการนําผลการประเมินมาทบทวนอย่างสม่ําเสมอในหัวข้อการ
ร้องเรียนต่างๆ ทําให้ผู้บริหารสามารถแยกแยะประเด็นต่างๆ เพ่ือการนําไปปรับปรุงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในส่วนของความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องการบริการลูกค้าและข้อ
ร้องเรียนรวมถึงกําหนดผู้รับผิดชอบโดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจในส่วนของการระบุสิ่งท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยควรปรับปรุงและจากข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากช่องทางต่างๆ ซ่ึงเป็นการสะท้อนความไม่พึงพอใจ 
ความต้องการและความคิดเห็นของกลุ่มน้ันๆ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์เพ่ือดําเนินการปรับปรุงตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการดําเนินงานเข้าสู่
ท่ีประชุมผู้บริหาร ซ่ึงการดําเนินการท้ังหมดจะได้รับการตรวจติดตามท้ังจากภายในและหน่วยงานภายนอกว่าได้มีการ
ดําเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดไว้หรือไม่ การตรวจติดตามและตรวจประเมินกระบวนการเหล่าน้ีจะทําให้ได้มาซ่ึง
การปรับปรุงระบบการวัด/การประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจขององค์กร 
 

(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการดําเนินการรวบรวมและใช้สารสนเทศเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย

นํามาเปรียบเทียบกับบัณฑิตวิทยาลัยคู่เทียบในสถาบันการศึกษาท่ีกําหนด ซ่ึงให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันโดยการ
รวบรวมจากแหล่งสารสนเทศท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซด์ การศึกษาดูงาน การรวบรวมจากรายงานประจําปี รายงานการ
ประเมินตนเอง เป็นต้น โดยการ 
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• เปรี ยบเ ทียบตาม เกณฑ์ ท่ี กํ าหนด ข้ึนโดยอง ค์กร  โดย กําหนด คู่ เ ทียบ คือ  บัณฑิต วิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับ
นักศึกษา และความพึงพอใจ 

• เปรียบเทียบตามเกณฑ์ สกอ. 
ข้อมูลการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ต่างๆ จะนําเข้าท่ีประชุมระดับต่างๆ เช่น workshop ทีมบริหาร และคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานจาผลการวิเคราะห์สาเหตุ เพ่ือ
ป้องกัน/แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และพัฒนา/ปรับปรุงองค์กรเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจต่อไป 
 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 

ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 
(1) หลักสูตรและบริการ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าท่ีส่งเสริมและจัดการให้เกิดนวัตกรรมของหลักสูตร ส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้าง
นวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยเก้ือหนุนต่างๆ ดังน้ัน ผู้รับบริการของบัณฑิตวิทยาลัย คือ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ บัณฑิตวิทยาลัยจึงนําข้อมูล
ความต้องการและความคาดหวัง ความท้าทายและสมรรถนะหลักขององค์กรเป็นตัวผลักดนัให้เกิดกระบวนการนวัตกรรมใหม่ๆ 
ซ่ึงกระบวนการสร้างความผูกพันดังภาพประกอบท่ี 4 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 4 กระบวนการสร้างความผูกพันกับหลักสตูร/บัณฑิต 
 

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกลุ่มต่างๆ ดังน้ี 
1) หน่วย One Stop Service (OSS) มีการพัฒนาหน่วย OSS อย่างต่อเน่ืองท้ังด้านบุคลากร สถานท่ี และ

เทคโนโลยี เพ่ือการบริการท่ีดี คือ การให้บริการอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมและการมีจิตบริการซ่ึงอยู่ในค่านิยมร่วมของ
องค์กรและสร้างความตระหนักด้านการมุ่งเน้นลูกค้าโดยจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือรับผิดชอบดูแลและเป็นผู้ขับเคลื่อนในการสร้าง
กระบวนการการบริการเพ่ือการพัฒนาการเชิงรุกและลูกค้าสัมพันธ์ ดึงดูดและสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้บริการมากมากท่ีสุด 
ซ่ึงยุทธศาสตร์สําคัญในการบริการของ OSS คือการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองท่ีจะทําให้นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด 

2) โครงการพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาท่ีได้รับทุนต่างๆ เช่น ทุน คปก. ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลา
นครินทร์ ทุน สกอ. และทุน Education Hub เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบัณฑิต

ส่งเสริมการ
สร้างหลักสูตรท่ี

ผู้รับบริการ
ต้องการ

กลไกและ
วิธีการดูแล
หลักสูตร/
บัณฑิต

สร้างวัฒนธรรม
การบริการท่ี
ประทับใจ

สร้าง
ความสัมพันธ์
กับหลักสูตร/

บัณฑิต

ติดตาม
ประเมินผล/

ปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง
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วิทยาลัยกับคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาคณะต่างๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการแสวงหาทุนการศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการช่วยพัฒนามาตรฐานบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับสถานการณ์ทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลง และรับฟัง
ข้อเสนอแนะต่างๆ 

3) โครงการคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพบบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างและพัฒนา
นักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความต้องการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ท้ังกิจกรรมสนับสนุนวิชาการ กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการ และอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านต่างๆ ของนักศึกษา 

4) โครงการสัมมนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา : 
- การเพ่ิมจํานวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการประกันคุณภาพหลักสูตร 
- กลยุทธ์การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- เทคนิคการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

การดําเนินการในการบริการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสร้างความสะดวก ความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลด
ข้อบกพร่องในการให้บริการ กระบวนการน้ีเกิดจากวิสัยทัศน์ของทีมบริหาร ข้อเสนอแนะจากบุคลากร ร่วมกับการรับฟังเสียง
ลูกค้าดังน้ัน เพ่ือสร้างการบริการท่ีเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าบัณฑิตวิทยาลัยได้ประเมินและทบทวนผลการปฏิบัติการ 
บูรณาการการค้นหา และสร้างนวัตกรรมในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เมื่อมีข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจและ
ส่วนหน่ึงนําไปใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ นอกจากน้ียังมีการติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอผ่านท่ี
ประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย และท่ีประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจะมีการประชุมทุก 2 เดือนเพ่ือติดตาม
ปัญหา/ข้อบกพร่องจากการให้บริการและร่วมกันแก้ไขหรือหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซํ้านําไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงบริการให้
สอดคล้องตามความต้องการลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน 
 

(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีกลไกท่ีสําคัญในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ค้นหาเรื่องต่างๆ ท่ีต้องการ หรือเสนอแนะ

ข้อมูล โดยกําหนดช่องทางและกลไกหลักท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้บริการและสามารถสืบค้นสารสนเทศ 
หรือ ใ ช้ประประโยชน์จากบริการต่ างๆ ได้ โ ดยเ ข้า ถึง ข้อมู ลดั งกล่ าวผ่ าน  www.grad.psu.ac. th  และ 
https://www.facebook.com/GraduateSchool.PSU จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระดานสนทนา เอกสารประชาสัมพันธ์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ การติดต่อผ่าน OSS เก่ียวกับการให้บริการและเรื่องต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยรวมถึงการจัดกิจกรรม/
สัมมนาต่างๆ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับบริการ และยังมีการรับฟังเพ่ือเรียนรู้และพัฒนาทิศทางการให้บริการจาก
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีแบบสอบถามเพ่ือรับฟังเสียงจากลูกค้าในด้านต่างๆ เพ่ือนํา
ผลมาปรับปรุงบริการอย่างต่อเน่ือง 
 

(3) การจําแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการกําหนดกลุ่มผู้รับบริการโดยคํานึงถึง 
� ผู้รับบริการในปัจจุบันและผู้รับบริการในอนาคตโดยพิจารณาจากความต้องการของผู้รับบริการท่ี

สอดคล้องกับศักยภาพและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และได้นํามาใช้ในการดําเนินงานด้านการตลาดใน
รูปแบบกิจกรรม Road Show เพ่ือแนะนําบริการของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงมีการติดตามผลการดําเนินการดังกล่าวเพ่ือนํามาสู่
การปรับปรุงการกําหนดผู้รับบริการในอนาคต และมาปรับปรุงรูปแบบการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

นอกจากน้ียังพัฒนา Website เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แนะนํา ประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้สนใจท่ัวไปได้ข้อมูลต่างๆ โดยบัณฑิตวิทยาลัยสามารถทราบจํานวนผู้เข้าชม Website และผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ 

� มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการ ซ่ึงสามารถดูแนวโน้ม
ผู้รับบริการและตลาด เพ่ือนํามากําหนดทิศทางในการให้บริการใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และวางกล
ยุทธ์ด้านการเพ่ิมความพึงพอใจในการให้บริการและการสร้างนวัตกรรมบริการ ท้ังน้ีประเด็นการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ 
ตลอดจนการมุ่งพัฒนานวัตกรรมได้ถูกสะท้อนอยู่ในค่านิยมองค์กร โดยนําเข้าข้อมูลและสารสนเทศจากกระบวนต่างๆ ในด้าน
การฟังเสียงของผู้รับบริการ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการพิจารณาความต้องการและความคาดหวังท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับบริการ 
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ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(1) การจัดการความสัมพันธ์ 

� บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินและทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการจัดการความสัมพันธ์และ
จัดการข้อร้องเรียนของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

� ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความพึงพอใจ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้บริการหลัก ได้แก่ นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาเพ่ือดึงดูดและเพ่ิมศักยภาพของ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือท่ีจะไปถึงจุดความคาดหวัง/เป้าหมาย และเป็นไปตามความต้องการและสร้างความประทับใจ/ความพึง
พอใจให้กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางท่ี 21 
 
ตารางท่ี 21 การสร้างและจัดการความสมัพันธ์กับกลุ่มผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

การสร้างและจัดการความสัมพันธ์ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1) ปฐมนิเทศนักศึกษา 
2) มอบทุนการศึกษา 
3) ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ 
4) จัดหาสถานท่ีทํากิจกรรม เช่น ห้องกิจกรรมนักศึกษา 
5) จัดกิจกรรมสนับสนุนวิชาการ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการ และอื่นๆ 
6) มีระบบติดตามและประเมินผลนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
7) กิจกรรมการเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ 
8) การอบรมเทคนิคการนําเสนอผลงานวิชาการ 
9) Preparation Course 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 1) ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์ ข้อกําหนด และมาตรฐานหลักสูตร 
2) การติดตามและประเมินผลหลักสูตร 
3) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
4) การแสวงหานักศึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา 1) ประชุม/อบรม/สัมมนา/แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2) จัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ 
3) พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในด้านต่างๆ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคล
ท่ัวไป 

1) จัด Roadshow ท้ังหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา 
2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร/ข่าวสารต่างๆ 
3) ช่องทางการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
4) ทุนการศึกษา 

คณะ/มหาวิทยาลัย 1) ประชุม/อบรม/สัมมนา/แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2) จัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ 

นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 1) สํารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และข้อเสนอแนะ 
2) ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

 
� บัณฑิตวิทยาลัยสร้างวัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างและสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับเพ่ือสร้างความตระหนักในการมุ่งเน้นลูกค้าในทุกโอกาส เช่น การประชุมทีม
บริหารและการประชุมผู้ปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง และใช้ช่องทางในการรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกช่องทาง เช่น การรับฟังข้อเสนอแนะผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระดานสนทนาเป็นแนวทางในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็วตามระบบท่ีกําหนดไว้เมื่อบุคลากรมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและได้รับการ
ปลูกฝังให้มีวัฒนธรรมในการมุ่งเน้นลูกค้าส่งผลให้บุคลากรตระหนักถึงการให้บริการท่ีทันต่อความต้องการลูกค้าและลกูค้าเองมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับองค์กรในท่ีสุดนอกจากน้ี การนําวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม แนวปฏิบัติการแบ่งปันความรู้ และการสร้าง
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ความผูกพันของบุคลากร บูรณาการเข้าเป็นแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น Learning Organization และเมื่อสะสม
ความเช่ียวชาญในด้านการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง องค์กรจะก้าวเข้าสู่การเป็น Innovative Organization ซ่ึงจะ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้ทันต่อทิศทางและความต้องการอยู่เสมอ 
 

(2) การจัดการข้อร้องเรียน 
บัณฑิตวิทยาลัยรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ และนําเข้าท่ี

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพ่ือหาแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ดังภาพประกอบท่ี 5 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 5 กระบวนการ/วิธีการการจัดการข้อร้องเรียน 
 

ซ่ึงจากภาพประกอบข้างต้น จะเห็นว่าบัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการ/แนวทางการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียน
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าผู้ร้องเรียนจะยื่นข้อร้องเรียนด้านบัณฑิตศึกษาในช่องทางใดน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณา
เบ้ืองต้นว่าคู่กรณีอยู่คณะเดียวกันหรือไม่ หากเป็นคณะเดียวกัน จะส่งให้คณะพิจารณาแก้ไขก่อน เน่ืองจากเป็นการบริหาร
จัดการภายในคณะ หากต่างคณะกัน หรือกรณียื่นเรื่องต่อคณะและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ บัณฑิตวิทยาลัยจะนําเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวเข้าพิจารณาในคณะกรรมการธรรมาภิบาลบัณฑิตศึกษาฯ ท้ังน้ี จะมีการรายงานสรุปข้อร้องเรียนให้
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยทราบ หรือแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป โดยจะแจ้งผลการ
พิจารณาไปยังผู้ร้องเรียนหรือคณะให้ทราบเช่นกัน 
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หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารงานท่ีมีระบบการวัดและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานท่ีสอดคล้องเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันและท่ัวถึงท้ังองค์กร เพ่ือใช้ติดตามการปฏิบัติงานประจําวันและผลการดําเนินงานตามเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงนําข้อมูลและสารสนเทศมาเรียนรู้เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม 
เพ่ือผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ตลอดจนมีความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ และคุณภาพของ 
Hardware และ Software โดยการออกแบบระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการใช้งานของผู้รับบริการ คู่ความ
ร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้อง เช่ือถือได้ ทันเวลา สามารถนําไปใช้งานได้ และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการจัดการความรู้ ซ่ึงเป็นการสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ให้อยู่กับองค์กร โดยพัฒนา
ระบบให้องค์ความรู้ถูกถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ท่ีองค์กร และมีการแบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
ท่ัวท้ังองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ก. การวัดผลการดําเนินการ 
(1) ตัววัดผลการดําเนินการ 

1) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือก รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีจะนําไปใช้ในการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจําวันท่ีมีผลกระทบ มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และผลการดําเนินงานขององค์กรโดยรวม มี
การตรวจสอบข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือถือได้ มีการคัดเลือกและรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น ข้อมูลผลการดําเนินงานจากแผนงาน/โครงการ และผลการใช้งบประมาณ ข้อมูลความต้องการ/ความพึง
พอใจ/การร้องเรียน จากผู้รับบริการ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ความพึง
พอใจของบุคลากร ข้อมูลจากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอก และข้อมูลจากการทํา Benchmarking โดยมีการ
กําหนดคณะกรรมการรวบรวมข้อมูล ซ่ึงมีหน้าท่ีป้อนข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

2) วางระบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ ได้แก่ ระบบช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจซ่ึงเช่ือมโยงระบบจากมหาวิทยาลัย (Decision Support Sytem : DSS) ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร 
(Executive Information System: EIS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System: MIS) 
โดยมีโปรแกรมเมอร์จัดการฐานข้อมูล ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเก็บข้อมูล วิเคราะห์ 
และประมวลผลสําหรับสารสนเทศด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น GSMIS ฐานข้อมูลสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือการบริหาร
จัดการ การประชาสัมพันธ์ KPI SAR และ EdPEx 

ข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์จะถูกประมวลผลและวิเคราะห์เพ่ือจัดทําเป็นสารสนเทศเก็บไว้ในคลังข้อมูล 
บัณฑิตวิทยาลัย เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ และ Intranet (มีข้อมูลและสารสนเทศมากกว่าในเว็บไซต์) โดย
ผู้ใช้ข้อมูลซ่ึงประกอบด้วย ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ และบุคลากร สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้โดยผ่าน
เว็บไซต์โดยตรง ส่วนการเข้าถึงสารสนเทศใน Intranet บัณฑิตวิทยาลัยจะกําหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานด้วยรหัสผ่าน ซ่ึงสามารถ
เรียกดูได้เพียงอย่างเดียว ยกเว้นผู้เก่ียวข้อง (บุคลากรภายในและภายนอก) ท่ีสามารถจัดการกับข้อมูลได ้บัณฑิตวิทยาลัยมีการ
จัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคลากรผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจําวันดูแลการจัดการ
สารสนเทศ และความรู้ ส่วนโปรแกรมเมอร์ มีหน้าท่ีดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตามความก้าวหน้าของผลการ
ดําเนินงานทุกรอบการประชุมโดยทีมบริหาร ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากร โดยนําข้อมูลท่ีได้มาสื่อสารใน
ท่ีประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีประชุมสัมมนาบุคลากร ทุก 2 เดือน และในเวทีการประชุมต่างๆ นําเสนอรายงานผล
การดําเนินงานการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวช้ีวัด/KPI ในท่ีประชุมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานเรื่องต่างๆ พร้อมกําหนดผู้รับผิดชอบในประเด็นเหลา่น้ัน ท่ีประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลยัวิเคราะห์ ทบทวน เพ่ือ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดหรือ KPI ท่ีกําหนด ทีมผู้บริหารกําหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างกระบวนการ
ใหม่ โดยผูกกับการทําข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในแต่ละรอบการประเมิน นําไปสู่การพัฒนาและสร้างกระบวนการใหม่ และ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
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ข้อมูลสารสนเทศด้านการปฏิบัติงานประจําวัน บัณฑิตวิทยาลัยนําไปประชาสัมพันธ์ในระบบสารสนเทศของ
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลและนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกสําหรับตัววัดด้านการเงินท่ี
สําคัญท้ังระยะสั้นและระยะยาว มีระบบและกลไกในการจัดสรร วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนเทียบกับเป้าหมาย การติดตามตัววัดดังกล่าว ผู้รับผิดชอบข้อมูลสําหรับ
ตัวช้ีวัดเหล่าน้ีมีหน้าท่ีต้องจัดทํารายงานและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประจําทุกเดือน โดย
กําหนดเป็นวาระประจํา ข้อมูลท่ีได้จากระบบสารสนเทศดังกล่าว สามารถบูรณาการเพ่ือศึกษาแนวโน้มในภาพรวมและภาพ
ย่อยแต่ละคณะได้ เช่น จํานวนผู้สมัครและจํานวนรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา โดยรวมแต่ละปีมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
อย่างไร และจําเป็นต้องวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือใช้ในการปรับปรุงหรือตัดสินใจในระดับองค์กร หรือสร้างกระบวนการใหม่ 
ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ มีการรายงานข้อมูลในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีช่องทางในการสื่อสาร
ข้อมูล คําแนะนําไปยังหลักสูตร ภาควิชา และคณะ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ สัมมนาประธานหลักสูตร การสร้างกระบวนการใหม่ เช่น เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดสรร
ทุนการศึกษา การเพ่ิมช่องทางการสมัครสอบ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือเป็นแรงจูงใจการสมัครเข้าศึกษา และการ
ให้ทุนการศึกษา เป็นต้น 

ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย GSMIS และการจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศ 5 ด้าน 
คือ ด้านหลักสูตร อาจารย์ ทุนการศึกษา นักศึกษา วิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ และนักศึกษาสามารถสืบค้น ตรวจสอบ ติดตามข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจและการทํางานของ
ตนเอง มีการเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ กับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยทําให้ข้อมูลมีความทันสมัยและเช่ือถือได้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้
กําหนดการวัดผลการดําเนินการออกเป็น 5 ด้าน พร้อมระบุตัวช้ีวัดท่ีท่ีสอดคล้องตามพันธกิจ และกําหนดผู้รับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านบริการท่ีมุ่งเน้นลูกค้า 

(ผู้รับผิดชอบ: คุณภัคสราภรณ์  ประคําทอง) 
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน (ผู้รับผิดชอบ: คุณบุษบา  บุญเสริมสุขเจริญ) 
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ผู้รับผิดชอบ: คุณบุษบา  บุญเสริมสุขเจริญ) 

2. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (ผู้รับผิดชอบ: คุณภัคสราภรณ์  ประคําทอง) 
3. การมุ่งเน้นบุคลากร เพ่ิมและลดการรายงานผลจากเดิม (ผู้รับผิดชอบ: คุณปฐมพร  นิพัทธสัจก์) 
4. ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับดูแล เพ่ิมและลดการรายงานผลเดิม 

(ผู้รับผิดชอบ: คณบดีและคุณจารุพรรณ) 
ก. ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การ การกํากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ข. ผลลัพธ์ด้านการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
ค. การกํากับดูแลข้อร้องเรียน 

5. ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด (ผู้รับผิดชอบ: คุณปฐมพร  นิพัทธสัจก์) 
 

ตัวชี้วัดจากพันธกิจข้อท่ี 1 การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการจัดการบัณฑิตศึกษา 
- หลักสูตรท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยและตอบสนองความ

ต้องการของสังคม 
- จํานวนหลักสูตรท่ีมีนวัตกรรมเชิงกระบวนการในการจัดการศึกษา 
- จํานวนหลักสูตรท่ีมีนวัตกรรมเชิงการตลาด 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ตัวชี้วัดจากพันธกิจข้อท่ี 2 การส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม 
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับรางวัล 
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
- สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
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ตัวชี้วัดจากพันธกิจข้อท่ี 3 การกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา 
- หลักสูตรผ่านการประเมินตามมาตรฐาน AUN-QA 
- จํานวนหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน 100% 

 
ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนินการบูรณาการระบบบริหารหลักสูตรแบบคลัสเตอร์ โดยในเบ้ืองต้น

ได้นํานโยบายของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่ ซ่ึงจะต้องสอดคล้องตามความจําเป็นตาม
นโยบายของรัฐบาล และเป็นหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมีการจัดประชุมหลักสตูรท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น หลักสูตรด้าน Data Science และหลักสูตรด้านเภสัชวิทยา และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
และคณะกรรมการ/ทีมบริหารระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือบูรณาการระบบบริหารหลักสูตรแบบคลัสเตอร์ต่อไป และนอกจากน้ีมี
ระบบพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรกลาง หรือหลักสูตรร่วม มีการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE และมหาวิทยาลัยมี
กลไกในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เช่น บริการบทเรียน Online แบบเปิด (MOOC)  การเรียนการสอนตามระบบ
โมดูล เป็นต้น 
 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวทางท่ีชัดเจนในการเลือกหน่วยงานเปรียบเทียบท่ี

เหมาะสมโดยศึกษาบริบทท่ีใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาจากขนาดของสถาบัน จํานวนนักศึกษา และสถานท่ีตั้ง หรือศึกษาข้อมูล
แบบ Benchmarking รวมท้ังมีผลการดําเนินงานท่ีสูงกว่า โดยข้อมูลท่ีนํามาใช้เปรียบเทียบเป็นผลการดาํเนินงานโดยรวม และ
ผลการดําเนินงานท่ีเป็นรายกระบวนการ แต่ยังประสบปัญหาเรื่องคู่เทียบมีข้อมูลไม่ครบ/ไม่ตรงกับตัวช้ีวัดขององค์กร 
เน่ืองจากความต่างของลักษณะงาน ดังน้ัน การดําเนินงานท่ีผ่านมาจึงใช้แนวทางเลือกคู่เทียบหลายแห่ง สําหรับปีนี้มีข้อจํากัด
เร่ืองระยะเวลาในการประเมิน จึงไม่สามารถจัดทําข้อมูลของคู่เทียบได้ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2561 จึงไม่มีคู่เทียบ 
 

(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
วิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ (รวมถึงข้อร้องเรียน) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ

ในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ รวมท้ังการสร้างนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิผล ดังน้ี 
ข้อมูลและสารสนเทศเสียงของลูกค้า (รวมถึงข้อร้องเรียน) ท่ีเข้าสู่บัณฑิตวิทยาลัย มี 4 ช่องทาง คือ 

 
ตารางท่ี 22 ข้อมูลและสารสนเทศเสยีงของลูกค้า 

ข้อมูลและสารสนเทศ ความถี่ การตอบสนอง การนําไปใช้ 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการ

รับบริการ 
ทุก 3 เดือน วิเคราะห์ สรุป จัดทํารายงานเสนอ

ผู้บริหารและนําไปถ่ายทอดในท่ี
ประชุมสัมมนาบุคลากร 

จัดลําดับความสําคัญของเรื่อง นําไป
ปรับปรุงและปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

2. แบบประเมินผลความพึงพอใจของ
ทุกๆ โครงการ/กิจกรรม 

ทุกๆ โครงการ/
กิจกรรม 

วิเคราะห์ สรุป จัดทํารายงานเสนอ
ผู้บริหารและนําไปถ่ายทอดในท่ี
ประชุมสัมมนาบุคลากร 

จัดลําดับความสําคัญของเรื่อง นําไป
ปรับปรุงและปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

3. การรับฟังความคิดเห็นผ่านกลุ่ม 
CoP 

ปีละ 1 ครั้ง วิเคราะห์ สรุป จัดทํารายงานเสนอ
ผู้บริหารและนําไปถ่ายทอดในท่ี
ประชุมสัมมนาบุคลากร 

จัดลําดับความสําคัญของเรื่อง นําไป
ปรับปรุงและปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

4. การระบุความต้องการทาง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์/กระดานสนทนา 
4.1 เรื่องท่ีเกี่ยวกับข้อกําหนด 

กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติท่ีเป็น
มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 

4.2 ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ 
 

ตลอดเวลา  
 

1. ตอบทันที 
2. FAQ 
 
3. นําเสนอคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลบัณฑิตศึกษา
สงขลานครินทร์ เพ่ือหาข้อสรุป 

 
 
1. จัดทํา FAQ ประชาสัมพันธ์บน

เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
และรายงานมหาวิทยาลัย 
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นอกจากน้ัน ข้อมูลและสารสนเทศจะถูกนําไปใช้ในการประชุมของทีมบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานของบัณฑิต

วิทยาลัย เป็นประจําทุก 2 เดือน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานภายในองค์กร หากพบว่างานใดไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือพบข้อด้อย จะมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงให้ดีข้ึนทันที ส่วนงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมายจะมี
การสนับสนุนและส่งเสริม เพ่ือให้งานน้ันรักษาคุณภาพและดําเนินการต่อไป เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ 

ข้อมูลและสารสนเทศ (รวมถึงข้อร้องเรียน) หลังจากท่ีมีการทบทวน ปรับปรุงผลการดําเนินการ จะนําไปสู่การ
สร้างกระบวนการใหม่ 
 

(4) ความคล่องตัวของการวัดผล 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาระบบการประเมินผลการดําเนินการ เพ่ือความคล่องตัวของการวัดผล โดย

แยกประเภทการประเมินออกเป็นดังน้ี 1) ระบบการประเมินผลในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 2) ระบบการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย 3) ระบบการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และระบบการประเมินผลอ่ืนๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึน เพ่ือใช้ในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรงสําหรับ
แต่ละระบบ ซ่ึงข้อมูลของแบบประเมินท้ังหมด จะมีการรายงานผลในท่ีประชุมสัมมนาบุคลากร และมีการจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบ Intranet บัณฑิตวิทยาลัย และเป็นเอกสารไว้กับผู้รับผิดชอบ และหากระบบการวัดผลมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การ
เปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัย หรือจากองค์กรภายนอก บัณฑิตวิทยาลัยจะยังมีข้อมูลท่ีจะสามารถพัฒนาระบบการรายงานผล
ให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 

ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดําเนินการ 
บัณฑิตวิทยาลัย นําข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลการใช้จ่ายเงิน (Cash Flow) และข้อมูลท่ีมี

ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ ว่ามีการดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมท้ังนําข้อมูลจากปัจจัยภายนอกซ่ึงเปลี่ยนแปลง
ไป เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี มาทําการวิเคราะห์เพ่ือช่วยให้ผู้บริหาร นําไปใช้ในการทบทวนผล
การดําเนินการและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรสามารถรับรู้และ
เข้าใจในผลการวิเคราะห์และนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยกําหนดให้มีวิธีการสื่อสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ระบบ Intranet/E-mail เป็นเครื่องมือสื่อสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังบุคลากรทุกคน ให้สามารถรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ทันที 

2. ระบบ Individual Project Teams เป็นการสื่อสารผลการวิเคราะห์ผ่านทีมงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
3. ระบบ Regular Staff Meeting เป็นการสื่อสารผลการวิเคราะห์โดยผ่านรูปแบบของการประชุมปกติในทุกระดับ

ขององค์กร เช่น การประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย การประชุมสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประจําทุก 2 เดือน 
และการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประจําทุกเดือน 

4. ระบบ Training Programs เป็นการสื่อสารผลการวิเคราะห์ผ่านการอบรม/สัมมนา 
5. ระบบ Corporate Kick-off เป็นการสื่อสารผลการวิเคราะห์ให้กับบุคลากรทุกคนท้ังภายในและนอกองค์กร

ประจําปี เช่น การประชุมเสวนาผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เป็นต้น 
 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัดเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ใช้กระบวนการ PDCA และเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ท่ีมีการรายงานผลตามตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุม 
ตามหมวด 4.1ก(1) เพ่ือให้การแก้ปัญหาและการให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาผลการดําเนินงานกับเป้าหมายตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ ดูผลลัพธ์ตัวช้ีวัด
ท่ีสําคัญว่าบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่อย่างไร เพ่ือประเมินความสําเร็จขององค์กร และมีการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
และเทียบกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ท่ีใช้ตามกรอบระยะเวลาเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยคณบดีวางแผนจัดตั้งทีมงานตาม
ภารกิจงานหลัก และงานย่อย และกําหนดแผนดําเนินงานในแผนปฏิบัติงานประจําปี มี Work system สําหรับบัณฑิต
วิทยาลัยได้วิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
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ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มีวิธีการนําผลการทบทวนการดําเนินการมาใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญ

อย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารนําผลการตรวจประเมินจากผู้ประเมินคุณภาพภายนอกมาทบทวนการดําเนินงานผ่านมติท่ี
ประชุมท่ีมีข้อตกลงร่วมกันและแนวปฏิบัติท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หลังจากน้ันนํามาปรึกษาหารือร่วมกันในท่ีประชุมทีม
บริหาร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและหาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงระบบงานท่ัวท้ังองค์กร 

ทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นําไปทบทวนและจัดลําดับความสําคัญ ของเรื่องท่ีต้องนําไปปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและ
อย่างก้าวกระโดด โดยกําหนดเป็นวาระประจําและมีการสื่อสารถ่ายทอดในท่ีประชุมต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง  และบางเรื่องถูกใช้ใน
การสร้างกระบวนการใหม่ เช่น การสร้างกระบวนการสําหรับการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านสื่อวิทยุ และจัดทําวิดิทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงานและหลักสูตร เป็นประจําอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
ทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยยังทบทวนผลการดําเนินการอย่างสม่ําเสมอมีการปรับปรุงระบบการทํางานทุกด้านให้สอด
ประสานกัน โดยมีการจัดวางระบบการทํางาน หากระบวนการใหม่ๆ เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

- มีระบบฐานข้อมูลหลักสูตร และจัดเก็บข้อมูลเป็นประวัติของหลักสูตรตั้งแต่เริ่มดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหม่
และกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร จัดเก็บไฟล์เอกสารหลักสูตรทุกเล่มในระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้สืบค้นได้ง่ายและรองรับ
ระบบประกันคุณภาพ 

- มีระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า การสร้างความผูกพันของลูกค้า โดยกําลังพัฒนาไปสู่การจัดทําระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ สอดคล้องตามหมวด 3 และฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

- มีแฟ้มประวัติบุคลากร มีระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน มีระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร มีระบบการสร้าง
ความผูกพันและความผาสุกของบุคลากร 

มีการพัฒนาระบบงานต่างๆ เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบฐานข้อมูลวัสดุ/ครุภัณฑ์ พัฒนาโดยการใช้ระบบสแกน
บาร์โค้ต ระบบฐานข้อมูลเบิกจ่ายวัสดุ ระบบ E-banking เป็นต้น 

ผลจากการทบทวนผลการดําเนินการและข้อสรุปต่างๆ จากทีมผู้บริหาร ถูกนําไปถ่ายทอดในท่ีประชุมสัมมนา
บุคลากรท่ีกําหนดเป็นวาระประจําทุก 2 เดือน และกําหนดเป็น TOR สําหรับผู้ปฏิบัติงาน มีการติดตามผลอย่างต่อเน่ืองทุก
รอบการประเมิน (6 เดือน) 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการในการถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไปสู่ผู้ส่งมอบ คู่ค้าและคู่ความร่วมมือของ
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทําให้มั่นใจว่าสอดคล้องไปแนวทางเดียวกันกับบัณฑิตวิทยาลัย โดย 

1) ใช้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจัดเป็นประจําทุกเดือน 
2) ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการเสวนาผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา เป็นประจําทุกปี 
3) มีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของสื่อต่างๆ เช่น คู่มือ และถ่ายทอดบนเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 

 
(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(ไม่มี) 
 

(2) ผลการดําเนินการในอนาคต 
บัณฑิตวิทยาลัย คาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคตโดยใช้ผลจากการทบทวนผลการดําเนินการ (ในหัวข้อ 

4.1ข) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันท่ีสําคัญมาใช้ในการคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคตโดยดําเนินการให้
สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ และนําผลการศึกษา/ผลการดําเนินการเสนอท่ี
ประชุมตามลําดับ และเสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือรายงานข้อมูลและช้ีแจงผลการดําเนินการ นําไปสู่การปรับผลต่างท่ีเกิดข้ึนจาก
การคาดการณ์ดังกล่าวกับท่ีคาดการณ์ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 

(3) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและการสร้างนวัตกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มีแนวทางในการนําผลจากการทบทวนผลการดําเนินการไปใช้จัดลําดบัความสําคัญของเรื่องท่ี

ต้องนําไปปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังนําไปเป็นโอกาสในการสรา้งนวัตกรรม โดยเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ผลการทบทวนผลการดําเนินการ (หัวข้อ 4.1ข) ไปใช้จัดลําดับ
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ความสําคัญของเรื่องท่ีต้องปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม นอกจากน้ันบัณฑิตวิทยาลัยมีการสร้าง
เครือข่ายกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ กลุ่ม CoP ผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ มีท่ีประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ และมีการสนับสนุนให้หลักสูตรบรรจุเน้ือหาการประกอบการและ
นวัตกรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ/สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือเป็นช่องทางในการถ่ายทอดเรื่องท่ีจัดลําดับความสําคัญและโอกาสสร้างนวัตกรรมดังกล่าวไปสู่ 

� คณาจารย์ กลุม่บุคลากรและฝ่ายงานอ่ืนๆ ท่ัวท้ังสถาบัน 
� สถาบันอ่ืนท่ีส่งผู้เรียนเข้ามาศึกษาหรือรับผู้เรียนของสถาบันเข้าศึกษาต่อผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือท้ังท่ี

เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการดําเนินการท่ีสนับสนุนไปในแนวทางเดียวกันกับ
สถาบัน (*) 

 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บัณฑิตวิทยาลัย มีวิธีการจัดการและเพ่ิมพูนสินทรัพย์ทางความรู้และวิธีการเรียนรู้ของสถาบัน รวมท้ังวิธีการท่ีทําให้
มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ดังน้ี 
 

ก. ความรู้ของสถาบัน 
(1) การจัดการความรู้ 

บัณฑิตวิทยาลัย สร้างกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการพัฒนาความรู้
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยมีกระบวนการ 7 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) การกําหนดความต้องการ ตัวช้ีวัดท่ีมีผลต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ขององค์กร โดยการขอความเห็นจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
จากภายนอก เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกประเด็น เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กรคืออะไรและ
จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องใดบ้าง 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และผล
การวัดและวิเคราะห์ท่ีได้กําหนดความต้องการไว้ในข้อ 1 โดยมีแหล่งความรู้และข้อมูลจากท้ังภายในและภายนอก เช่น การ 
สร้างความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เก่า การกําจัดความรู้ท่ีใช้ไม่ได้แล้ว 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้เพ่ือเตรียมพร้อม
สําหรับการเก็บองค์ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศท่ีได้จากข้อ 2 เพ่ือให้พร้อมใช้งานสําหรับผู้ท่ีเก่ียวข้องและสามารถอ้างอิงท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเป็นระบบ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) บัณฑิตวิทยาลัย 
ดําเนินการตั้งคณะทํางานท่ีมีองค์ความรู้ ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ 1 เพ่ือทําการประเมินและกลั่นกรององค์ความรู้ท่ีถูกต้อง แม่นยํา 
ก่อนท่ีจะทําการเผยแพร่ท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงจะต้องระวังเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีผลต่อความเช่ือมั่นขององค์กร ต่อ
สาธารณชน เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์ ถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบฯ ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Board กระดาน
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้น้ันเข้าถึงความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจะต้องพร้อม
ใช้งานและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ กอปรกับเรื่องความปลอดภัยของ
ข้อมูล มีแผนฉุกเฉิน และแผนสํารองหากเกิดภัยพิบัติ หรือ ความไม่สงบในกรณีต่าง ๆ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) กรณีเป็น Explicit Knowledge จัดทําเป็น
เอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทําเป็นระบบกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว (ปฏิบัติงานทดแทน) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมข้ามสายงาน การ
เขียนบทความ การเล่าประสบการณ์ท่ีดีและบทเรียนจากการนําไปปฏิบัติ เป็นต้น 
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7. การเรียนรู้ (Learning) การนําความรู้ไปปฏิบัติจริงส่งผลให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่และฐานองค์ความรู้
ขององค์กรขยายใหญ่ข้ึนและเป็นองค์ความรู้ท่ีมีสลับซับซ้อนและทรงคุณค่า สามารถใช้เป็นดัชนีความสําเร็จของการจัดการ
ความรู้ได้เป็นอย่างดี การทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ การนํา
ความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี บัณฑิตวิทยาลัยใช้ความรู้และทรัพยากรท่ีมีอยู่พัฒนาให้การเรียนรู้ของบุคลากรฝังลึกลงไปในวิธีการ
ปฏิบัติงานประจําวันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยสถาบัน (Routine to Research : R2R) เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และการสืบค้นความรู้ มีกระบวนการประเมินและทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการ
จัดการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดรูปธรรมท่ี
ชัดเจน โดยมีการจัดประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือทบทวน ปรับปรุงพัฒนางานให้สอดคล้องตามระเบียบ/แนวปฏิบัติท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี ทีมบริหารยังสนับสนุนให้บุคลากรทําวิจัยสถาบันตามภาระหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง โดยทําเป็นทีม มี
อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง และมีการติดตามงานทุกระยะ ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ 

•••• การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานประจํามีหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมความรู้ท่ีรับผิดชอบไว้ในฐานข้อมูล สารสนเทศบัณฑิต

วิทยาลัย ซ่ึงบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้น้ีได้โดยตรง นอกจากน้ีองค์ความรู้ระบบสารสนเทศต่างๆ ถูกนําไป
ประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยด้วย และมีการจัดประชุมสัมมนาบุคลากรทุก 2 เดือน เพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่างๆ  มีการจัดทําคู่มือและปรับปรุงอยู่เสมอเพ่ือให้บุคลากรทุกคนสามารถถ่ายทอดความรู ้ร่วมแสดงความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมและนําองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าสู่ท่ีประชุม สัมมนา เพ่ือสรุปในแต่ละประเด็นและ
นํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน และกําหนดทิศทางในการพัฒนาการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 

•••• ผสมผสานและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้สร้างเว็บไซต์ท่ีรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดยจัดแยกเป็น

หมวดหมู่ชัดเจน เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้น และยังมีการประชาสัมพันธ์ข่าวเร่งด่วน การเช่ือมโยงกับเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง มีข้อมูลสารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับนักศึกษา ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีเว็บบอร์ดสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อหน่วยงานได้อีกด้วย 

•••• ถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ระหว่างสถาบันกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือท้ังท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มีการถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานไปยังผู้รับบริการ คู่ความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา โดยพัฒนาเป็น
กลุ่มบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ facebook และในการจัดกิจกรรม การอบรม ประชุม สัมมนา บัณฑิตวิทยาลัยก็ยังมีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับบริการโดยมีการแจกเอกสาร คู่มือและเน้ือหาสาระท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องอีกด้วย 

•••• การรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม และในกระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้กําหนดแผนพัฒนาการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนกลยุทธ์ โดยจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมพบปะ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การประชุมเสวนาผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา และนําผลการประชุมไปนําเสนอใน
กิจกรรมประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี นําไปสู่การปรับแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
 

(2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย ใช้ความรู้และทรัพยากรท่ีมีอยู่พัฒนาให้การเรียนรู้ของบุคลากรฝังลึกลงไปในวิธีการ

ปฏิบัติงานประจําวัน มีกระบวนการประเมินและทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการจัดการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยเน้นการจัดการความรู้
ผ่านฐานข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ซ่ึงสามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากน้ี เพ่ือการจัดการองค์
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ความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบ บัณฑิตวิทยาลัย ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ระดับองค์กรของบุคลากร โดยรับนโยบายจาก
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากร เช่น ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม Tell Me More การนําระบบประกันคุณภาพ
เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และนํามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน บุคลากรได้เรียนรู้เพ่ือ
พัฒนางานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมจะต้องผ่านกระบวนการ PDCA ทุกโครงการ/ทุก
กิจกรรม และได้นําระบบ 5 ส รวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day มาใช้กับการบริหารจัดการภายในองค์กร เพ่ือสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมกิจกรรม บุคลากร เกิดการเรียนรู้ สร้างสรรค์และพัฒนางานได้อย่างต่อเน่ืองและมีความยั่งยืน 
 

ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการจัดการ การทวนสอบและทําให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศท่ีใช้ในสถาบันมีคุณภาพ 
รวมถึงการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์และในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความแม่นยําถูกต้อง สมบูรณ์ 
เช่ือถือได้และเป็นปัจจุบัน โดยบัณฑิตวิทยาลัยมุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศ มีจุดประสงค์หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ดําเนินการอย่างเป็นระเบียบและหมวดหมู่ โดยมีโปรแกรมเมอร์ เป็นผู้ออกแบบและดําเนินการพัฒนา ควบคู่กับคณะกรรมการ
เก็บรวบรวม/บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่างๆ ภายใต้การกํากับดูแลของทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และกําหนด
ผู้รับผิดชอบซ่ึงเป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กระบวนการเพ่ือดําเนินการจัดการ โดยยึดเป้าประสงค์หลัก 
3 ด้าน คือ 1) เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 2) เพ่ือการบริหารจัดการ และ 3) เพ่ืองานประกันคุณภาพ แสดงได้ดังภาพประกอบท่ี 6 
 

 
ภาพประกอบท่ี 6 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วยฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 5 ด้าน คือ 

1) ข้อมูลนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เช่ือมโยงมาจากกองทะเบียน/งานทะเบียนนักศึกษาท้ัง 5 วิทยาเขต 
2) ข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
3) ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
4) ข้อมูลวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ 
5) ข้อมูลการรับทุนของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ฐานข้อมูลลําดับท่ี 2 - 5 เป็นข้อมูลท่ีได้จากระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ระบบสารสนเทศน้ีเป็นระบบท่ีใช้รวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่สารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผน 

การพัฒนาตัดสินใจ ประสานงาน และควบคุมการดําเนินงาน ซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละกลุ่มงาน 
โดยมีการจัดประชุม ทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการพบปะพูดคุยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ได้ข้อสรุป



 

Graduate School 49 

ของข้อมูลและสารสนเทศท่ีจําเป็นของระบบน้ี ผู้ปฏิบัติงานประจําท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบจะดําเนินการ update ข้อมูลเหล่าน้ี 
ระบบท้ังหมดอยู่ภายใต้การดูแลของโปรแกรมเมอร์ท่ีมีความรู้โดยตรงทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลระบบในภาพรวม 
สามารถซ่อมบํารุงท้ัง software และ hardware ของระบบให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ บัณฑิตวิทยาลัยได้ฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษาของคณะ/สาขาวิชา เพ่ือถ่ายทอดความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบในการเป็นเจ้าของข้อมูลในส่วนท่ีได้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลท่ีถูกต้องทันสมัย 

วิธีการท่ีองค์กรสร้างและจัดการสารสนเทศและความรู้ขององค์กร โดยการศึกษาปัญหาและทบทวนการ
ดําเนินงานจากข้อมูลเดิม มีการจัดประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือหาข้อสรุป วิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือนํามาพัฒนาเป็นระบบ
สารสนเทศและความรู้ท่ีมีความสมบูรณ์ ครอบคลุม สัมพันธ์กับเรื่อง ถูกต้อง มีความเช่ือถือได้และสามารถตรวจสอบได้ โดย
ระบบสารสนเทศท่ีสร้างข้ึนมาจะมีความชัดเจน มีรายละเอียดตามสมควร มีรูปแบบการนําเสนอท่ีดี มีความยืดหยุ่น ประหยัด
และสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น การพัฒนาระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ จากเดิมรับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ปัจจุบัน
พัฒนาเป็นระบบสมัครออนไลน์ ซ่ึงสามารถทําให้กลุ่มเป้าหมายและบุคคลท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
จากการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ขององค์กรเพ่ือทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยมี
คุณสมบัติคือ แม่นยํา ถูกต้องและเช่ือถือได้ ทันกาล ปลอดภัย และเป็นความลับ บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนากระบวนการจัดการ
สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงไว้ในแผนภูมิการดําเนินงานต่อไปน้ี 
 

 
ภาพประกอบท่ี 7 การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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คุณสมบัติของกระบวนการจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ มีความรวดเร็ว แม่นยํา ถูกต้อง 
สมบูรณ์ เช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

•••• แม่นยํา 
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัย ดังน้ัน ระบบ

สารสนเทศท่ีบัณฑิตวิทยาลัยพัฒนาข้ึนจะสามารถรายงานข้อมูลของคณะและมหาวิทยาลัยได้ ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยได้ให้
เครือข่ายเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษาของคณะ และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ช่วยสะท้อนผลการใช้งานระบบสารสนเทศด้วย 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ ภายใต้การกํากับดูแลของผู้ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละกลุ่มงาน โดย
มีการติดตามตรวจสอบเป็นระยะตามความเหมาะสม และมีการกลั่นกรองข้อมูลจากหัวหน้ากลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ ผ่านหัวหน้า
สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย จึงทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ มีความถูกต้องแม่นยํา 

•••• ถูกต้องและเช่ือถือได้ 
ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นระบบรายงานข้อมูลท่ีไดจ้ากการทํางานของระบบสารสนเทศงานต่างๆ 

ของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงสามารถรายงานข้อมูลได้ในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบสารสนเทศน้ีมีการเช่ือมโยงกับหลายแหล่งข้อมูลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลเอง เช่น 
ข้อมูลท่ีได้จากฐานข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย คือ ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย คือ ข้อมูล
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และข้อมูลวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบรวบรวม/บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล มีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบในการเป็น
เจ้าของข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย มีการแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ และมีเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศใน
การดูแลและตรวจสอบการใช้งานระบบเพ่ือให้สามารถทํางานได้เป็นปกติ หากตรวจพบความผิดพลาดเจ้าหน้าท่ีจะทําการ
ปรับปรุงระบบทันที เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานข้อมูล 

การเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย จะต้องได้รับการตรวจทานจากหัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ทุกครั้งก่อนการ
นําเสนอข้อมูล ภายใต้ระบบการจัดการสารสนเทศท่ีกําหนดเส้นทางไว้อย่างชัดเจน และบางรายการจะมีการตรวจสอบข้อมูล
ควบคู่กับข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร เช่น แบบฟอร์มต่างๆ หรือการกรอกข้อมูลทางการเงิน ก่อนจะดําเนินการปิดข้อมูลเพ่ือรายงาน
ผล จึงทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ เหล่าน้ัน มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ 

•••• เป็นปัจจุบัน 
มีการกําหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือทําหน้าท่ีบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบสารสนเทศ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

และกําหนดให้มีการตรวจสอบทบทวนความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเผยแพร่ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบทําหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ท่ีต้องใช้ความรวดเร็วทันเวลา และสามารถเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา การจัดโครงการ/กิจกรรม การเผยแพร่ข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงมอบหมายให้
แต่ละกลุ่มงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทําข้อมูล เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
 

(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัยดูแลการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางด้านไซเบอร์ (cyber security) โดย

กําหนดให้ผู้รับผิดชอบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบเพ่ือให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและเป็นความลับในการเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ โดยจัดทําระบบการยืนยันตัวตนผ่านทางระบบ PSU Passport มีการกําหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรใน
แต่ละระบบท่ีแตกต่างกันและเก็บรายละเอียดทุกครั้งท่ีมีการปรับแก้ไขข้อมูล จึงถือได้ว่าข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้
ต่างๆ มีความปลอดภัยและเป็นความลับ นอกจากน้ันได้มีการติดตั้งโปรแกรมช่วยรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการโจมตี
จากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือไวรัสและสปายแวร์ต่างๆ นอกจากน้ีผู้รับผิดชอบเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีแผนในการสํารองข้อมูล 
(Backup) เพ่ือให้ข้อมูลสามารถนํากลับมาใช้ทดแทนกันได้อย่างต่อเน่ืองเมื่อเกิดปัญหา ทําให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของ
ข้อมูลและสารสนเทศท่ีอ่อนไหวและเป็นสิทธิพิเศษ (privilege) รวมถึงการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์และ
ในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการรักษาความลับและการเข้าถึงท่ีเหมาะสม 
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(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย มีวิธีการทําให้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีจําเป็นมีความพร้อมใช้งาน และสามารถนํามาใช้งานได้

ทันที โดยรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งไว้ในท่ีเดียวกัน และมีการสํารองข้อมูล สามารถดําเนินการประมวลผลแบบ Real Time 
เพ่ือให้ข้อมูลมีความทันสมัยมากท่ีสุด ท้ังน้ี ข้อมูลงานท่ีไม่เร่งด่วนได้ตั้งโปรแกรมให้ประมวลผลในเวลากลางคืน เพ่ือให้สามารถ
ทํางานได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลากลางวัน ติดตั้งระบบป้องกันข้อมูลสูญหาย และข้อมูลถูกทําลาย เพ่ือให้สามารถเรียกดูข้อมูล
ได้ทุกเวลาท่ีต้องการและทําให้บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ รวมท้ังผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ในรูปแบบ
ท่ีใช้งานง่ายและทันการณ์ โดยผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย สามารถเข้าถึงข้อมูลด้าน
การประชาสัมพันธ์และงานบริการของหน่วยงานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ส่วนการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องแม่
ข่ายและสถานะการคุกคามจากผู้ไม่ประสงค์ดีน้ัน เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ (โปรแกรมเมอร์) ได้ทําการตรวจสอบเป็นประจําทุกวัน 
นอกจากน้ีบัณฑิตวิทยาลัยยังมีวิธีการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือให้มีความพร้อมใช้งาน ดังน้ี 

1) ระบบเครือข่าย  มีการดูแลการโจมตีโดยส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
2) กําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลเครือ่งแม่ข่ายเฉพาะอุปกรณ์ภายในหน่วยงานเท่าน้ัน 
3) กําหนดรูปแบบของข้อมูลตามความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการ โดย

ออกแบบระบบการเข้าใช้และเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศในระดับต่าง ๆ เช่น การใช้รหัสผ่าน 
(Password) เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ใช้ข้อมูล 

4) พัฒนาระบบ Hardware Software และโครงข่ายเช่ือมโยงท้ัง Intranet และ Internet ให้ใช้งานได้ง่าย 
ปลอดภัย ถูกต้องแม่นยํา มีระบบรักษาความลับ และความเช่ือถือได้ 

5) ประเมินและปรับปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึง Hardware และ Software เพ่ือให้ระบบ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ (ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการ) และก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการและทิศทางขององค์กร 

6) จัดทําประกันอุปกรณ์ของเครื่องแม่ข่าย ให้สามารถซ่อมแซมได้รวดเร็ว ทันเวลา 
7) มีการสาํรองข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นประจําทุกเดือน 
8) มีเครื่องแม่ข่ายสํารองท่ีพร้อมจะทํางานภายในหน่วยงานเมื่อเครื่องแม่ข่ายหลักมีปัญหา 
9) กรณีท่ีอาจเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ภัยพิบัติ นํ้าท่วม แผ่นดินไหว มีแผนท่ีจะจัดหาเครื่องแม่ข่ายสํารอง โดย

จัดตั้งนอกหน่วยงาน และในส่วนของการดูแลฮาร์ดแวร์มีระบบป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัย 
ตามนโยบายแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

ดังน้ัน จึงทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีจําเป็นของบัณฑิตวิทยาลัย มีความพร้อมในการใช้งาน 
 

(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรม์ีความน่าเช่ือถือ มั่นคงปลอดภัย และใช้งาน

ง่าย โดยมีโปรแกรมเมอร์ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญและมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เป็น
ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ และดูแลระบบด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยตรง หากโปรแกรมเมอร์ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ จะมีโปรแกรมเมอร์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมาช่วยดูแลให้โดยทันที โปรแกรมเมอร์ของบัณฑิต
วิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเช่ือถือปลอดภัย ใช้งานง่าย 
ดังน้ี 

ระบบซอฟต์แวร์ จะใช้ซอฟต์แวร์ท่ีมหาวิทยาลัยจัดหาให้เป็นหลัก และเน้นโปรแกรมท่ีเป็นฟรีแวร์ซ่ึงสามารถใช้
งานได้ เป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย และมีระบบความปลอดภัยท่ีดีมีความเป็นมาตรฐานกลางท่ีสามารถ
ประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอ่ืน ๆ ได้สะดวก โดยการแนะนําของชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวรข์องมหาวิทยาลัย โปรแกรมเมอร์จะ
ทําการจัดเก็บข้อมูล ลงโปรแกรมท่ีจําเป็นในระบบคอมพิวเตอร์ ยังมีการติดตั้งซอฟต์แวร์สแกนไวรัสท่ีใช้กันแพร่หลายให้กับทุก
เครื่อง ในส่วนของซอฟต์แวร์อ่ืนๆ ส่วนใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์ท่ีผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัย บางส่วนก็ใช้ซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนา
โดยทีมโปรแกรมเมอร์ของมหาวิทยาลัย จึงมีความปลอดภัยและเช่ือถือได้ และยังมีซอฟต์แวร์บางส่วนท่ีพัฒนาโดย
โปรแกรมเมอร์ของบัณฑิตวิทยาลัยเอง ซ่ึงโปรแกรมต่างๆ ท่ีพัฒนาข้ึนมาได้มีการติดต่อประสานงานกับผู้ท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอ
ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น เพ่ือให้มั่นใจว่างานท่ีออกมามีความน่าเช่ือถือและสามารถใช้งานได้ง่าย อีกท้ังยังมีการกําหนดสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูลให้แต่ละบุคคล ผ่านทางระบบ PSU Passport และมีการสํารองข้อมูลไว้ทุกเดือน จึงทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความ
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ปลอดภัย นอกจากน้ียังมีการสร้างระบบการดูแลรักษาอุปกรณ์ Hardware Software และโครงข่ายเช่ือมโยงท้ัง Intranet 
และ Internet ให้สามารถทํางานได้อยู่เสมอ ตลอดจนคํานึงถึงคุณภาพของข้อมูลในด้านท่ีเป็นข้อมูลท่ีสะท้อนถึงสิ่งท่ีต้องการ
วัด และเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

ระบบฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ Hardware ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล มีการทดสอบประสิทธิภาพการใช้
งาน และรองรับโปรแกรมการใช้งาน มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอย่างสม่ําเสมอ โปรแกรมเมอร์จะบํารุงรักษาและ
แก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีชํารุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซ่ึงในปัจจุบันได้มีระบบการดูแลท่ีดีตั้งแต่การจัดซ้ือ 
ซ่ึงจะเลือกอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและการรับรองจากบริษัท รวมท้ังการบํารุงรักษาหลังการขาย บัณฑิตวิทยาลัยได้
กําหนดคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ โดยผู้รับผิดชอบท่ีมีความรูเ้ฉพาะดา้นและไดนํ้าเสนอต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาก่อนจะมีการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุเสมอ และมีบางข้อในคุณสมบัติท่ีกําหนดซ่ึงสามารถบ่งบอกได้ว่าฮาร์ดแวร์ขาดคุณสมบัติไม่
สามารถนํามาเสนอไดใ้นวันเปิดซอง จึงทําให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์ท่ีได้มามีความน่าเช่ือถือ กอปรกับการพิจารณาการจัดซ้ือจาก
ห้างร้าน/บริษัทท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานและยังกําหนดให้โปรแกรมเมอร์ทําหน้าท่ีให้ความรู้และจัดอบรมแก่บุคลากรในด้าน
การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมท้ังยังมีบริการแก้ไขปัญหาการใช้และทําการประเมินความพึงพอใจของการใช้ระบบ มีการ
จัดเก็บข้อมูลผลการประเมินจากผู้รับบริการ รวมท้ังมีการบํารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน 
 

(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
ในภาวะฉุกเฉิน บัณฑิตวิทยาลัยมั่นใจได้ว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมท้ังข้อมูลและสารสนเทศมีความ

มั่นคงปลอดภัย และพร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนรวมท้ังต่อความต้องการของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิผล เน่ืองจากมีวิธีการท่ีทําให้ระบบสารสนเทศมีความพร้อมตามท่ีนําเสนอในข้อ 4.2 ข(3)  การจัดตั้งเครื่อง
สํารองไฟให้กับผู้ใช้ทุกคนรวมท้ังกับเครื่องแม่ข่ายและการตรวจสอบการใช้งานของเครื่องสํารองไฟและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทุกครั้งท่ีมีการเรียกใช้งานโดยโปรแกรมเมอร์ นอกจากน้ันยังมีการติดตั้งระบบป้องกันไวรัส อีกท้ังยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
จากโปรแกรมเมอร์ ซ่ึงจะมีการปรับปรุง ตรวจเช็คทุกครั้งท่ีมีการร้องขอจากผู้ใช้ นอกจากน้ีในระบบแม่ข่ายของบัณฑิต
วิทยาลัย โปรแกรมเมอร์จะทําการสํารองข้อมูลทุกเดือน เพ่ือให้ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้และสามารถนํากลับมาใช้
ทดแทนกันได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา 

บัณฑิตวิทยาลัย มีวิธีการทําให้ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องเหมาะสมและ
ทันสมัยอยู่เสมอโดยข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการ Update อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ 
โดยศึกษาเปรียบเทียบการคัดเลือกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการปรับปรุงระบบสารสนเทศกับองค์กรอ่ืน ๆ มีการทบทวน
อุปกรณ์ Hardware และ Software โดยมีการติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ และวิเคราะห์ความเหมาะสมเพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กับการใช้งาน รวมท้ัง มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีข้ึนอยู่
เสมอ ท้ังน้ี หลักการพิจารณาการปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีขององค์กร คือ บุคลากรต้องปฏิบัติงานน้อยลง แต่ได้ปริมาณงาน
มากข้ึน และประสิทธิภาพของงานดีข้ึน ซ่ึงในการปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยให้ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ จากการนําเทคโนโลยี
มาใช้ 

บัณฑิตวิทยาลัย มีวิธีการในการรักษากลไกท่ีทําให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน โดยมีระบบแจ้ง
ความจํานงในการใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามความต้องการของ 3 กลุ่มงาน ผ่านระบบการจัดซ้ือ จัดหา ครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน และมีการติดตามบํารุงรักษาทุกเดือนและตามคําร้องขอ รวมท้ังมีการประเมินระบบการใช้งานโดยรวมเป็นประจํา
ทุก 6 เดือน เพ่ือนําผลประเมินมาทําการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อม 
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หมวด 5 บุคลากร 
 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 

บัณฑิตวิทยาลัยประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ จํานวนของบุคลากรและ
อัตรากําลังโดยการประเมินผลความสําเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการจากการจัดเป็นกลุ่มกิจกรรม  ตามภาระงานของแต่ละ
บุคคล โดยการเสริมด้วยบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  และประเมินความต้องการอัตรากําลังบุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณงานท้ัง
ในปัจจุบันและในอนาคตทุกปี เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 น้ี 
บัณฑิตวิทยาลัยพบว่ามีภาระงานเพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิมในโครงการ/กิจกรรมศูนย์กลางการศึกษาภูมิภาคอาเซียน ผู้บริหารจึง
วางแผน/ทบทวนกรอบอัตรากําลัง จากการวิเคราะห์สภาพองค์กร โครงสร้างอัตรากําลัง และพันธกิจ พบว่าบัณฑิตวิทยาลัยมี
ความจําเป็นต้องเพ่ิมอัตรากําลังเพ่ือรองรับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน จํานวน 3 อัตรา เป็นอัตราอาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 อัตรา 
และลูกจ้างช่ัวคราวเงินงบประมาณ  2 อัตรา ได้วิเคราะห์ภาระงานหน้าท่ีและลักษณะงานตําแหน่งท่ีต้องการ จึงกําหนด
คุณสมบัติบุคลากรใหม่ ระดับการศึกษา สาขาวิชา ทักษะท่ีจําเป็น และสมรรถนะท่ีต้องการ เช่น ตําแหน่งอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เน้นทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับนักศึกษาต่างชาติในโครงการ/กิจกรรม
ศูนย์กลางการศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเซียน และเพ่ือให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีของตําแหน่งน้ันๆ ซ่ึงจะช่วยให้ภารกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 

เมื่อมีการพิจารณาเพ่ิมอัตรากําลัง ผู้บริหารจะวางแผนอัตรากําลังตําแหน่งท่ีต้องการ และมอบหมายให้งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอกรอบอัตรากําลังและรายละเอียดช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น เสนอไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือ
วิเคราะห์การเพ่ิมอัตรากําลังต่อไป นอกจากการเพ่ิมอัตรากําลังตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยยังเสริมอัตรากําลัง
ทดแทนภาระงานของบุคลากรบางส่วน ในกรณีจําเป็นหรือต้องการเพ่ิมบุคลากรมาช่วยปฏิบัติงานโดยเร่งด่วน ด้วยการจัดให้มี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาช่วยปฏบัิติงานในกลุ่มงานต่างๆ และในส่วนของหน่วย One Stop Service  เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
และพัฒนาทักษะการทํางานของนักศึกษา เป็นการสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ค่าตอบแทนแก่
นักศึกษาท่ีช่วยปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ
เก้ือหนุนให้มีรายได้อีกทางหน่ึง ซ่ึงปัจจุบันมีนักศึกษามาสมัครน้อยมาก ทําให้พบปัญหาเรื่องการขาดแคลนนักศึกษามาช่วย
ปฏิบัติงานเช่นกัน 

 
(2) บุคลากรใหม่ 

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดกรอบแนวทางในการพิจารณาสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ ตามกระบวนการและวิธีการตาม
ระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์รับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ หลังจากน้ันฝ่าย
บุคคลจะดําเนินการคัดเลือก ทดสอบความรู้ ความสามารถตามลักษณะงาน เชิงทฤษฎี/ปฏิบัติ โดยผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกใน
เบ้ืองต้นจะถูกสัมภาษณ์โดยคณะผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องต่อไป เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ พฤติกรรมฯลฯ ว่าผู้ใดมีความ
เหมาะสมท่ีสุดกับองค์กร โดยมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรใหม่ สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง พัฒนาบุคลากร ประเมินผลโครงการ 
เพ่ือการธํารงรักษาบุคลากรให้มีความพึงพอใจและมีความผูกพันองค์กร 

เมื่อได้บุคลากรใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ แนะนําภาระงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
(Job Description) การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานเบ้ืองต้น วัฒนธรรมองค์กร สวัสดิการ สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ท่ีควรรู้ รวมท้ังทัศนคติในการทํางานท่ีถูกต้อง มีการแนะนําบุคลากรใหม่ต่อผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดี และยังมีคู่มือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ได้เรียนรู้งาน และสนับสนุนให้บุคลากรใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มองภาพรวมระบบการทํางานของมหาวิทยาลัยและการพบปะบุคลากรใหม่ท่ีมาจาก
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรใหม่ต่างหน่วยงาน นอกจากน้ี ยังเน้นการสอนงาน การฝึกอบรม
ในขณะทํางาน การแนะนํางานโดยพ่ีเลี้ยง และมีคู่มือพนักงาน เพ่ือให้มีเรียนรู้งาน มีทักษะในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะช่วยให้
บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 6 เดือน บัณฑิตวิทยาลัยจะประเมินผลบุคลากรใหม่ โดยพิจารณาจากคุณภาพและ
ปริมาณงานตามสมรรถนะหลักและตามข้อตกลงภาระงาน (TOR) และแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบเพ่ือนํา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง และบุคลากรใดมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากจะได้รับการว่าจ้างต่อไป 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีวิธีการธํารงรักษาบุคลากรใหม่ โดย 1) ให้การบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานใหม่ได้รับเงินเดือนตามระดับคุณวุฒิท่ีกําหนด 2) จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 3) มีหัวหน้างาน/พ่ีเลี้ยงให้
คําปรึกษา ดูแล สอนงานอย่างใกล้ชิด 4) มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 5) จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น 
การตรวจสุขภาพประจําปี การทําประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุฯ 6) มีแผนพัฒนาบุคลากร จัดให้เข้าร่วมฝึกอบรม การสัมมนาฯ 
ในกิจกรรม/โครงการต่างๆ ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย/หน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอกจัด ท้ังน้ี เพ่ือให้บุคลากรใหม่มีความรู้ 
ทักษะในการปฏิบัติงานมากข้ึน เป็นการเพ่ิมสมรรถนะให้แก่บุคลากร โดยการพัฒนาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้แก่บุคลากรใหม่มีความผูกพันกับหน่วยงานมากข้ึน 
 

(3) การทํางานให้บรรลุผล 
การบริหารจัดการระบบบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้ความเป็น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงมีหลายวิทยาเขต เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และพันธกิจท่ีกําหนดไว้ โดยมีวิธีการ 
ดังน้ี 

1. ผู้บริหารมอบหมายให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. มีการนําแผนการปฏิบัติงานน้ันไปใช้งานจริง โดยมีการมอบหมายงานกระจายความรับผิดชอบให้ตรงตาม

หน้าท่ีของแต่ละบุคคล กรณีท่ีเป็นกิจกรรมหรือโครงการใหญ่จะแบ่งกลุ่มเป็นทีมงานร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือรองรับกิจกรรม
หรือโครงการ 

3. มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. นําเสนอผู้บริหารรับทราบผลการประเมิน เพ่ือทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติงานตามผลลัพธ์และ

ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการทํางานมาก
ยิ่งข้ึน 

บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กรอย่างเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ มีความเต็มใจในการ
ปฏิบัติตามภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานท่ีมีส่วนสําคัญในการ
สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

บัณฑิตวิทยาลัยมีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู่ 2 วิทยาเขตคือท่ีวิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานี ส่วน
โครงสร้างการบริหารสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่ม มีบุคลากรประจําท้ัง 3 กลุ่มงาน 
และมี 2 วิทยาเขต คือ 

1) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ บุคลากรประจําวิทยาเขตหาดใหญ่ มีภารกิจหลักในการกํากับดูแลการจัดทํา
หลักสูตรและดูแลการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา งานนโยบายและแผน งานการสอบคัดเลือกนักศึกษา ทะเบียนและ
ประเมินผล ทุนการศึกษา กิจการนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ระบบฐานข้อมูลและสานสนเทศ และการ
ประกันคุณภาพ 

2) กลุ่มงานบริหารท่ัวไป บุคลากรประจําวิทยาเขตหาดใหญ่ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการงานบุคคล 
งานคลังและพัสดุ งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ การประชาสัมพันธ์ งานประชุม และงานธุรการสารบรรณ 

3) กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา บุคลากรประจําวิทยาเขตปัตตานี มีภารกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริมและ
ประสานงานด้านหลักสูตร การผลิตบัณฑิต บริการด้านการศึกษาต่างๆ งานคลังและพัสดุ ตลอดจนงานธุรการสารบรรณ ฯลฯ 
กับคณะ/หน่วยงานต่างๆ ท่ีวิทยาเขตปัตตานี 

สําหรับวิทยาเขตอ่ืนๆ ท่ีมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระบบงานของวิทยาเขตจะเป็นการบริหารงานแบบรวมศูนย์
วิธีการบริหารจัดการจะใช้ระบบคุณภาพตัวบ่งช้ีของ สกอ. ในการกํากับดูแลบริหารหลักสูตรเหล่าน้ันให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงการติดต่อประสานงานด้านวิชาการ การเรียน การสอน ฯลฯ ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและ
ผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาเขตได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของวิทยาเขต นอกจากน้ีบัณฑิตวิทยาลัย
ยังมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีวิทยาเขตต่างๆ ในหัวข้อใหม่ๆ ตลอดจนการให้คําปรึกษาแนะนํากรณีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน 
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และมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขตและคณะฯ ทําให้ได้รับ
ความรู้ใหม่ๆ ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 

(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ การทํางานต่างๆ จะต้องใช้ทักษะท่ี

หลากหลาย เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ช่วยพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงในอนาคตมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้น
ดําเนินการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชาเป็น Modules เกิดหลักสูตรรูปแบบใหม่ สําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  
และหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หลักสูตรบูรณาการท่ีสอนร่วมกันระหว่างศาสตร์/คณะ/วิทยาเขต และหลักสูตร
ร่วมกับหน่วยภายนอกท้ังใน/ต่างประเทศ ทําให้ได้หลักสูตรท่ีเป็น International program, double/joint degree โดยปรับ
รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์เป็น มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนได้ ซ่ึง
มหาวิทยาลัยจะกําหนดเป็นนโยบายให้ทุกหลกัสูตรดําเนินการ 1) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ Project 
based /Problem based/ WIL โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง-สถานท่ีจริง 
2) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรยีนรู้ และ 3) ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเช่ียวชาญ และเป็นการผลักดันให้มีการวิจัยท่ีมุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ โดยผู้บริหารมีการช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ในการประชุม
ผู้ปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับงานตามโครงสร้างใหม่ มีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้งานและพัฒนาตนเองในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ตามภาระหน้าท่ี
งาน การมอบหมายงาน การปฏิบัติงานแทน การทํางานเป็นทีม หรือการทํางานข้ามสายงาน เพ่ือให้สามารถรองรับงานใหม่ 
และก่อให้เกิดการเรียนรู้งานท่ียังไม่เคยทํามาก่อน และมีระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) ท่ีช่วยให้ความรู้ คําแนะนําใน
การสอนงาน ปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทํางาน ตลอดจนส่งเสริมการทํางานแบบมีส่วนร่วม 

การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการ/การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรท่ีออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ และอัตรากําลังท่ีกําลังเปลี่ยนไป ซ่ึงบัณฑิต
วิทยาลัยมีวิธีการจัดการ ดังน้ี 

1. พิจารณาขีดความสามารถและอัตรากําลังท่ีคงอยู่ในปัจจุบัน 
 - เพ่ือวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลังในระยะ 1-5 ปีข้างหน้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 - สรรหาบุคลากรใหม่ ทดแทนอัตราเดิมท่ีจะเกษียณ/ลาออก/โอนย้าย/ครบสัญญาจ้าง 
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ 
 - ท่ีมีผลกระทบต่อภารกิจองค์กร 
 - ภาระงานของบุคลากรท่ีต้องเปลี่ยนแปลงไป 
3. การบริหารจัดการเพ่ือธํารงรักษาบุคลากร/การเพ่ิมขีดความสามารถ/สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 - การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 - การประชุมบุคลากรระดับคณะ เพ่ือรับทราบนโยบายของผู้บริหาร/ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

ปฏิบัติงาน/ข้อเสนอแนะต่างๆ และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  
 - การมอบหมายหน้าท่ีงาน ความรับผิดชอบท่ีสําคัญ  
 - การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม สัมมนา ท้ังด้านวิชาการ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ด้านภาษา และ

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหัวหน้างาน/พ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษา ดูแล สอนงานอย่างใกล้ชิด 
 - การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีจัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

ได้แก่ กลุ่ม COP การเงิน พัสดุ การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าท่ี การอบรมด้านประกันคุณภาพ ฯลฯ 
 - การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการทํางาน วัสดุอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งาน 
 - มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  
 - จัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน วันลา ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ

ประจําปี การทําประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ ฯลฯ 
 - สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภายในมหาวิทยาลัย การทําวิจัยสถาบัน 
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 - การสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากร โดยวิเคราะห์จากผลการปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถนะ

บุคลากรมาจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมีกระบวนการพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 
1. งานบุคคลจะสํารวจความต้องการ/กําหนดกิจกรรม วัตถุประสงค์  
2. วางแผนพัฒนาบุคลากร โดยการกําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการและระยะเวลา 
3. การออกแบบ และดําเนินตามแผนกิจกรรมการพัฒนาว่าควรจะมีลักษณะอย่างไร เช่น  วิธีการ กิจกรรม 

และรายละเอียดอ่ืนๆ ท้ังน้ี จะต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้เป็น
อย่างดี 

4. มีการประเมินผลกิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ของกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และสิ่งท่ี
จะต้องปรับปรุงแก้ไขในการดําเนินงานต่อไป 

 

 
ภาพประกอบท่ี 8 กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
 

ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 
(1) สภาพแวดล้อมของที่ทํางาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีตัวช้ีวัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท่ีทํางาน  คือการสร้างบรรยากาศ
ในการทํางานท่ีดีให้บุคลากรมีความสุข  มีการจัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์สถานท่ีทํางานให้มีความสะอาด มีการส่งเสริม
สุขอนามัย ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในท่ีทํางานอยู่เสมอ/ตามรอบระยะเวลา เพ่ือให้บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ผู้มาติดต่อ
งานเกิดความพึงพอใจซ่ึงสอดคล้องกับผลการประเมินของบุคลากรอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยได้
พยายามปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้ผลการประเมินของบุคลากรอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการในการประเมินและทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการ ดังน้ี 
1. ผู้บริหารมีการนําข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมการทํางาน การป้องกันภัย ความปลอดภัย และ

สุขอนามัย มาวิเคราะห์สาเหตุ ออกแบบ และจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศของการทํางานให้มีความเหมาะสมกับบุคลากร 
โดยกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลท้ังทางด้านกายภาพและสุขอนามัย เพ่ือความปลอดภัยภายในสํานักงาน ด้านสถานท่ี ด้าน
สุขภาพ และสวัสดิภาพของบุคลากร รวมท้ังป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยหัวหน้าสํานักงานเลขานุการมีการจัด
ประชุมเก่ียวกับการบริหารจัดการอาคารฯ เรื่องแนวทางการดูแลความปลอดภัยในสํานักงาน ร่วมกับกองอาคารสถานท่ีของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นผู้ดูแลอาคารท่ีหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยตั้งอยู่ ตามรอบระยะท่ีกําหนดและแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบพร้อมถือ
ปฏิบัติ 

2. บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการในการประเมินและทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการ จากการประเมินความ
พึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม พบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีการปฏิบัติในด้าน
ส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ 

งานบุคคล

สํารวจ/
กําหนด
ความ

ต้องการ

การวาง
แผนพัฒนา 
บุคลากร

ออกแบบ
และ

ดําเนินการ
กิจกรรม

ประเมินผล
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• ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ในการทํางานให้มีแสงสว่างเพียงพอ สะอาด อากาศถ่ายเทมี
ความเหมาะสม มีกระถางต้นไม้ตามมุมต่างๆ อยู่โดยรอบ เพ่ือเพ่ิมความสดช่ืน ไม่มีเสียงดังอึกทึกเกินไประหว่างปฏิบัติงาน มี 
พนักงานทําความสะอาด และมีการจัดกิจกรรม 5 ส ในสํานักงาน เพ่ือให้มีความสะอาด สวยงาม มีความสะดวกและปลอดภัย 

• ด้านการป้องกันภัย กองอาคารสถานท่ีได้จัดอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจําปี บัณฑิต
วิทยาลัยได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ และซ้อมแผนป้องกันและระวังภัยดังกล่าวร่วมกับทางมหาวิทยาลัยตามแผนท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

• ด้านความปลอดภัย มี 1) การควบคุมการเข้าออกสํานักงานโดยการสแกนลายน้ิวมือ และกรณี
ฉุกเฉินสามารถใช้กุญแจสํานักงานได้ โดยมอบกุญแจเฉพาะท่ีจําเป็นต้องใช้งานประจําทุกวันให้ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย และกําหนดจุดวางกุญแจประตูหนีไฟ  2) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสถานท่ีทําหน้าท่ีเปิด/ปิดประตู และตรวจสอบการเปิด/ปิด
ประตูกรณีท่ีนอกเหนือจากเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงกําหนดให้เปิดสํานักงานในเวลา 8.00 น. และปิดเวลา 17.00 น. และในเวลาพัก
กลางวันหากไม่มีเจ้าหน้าท่ีประจําอยู่ ให้ปิดสํานักงาน  3) การตรวจสอบความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดท่ีติดตั้งตามบริเวณ
ต่างๆ ภายในสํานักงาน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน  4) มีบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร 5) มีระบบสปริงเก้ิลภายในอาคาร
เพ่ือป้องกันอัคคีภัย 6) มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยประจําอยู่ช้ัน 1 ของอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้บัณฑิตวิทยาลัยไม่มีเหตุร้ายหรือทรัพย์สินสูญหายภายในสถานท่ีทํางาน 

• ด้านสุขอนามัย ผู้บริหารมีนโยบายท่ีจะดูแลสวัสดิการแก่บุคลากรให้มีสุขภาพท่ีดี โดย 1) กําหนดให้
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสุขภาพประจําปี 2) มหาวิทยาลัยมีนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่เพ่ือ
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และกําหนดสถานท่ีส่วนท่ีเป็นสาธารณะท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็น“เขตปลอดบุหรี่” ท้ังหมด ซ่ึง
ผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด 3) จัดให้มีห้องอาหารท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะพร้อมอุปกรณ์สิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น นํ้าดื่ม จาน ชาม แก้วนํ้า ให้บริการแก่บุคลากร 4) จัดสบู่/นํ้ายาล้างมือในห้องนํ้าเพ่ือดูแลรักษาความสะอาด
ของบุคลากร 5) มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ แข่งขันกีฬาบุคลากรภายในองค์กร 

• ด้านระบบประปา-สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ และงานเก่ียวกับการซ่อม
บํารุงรักษาอาคาร โดย 1) ผู้ดูแลฝ่ายอาคารสถานท่ีของบัณฑิตวิทยาลัยจะดูแลตรวจสอบเบ้ืองต้น เก่ียวกับอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เตือนภัยอยู่เสมอ/ตามรอบระยะเวลา เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 2) หาก
พบการชํารุดจะแจ้งกองอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีอยู่ท้ัง 2 วิทยาเขต ท่ีมีหน้าท่ีให้บริการเก่ียวกับระบบความจําเป็น
พ้ืนฐานด้านระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีท้ังหมด เพ่ือรองรับการแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณูปโภคท่ีเกิดข้ึนภายในอาคารและการบริหารจัดการอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 2 ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ และภายในวิทยาเขตปัตตานี 

• การบํารุงรักษา เครื่องใช้อุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน โดย 1) งานพัสดุจะ
ดําเนินการตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา และประเมินความต้องการใช้งานเครื่องใช้อุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ของบุคลากรอยู่เสมอ/
ตามรอบระยะเวลา เพ่ือให้รองรับต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างเพียงพอและเต็มประสิทธิภาพ 2) กรณีท่ีเครื่องใช้อุปกรณ์
สํานักงานเสียหายจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจะเขียนใบแจ้งซ่อม เพ่ือให้งานพัสดุรีบดําเนินการตรวจสอบเบ้ืองต้น 3) นําเสนอคณบดี
พิจารณาอนุมัติการซ่อมแซมตามวงเงินหรือแหล่งเงินท่ีมอบอํานาจ  และ 4) ติดต่อบริษัท/ร้านค้าตรวจสอบและประเมินราคาค่า
ซ่อมแซม เพ่ือให้เครื่องใช้อุปกรณ์สํานักงานอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีเช่นเดิมโดยเร็ว และให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความพึง
พอใจท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง 

3. บุคลากรช่วยกันสอดส่องและตรวจสอบดูแลความปลอดภัย รวมท้ังตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์เตือนภัยภายในสํานักงาน 

4. หากมีความผิดปกติ ให้ผู้รับผิดชอบดูแลสถานท่ีรายงานต่อผู้บริหารตามลําดับ เพ่ือทบทวนประสิทธิผลของ
การดําเนินการ ในการท่ีจะป้องกันและปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 
(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 

ทีมบริหารมีนโยบายวางแผนสนับสนุนให้บุคลากรได้รับอุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงานท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน เช่น โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องสแกนเอกสาร ตั้งประจํา
อยู่ท่ีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรยีนรู้ อาคาร 2 วิทยาเขตหาดใหญ่  และท่ีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
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วิทยาเขตปัตตานี ท้ังน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และได้รับความสะดวกในการใช้งาน และเพ่ือให้
ได้รับการบริการ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตามความต้องการของบุคลากร โดยผ่านความเห็นชอบจากทีมบริหาร และ
ผู้เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1. มีการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ ของบุคลากร เพ่ือช่วยให้สมาชิกมีความมั่นคงในชีวิตและสร้างขวัญกําลงัใจ 
และธํารงรักษาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ท้ังสวัสดิการตามท่ี
กฎหมายกําหนดและนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด ได้แก่ 

• สวัสดิการด้านสุขภาพ จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพประจําปี โครงการออกกําลังกายทุกวันพุธ 
โครงการกีฬา 5 ประสานของวิทยาเขตปัตตานี พร้อมกับได้จัดซ้ือเครื่องวัดความดัน และเครื่องช่ังนํ้าหนัก เพ่ือให้บุคลากรได้
ตรวจวัดความดัน และช่ังนํ้าหนักด้วยตนเอง  และมีโครงการ “ลดเอว ลดพุง หุ่นดี” เพ่ือเป็นการดูแลสุขสุขภาพท่ีดีของ
บุคลากร และสนองนโยบายรัฐบาล ให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ สาธิตท่าการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมและสามารถ
นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ 

- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสําหรับลูกจ้างประจํา ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ/ข้าราชการบํานาญ 
- มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร ทันตกรรม จากกองทุนสวัสดิการพนักงาน กองทุน

ประกันสังคม และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล จากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
- มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปี จัดให้แก่บุคลากรทุกคน 
- มีสวัสดิการโครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) เป็นโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้แก่

บุคลากรทุกคน โดยขอให้หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณบางส่วนสําหรับกลุ่มพนักงานเงินรายได้ 
- มีกิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธสนองนโยบายรัฐบาล เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะร่างกายให้แข็งแรง

อยู่เสมอ 
• สวัสดิการด้านความก้าวหน้าในอาชีพ จัดให้มีท่ีปรึกษาด้านการทําวิจัย ให้โอกาสในการศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนแก่บุคลากรทุนละ 40,000 บาท และทุนในการทําวิจัย
สถาบันจากกองทุนวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย โครงการละ 50,000 บาท 

• สวัสดิการด้านความเป็นอยู่ของบุคลากร จัดให้มีช่วงเวลาของการผ่อนคลายการทํางาน โดยใน
ห้องอาหาร มีตู้เย็น กระติกนํ้าร้อน บริการ นํ้าดื่ม นํ้าชา กาแฟ แก่บุคลากร 

2. มีสิทธิประโยชน์ท่ีสนับสนุนบุคลากรในเรื่องต่างๆ ซ่ึงจะช่วยเหลือ/ตอบแทน เป็นประโยชน์เก้ือกูลเป็น
แรงจูงใจให้บุคลาการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

• การปฏิบัติงานนอกเวลางาน จะได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
• การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างพ้ืนท่ี เช่น ไปประชุม อบรม สัมมนาฯ จะได้รับค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเดินทาง

ตามอัตราตําแหน่งท่ีกําหนด 
• มีค่าตอบแทนผู้บริหารระดับอํานวยการ สําหรับตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ เดือนละ11,200 

บาท และสําหรับหัวหน้ากลุ่มงาน เดือนละ 3,500 บาท 
• มีเงินค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ (สปพ.) สําหรับข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) เดือนละ 3,500 บาท พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) เดือนละ 2,500 บาท 
• มีการลาตามระเบียบของทางราชการ/พนักงาน เช่น การลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ลา

พักผ่อน ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ลาเข้ารับการตรวจเลือก และการลาเข้ารับการเตรียมกําลังพล ตามระเบียบ/
ประกาศท่ีกําหนด 

• มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (กสพ.) เพ่ือเป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่พนักงานมหาวิทยาลัยและ
พนักงานเงินรายได้ เมื่อออกจากกองทุนฯ ลาออกจากงาน เกษียณอายุ หรือถึงแก่กรรม ประโยชน์ท่ีได้รับคือเงินบําเหน็จจาก
เงินสะสมของสมาชิกและเงินสมทบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจ่ายให้เป็นรายเดือนพร้อมดอกผลท่ีเกิดข้ึน โดยสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนฯ เป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 3-15 ของค่าจ้าง และบัณฑิตวิทยาลัยจ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุนฯ 
ในอัตราร้อยละ 3-5 ข้ึนอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกกองทุนฯ 

• มีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยใน 2 กรณี ดังน้ี 
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1) การค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร ทันตกรรม ให้แก่ตนเองและญาติสายตรง ปีละไม่เกิน 20,000
บาท และการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกเฉพาะตนเอง ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/โรค/วัน 

2) การศึกษาบุตรในแต่ละระดับการศึกษาเบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการ 
• มีกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ เพ่ือประโยชน์ในการ

รักษาพยาบาลและประโยชน์ทดแทน เป็นกองทุนท่ีให้หลักประกันแก่ผู้ท่ีอยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน 
เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซ่ึงไม่เกิดจากการทํางาน รวมท้ังกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชรา
ภาพและว่างงาน 

• มีเงินชดเชย มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีออกจากงาน เน่ืองด้วย
เกษียณอายุ เสียชีวิตหรืออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จะได้ค่าชดเชยตามอัตราเงินเดือนสุดท้าย เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 120 
วันเป็นต้นไป จะได้รับเงินชดเชยเท่ากับเงินเดือน 1-8 เดือน ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานติดต่อกัน 

• การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย บุคลากรจะได้รับการบริการและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ด้านการเงิน เช่น เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา เงินกู้ยืมประเภทต่างๆ เงินปันผล เงินทุนการศึกษา
สําหรับบุตรสมาชิกท่ีมีผลการเรียนดีเด่น และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสําหรับสมาชิกท่ีนอนพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ตั้งแต่ 1 
คืนข้ึนไป อัตราคืนละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,400 บาท ยกเว้นกรณีคลอดบุตร ฯลฯ 

• มีสวัสดิการเงินยืมภายในมหาวิทยาลัย เช่น เงินกู้เพ่ือซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย เงินกู้เพ่ือซ้ือหรือซ่อมแซม
ยานพาหนะ เงินกู้เพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ เงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตร เงินกู้เพ่ือการศึกษาของตนเอง/บุตร เงินยืมเพ่ือประกอบกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรม ฯลฯ 

• มีสวัสดิการเงินยืมภายในบัณฑิตวิทยาลัย เช่น เงินยืมเพ่ือการศึกษาของตนเอง/บุตร เงินยืมฉุกเฉิน
กรณีจําเป็นเร่งด่วน 

• กรณีบุคลากร บิดามารดาหรือบุตร ทายาทสายตรงเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้บริหารและ
บุคลากรจะจัดกระเช้าไปเยี่ยมผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาล เพ่ือบํารุงขวัญและเป็นกําลังใจให้แก่บุคลากร 

• กรณีญาติของบุคลากรเสียชีวิต  ผู้บริหารและบุคลากรจะร่วมกันทําบุญ เป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกุศลและ
จัดพวงหรีด เพ่ือแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียและเป็นกําลังใจให้แก่บุคลากร 

• มีเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบําเพ็ญกุศลศพบุคลากรถึงแก่กรรม มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงิน
สงเคราะห์ฯ ดังกล่าว กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ ตามบัญชีรายช่ือของ
หน่วยงานท่ีปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้ถึงแก่กรรม  บุคคลในครอบครัวมีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงิน
บําเพ็ญกุศลศพบุคลากร รายละ 20,000 บาท 
 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 
(1) วัฒนธรรมองค์กร 

บัณฑิตวิทยาลัยเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรท่ีทํางานเป็นทีม ให้มีความแข็งแกร่งโดยในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ได้จัดกลุ่มบุคลากรรองรับแผนปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจงานหลัก และภารกิจงานเพ่ือ
พัฒนาหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสื่อสารระดับกลุ่มสู่รายบุคคล โดยมีเป้าหมายให้การทํางานเป็น
ทีมมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารภายใน นําไปสู่การยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงานในภาพรวม ดังน้ี 

1. กําหนดให้มีการสื่อสารภายในบัณฑิตวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุมทีมบริหาร การประชุม
บุคลากร โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติบุคลากรทุกระดับเป็นประจําทุก 2 เดือนและตามความจําเป็น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทํางาน รายงานความก้าวหน้าในการทํางานหรือการไปอบรม ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน
ต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญหรือจําเป็น การใช้ไลน์ในการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการกับบุคลากร หรือ
การมี Key Person เพ่ือเป็นศูนย์กลางการประสานงาน กรณีมีงานเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน เป็นต้น 

2. จัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการประชุมแบ่งงานภายในทีมงาน มีผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละครั้ง
หมุนเวียนกันไป แต่งตั้งคณะทํางานให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน มีการประสานงาน มีการสรุปผลการดําเนินงาน แจ้งผลการ
ดําเนินงาน และนําผลการดําเนินงานไปปรับปรุงการทํางานในครั้งต่อไปทุกครั้ง 
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3. กําหนดให้มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินการ มีการนําผลการดําเนินงานเข้าท่ีประชุมช้ีแจงในท่ีประชุม
ต่างๆ เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงาน กรณีท่ีพบปัญหาในการปฏิบัติงานท่ีต้องดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จะมีการนัดประชุม
หารือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องทันที เป็นการสื่อสารโดยตรง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาให้สําเร็จลุล่วงโดยเร็ว ทําให้
การปฏิบัติงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. กําหนดให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการรายบุคคลเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการกําหนดให้บุคลากรทุก
คนต้องจัดทําแผนปฏิบัติการรายบุคคล เพ่ือนําไปรวบรวมทําแผนปฏิบัติการของกลุ่มงาน และนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานต่อไป 

ทีมผู้บริหารได้กําหนดให้ใช้ 4 ข้ันตอนอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้มีวัฒนธรรมการสื่อสารอย่างเป็นระบบและเปิด
กว้าง เป็นการสื่อสารทําความเข้าใจ กระตุ้นเพ่ือรับฟังความคิดเห็น พัฒนากระบวนการ และดําเนินการตามข้ันตอน 
ประเมินผล/วัดผลเพ่ือทบทวนและปรับปรุง ทําให้โอกาสท่ีจะเกิดการผิดพลาดในการทํางานเป็นทีมน้อยลง เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน  และยังทําให้มีโอกาสได้มี “ปฏิสัมพันธ์” กันมากข้ึน  ทําให้งานบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ตัวอย่างการสนับสนุนบุคลากรให้แสดงความคิดเห็นในทุกช่องทางการสื่อสาร 
เช่น การเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะท่ีนําไปสู่การแก้ปัญหาการทํางานและการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน บุคลากรทุกคนสามารถสื่อสารไปยังผู้นําองค์กรได้ทุกระดับท้ังในทางตรง และทางอ้อม ซ่ึงสามารถกล่าวได้
ว่า บุคลากรทุกคนมีส่วนในการขับเคลื่อนบัณฑิตวิทยาลัย ตัวอย่างของการเปิดช่องทาง เช่น 1) การจัดประชุมต่างๆ พบปะ
หารือในเรื่องต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหา หาข้อสรุป หรือสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนตรงกัน  2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  Facebook  
3) โทรศัพท์  4) การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะภายหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน  5) การสื่อสารท่ีไม่เป็นทางการหรือ
สื่อสารโดยตรงเป็นรายบุคคล เป็นต้น 
 

(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําแบบสอบถามออนไลน์เก็บจากบุคลากรทุกรายเพ่ือรวบรวมข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร

และปัจจัยต่างๆ 2 กลุ่มท่ีมีงานวิจัยช้ีว่ามีความเช่ือมโยงกับความผูกพันต่อองค์กร 
1) ลักษณะต่างๆ ในงาน ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหาร หัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงาน ความขัดแย้งในท่ี

ทํางาน และความเป็นอิสระในการทํางาน 
2) ความพึงพอใจในเรื่องปริมาณงาน ค่าตอบแทน การประเมินความดีความชอบ ความก้าวหน้าในงาน 

โอกาสได้รับการพัฒนาตน สิ่งแวดล้อมของการทํางาน ความมั่นคงของงาน การได้ใช้ความสามารถ และความพึงพอใจในงาน
โดยรวม 

ในการสํารวจมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 21 คนจากบุคลากรท้ังสิ้น 23 คน การวิเคราะห์ข้อมูลในท่ีน้ีจะใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันในการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรท่ีศึกษา แต่ไม่อาจใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพ่ือ
ค้นหาปัจจัยกําหนดความผูกพันต่อองค์กรท้ังน้ีเน่ืองจากขนาดตัวอย่างมีจํานวนน้อย 

การสํารวจได้ใช้นิยามของคําว่าความผูกพันต่อองค์กรแบบ 3 มิติของ Meyers และ Allen ซ่ึงระบุว่าความ
ผูกพันต่อองค์กรมี 3 ด้านคือ 1) ความผูกพันด้านจิตใจ น่ันคือ ความต้องการคงอยู่ในองค์กรด้วยใจท่ีรักองค์กร 2) ความผูกพัน
ด้านผลประโยชน์น่ันคือต้องการคงอยู่กับองค์กรเน่ืองจากผลประโยชน์ท่ีได้รับมีมากกว่าการออกจากองค์กรและ 3) ความ
ผูกพันด้านความสมควรหรือความเหมาะสม น่ันคือ ความต้องการอยู่กับองค์กรเกิดเน่ืองจากความรู้สึกท่ีต้องรับผิดชอบกับผล
ลบท่ีจะเกิดข้ึนกับองค์กรหากลาออกไป 

ผลการสํารวจพบว่า ความผูกพันท้ัง 3 ด้านมีความสัมพันธ์กันสูงมาก ดังน้ัน จึงขอกล่าวถึงความสัมพันธ์ของ
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม (ผลรวมของท้ัง 3 มิติย่อย) กับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสํารวจ ดังแสดงในตารางข้างล่าง 
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ตารางท่ี 23 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและปัจจัยต่างๆ (N=21) 
ผลการสํารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น และความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร ประจําปีการศึกษา 

2561 ในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.54 โดยมีการกําหนดค่าตัวแปรแต่ละข้อ ดังน้ี 

ตัวแปรท่ีวัด จํานวน ค่าเฉลี่ยปี 2560 ค่าเฉลี่ยปี 2561 
สหสัมพันธ์กับ
ความผูกพัน 

ความผูกพันต่อองค์กรในด้านจิตใจ 21 3.54±0.80 3.83±0.67 - 

ความผูกพันต่อองค์กรในด้านผลประโยชน์ 21 3.51±1.00 3.92±0.79 - 

ความผูกพันต่อองค์กรในด้านความรับผิดชอบ 20 2.99±0.95 3.30±0.97 - 

ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 21 3.37±0.86 3.68±0.70 - 

การสนับสนุนจากผู้บริหาร 21 2.90±1.17 2.82±1.04 0.48* 

การสนับสนุนจากหัวหน้างาน 21 3.35±1.03 3.21±1.11 0.36 

การสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน 21 3.96±0.59 3.76±0.76 0.12 

ความขัดแย้งในท่ีทํางาน 21 1.73±0.73 1.85±1.03 -0.18 

ความพึงพอใจในปริมาณงาน 21 3.05±1.24 3.14±1.15 0.65* 

ความพึงพอใจในค่าตอบแทน 21 2.86±1.21 3.07±1.18 0.55* 

ความเป็นอิสระในการทํางาน 21 3.92±0.86 3.87±0.92 0.12 

ความพึงพอใจต่อการประเมินความดีความชอบ 19 2.74±1.28 2.50±1.47 0.63* 

ความพึงพอใจในความก้าวหน้าในงาน 20 2.90±1.12 2.90±1.45 0.77* 

ความพึงพอใจในโอกาสได้รับการพัฒนา 19 3.16±1.07 3.09±1.09 0.75* 

ความพึงพอใจในสิ่งแวดล้อมของการทํางาน 20 3.80±0.83 3.90±1.22 0.11 

ความพึงพอใจในความมั่นคงของงาน 20 3.20±1.24 3.10±1.51 0.41 

ความพึงพอใจในการได้ใช้ความสามารถ 20 3.59±0.66 3.44±0.83 0.03 

ความพึงพอใจในงานโดยรวม 20 3.36±0.80 3.54±0.95 0.50* 

ความต้องการลาออกจากงาน 21 2.29±1.28 2.21±1.24 - 
หมายเหตุ: คะแนนมีพิสัยจาก 1-5 ตัวเลขท่ีมากหมายถึงมีระดับของตัวแปรน้ันสูง 
              * หมายถึง มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรมากท่ีสุด 5 ลําดับแรกคือ ความพึงพอใจในความก้าวหน้าใน
งาน ความพึงพอใจในโอกาสได้รับการพัฒนา ความพึงพอใจในปริมาณงาน ความพึงพอใจต่อการประเมินความดีความชอบ 
และความพึงพอใจในค่าตอบแทน 
 

(3) การประเมินความผูกพัน 
การประเมินความพึงพอใจ ความคิดเห็นและความผูกพันของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงประเมินท้ังแบบเป็น

ทางการและแบบไม่เป็นทางการ ดังน้ี 
• แบบเป็นทางการ  ในปี 2561 มีการประเมินความพึงพอใจ ความคิดเห็น และความผูกพันของบุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัย โดยดําเนินการ ดังน้ี 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการออกแบบสํารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นและความผูกพันของบุคลากรท่ีมี

ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยงานบุคคลดําเนินการใช้ระบบ Google online เป็นการสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ความพึง
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พอใจ ความคิดเห็น ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ในแง่มุมต่างๆ ท่ีมีต่อการทํางานในบัณฑิตวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นของบุคลากร 

2. สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สรุป 
3. นําข้อมูลผลสรุปการประเมินความพึงพอใจ ความคิดเห็นและความผูกพันของบุคลากรและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้จากผลการสาํรวจเสนอต่อผูบ้ริหารและแจ้งบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทราบ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นไปได้ต่อไป 

• แบบไม่เป็นทางการ ใช้ตัวช้ีวัดเพ่ือตรวจประเมินและปรับปรุงความพึงพอใจของบุคลากร ดังน้ี 
1. การให้โอกาสซักถามข้อสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินและแสดงความคิดเห็นในด้านความเป็นอยู่และ

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานภายหลังจากการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลในแต่ละรอบการประเมิน 
2. การพิจารณาจากสถิติการลาออกของบุคลากร และการขาดงานเป็นตัววัดความพึงพอใจต่อบัณฑิต

วิทยาลัย พบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในบัณฑิตวิทยาลัย ไม่มีการลาออก หรือขาดงาน ในช่วงเวลาท่ีผ่าน
มาหลายปี ท้ังน้ี สถิติการลาของบุคลากรจะเป็นการลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร ตามสิทธ์ิการลาตามระเบียบของ
ทางราชการ 

3. วิธีการอ่ืนๆ เช่น การปรึกษาหารือ การประชุมกลุ่มย่อย การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น สร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างบุคลากร โดยจัดประชุมการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี สร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากร เช่น สนับสนุน
สวัสดิการพ้ืนฐานด้านสุขภาพ จัดสรรเครื่องแต่งกายเป็นทีมเพ่ือสร้างความรู้สึกร่วมกันของบุคลากร ตลอดจนดูแลเอาใจใส่
ครอบครัวของบุคลากรโดยได้รับบริการส่วนหน่ึงจากกองทุนสวัสดิการบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

(4) การจัดการผลการดําเนินการ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการติดตามและวัดผลงาน ดังน้ี 
1. คณะผู้บริหารกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน

ดําเนินงานประจําปี และแผนปฏิบัติงานรายบุคคลหรือโครงการท่ีทําร่วมกันเป็นทีมของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงประกอบไปด้วย
กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบรายโครงการ/กิจกรรม 

2. กําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายให้สอดคล้องตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และกําหนดแผนปฏิบัติงาน 1 ปี หรือระดับโครงการ/กิจกรรม มีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์และตัวบ่งช้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดเป้าประสงค์ กิจกรรม และผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดทํา 
Strategy Map 

3. วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างเป้าประสงค์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมท้ังวิเคราะห์ความเช่ือมโยงภายในของแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ด้านบุคลากร และด้าน
ผู้รับบริการ เพ่ือยืนยันว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การถ่ายทอดตัวบ่งช้ีจากระดับกลยุทธ์ลงไปสู่ระดับบุคคลในแผนปฏิบัติงานรายปี ท่ีประกอบไป
ด้วยโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายระดับโครงการ/กิจกรรม ทําให้แผนปฏิบัติงานรายปีสามารถใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
รายบุคคล และประเมินผลงาน 

4. ถ่ายทอดตัวบ่งช้ีจากระดับกลยุทธ์ลงไปสู่ระดับบุคคล มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามประเภท
ของตัวบ่งช้ีท่ีรับผิดชอบ โดยกําหนดเป็นภาระงานและข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังในด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน 
(TOR) และความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) ประกอบด้วยความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก ความสามารถเชิง
สมรรถนะเฉพาะงาน  และความสามารถเชิงสมรรถนะด้านบริหาร โดยให้สอดคล้องกับ Core Values ของมหาวิทยาลัย 
(PSU) คือ 

P : Professionalism หมายถึง ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างสมปัญญา ถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็ว มุ่งมั่น ทุ่มเท
และมีจิตสาธารณะ 

S : Social responsibility หมายถึง เป็นท่ีพ่ึงและช้ีนําสังคม แลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดีสู่สังคม 
U : Unity หมายถึงมีความรักและสํานึก ร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมาย ร่วมกัน

ทํางานด้วยความเต็มใจ เสียสละและอดทน 
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ซ่ึงจะสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย (Core Competency) ดังน้ี คือ 1) ความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ (P : Professionalism)  2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (S : Social responsibility)  3) รู้รักสามัคคี (U : Unity) 

มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ท้ัง 5 วิทยาเขต  โดยให้บุคลากร
รายงานก้าวหน้าเมื่อครบรอบ 6 เดือน และจะประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี เมื่อครบรอบ 1 ปี ซ่ึงหัวข้อการประเมิน 
Competency ท่ีกําหนดไว้น้ี มีหลายด้านท่ีส่งผลต่อการมุ่งเน้นลูกค้า ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ มีจิตสํานึกของการให้บริการ
รับผิดชอบต่อสังคมและการให้ความสําคัญต่อการทํางานเป็นทีม 
 

 
ภาพประกอบท่ี 9 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายในด้านการบริหารบุคคล จะเน้นในเรื่องการสร้างขวัญกําลังใจและ
วางแผนกําลังคน ไม่มีการปรับลดสวัสดิการ ค่าจ้าง หรือเลิกจ้างบุคลากร แต่ยังรับบุคลากรเพ่ิมในตําแหน่งท่ีจําเป็นและ
เหมาะสม และปรับให้ได้รับค่าครองชีพตามท่ีรัฐกําหนด ให้ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนตําแหน่งบุคลากร
ระดับบังคับบัญชา ค่าตอบแทนบุคลากรในสาขาขาดแคลน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และให้รางวัล
บุคลากรในรูปแบบของการนําบุคลากรไปศึกษาดูงาน 
 

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นํา 
(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

1. การพัฒนาบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการท่ีมุง่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรู้ความสามารถ 
ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางท่ีดีข้ึน เพ่ือให้บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแล้วน้ันปฏบัิติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ท้ังน้ี บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้าของบุคลากรและผู้นําตามความ
ต้องการแต่ละคน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยใช้
เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 

• การพัฒนาบุคลากรตามความจําเป็นขององค์กร (Training Need) เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรท่ีมีเน้ือหาตรงกับความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรท่ีมี
ความรู้ความชํานาญในเรื่องน้ันๆ มาให้ความรู้แก่บุคลากรท้ังหมดของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ โดยเน้นความสําคัญ
ท่ีจะขับเคลื่อนให้องค์กรพัฒนาและสนับสนุนพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยให้การดําเนินงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน เช่น การสัมมนาบุคลากรประจําปี 

• การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของบุคลากร (Training Want) เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรท่ีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด โดยมีเน้ือหาหลักสูตรตรงกับภารกิจของงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ือ
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เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในกรณีจําเป็นท่ีต้องการเพ่ิมสมรรถนะเฉพาะบุคคล
ผู้บริหารอาจจะพิจารณาสนับสนุนโดยให้เป็นการพัฒนาบุคลากรตามความจําเป็นขององค์กร (Training Need) ได้ 

• ทีมบริหารได้สนับสนุนบุคลากรเรียนรู้ ฝึกทักษะด้านภาษา โดยการจัดโครงการการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศให้แก่บุคลากร เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ โดยการจัด
แบ่งกลุ่มผู้เรียนภาษาอังกฤษ เป็น 2 กลุ่ม ใช้เวลาเรียน สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง และมีโปรแกรม Tell Me More ท่ีช่วยสนับสนุน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร 

นอกจากน้ี บัณฑิตวิทยาลัยยังมีการจัดระบบเรียนรู้ในกลุ่มบุคลากรภายในด้วยกันเอง และภายนอก
หน่วยงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานและประสบการณ์ เช่น 

• การประชุมผู้บริหารร่วมกับผู้ปฏิบัติงานประจําทุก 2 เดือน ให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร 
นําเสนอสรุปสาระการประชุมอบรมและสัมมนาให้ทราบ มีการซักซ้อมความเข้าใจ และการแจ้งข่าวสารเรื่องต่างๆ ให้ทราบ 

• การประชุมทีมงานเฉพาะกิจในการจัดทํากิจกรรมตามกลุ่มภารกิจเพ่ือการพัฒนา 
• การจัดเสวนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนระหว่างคณะต่างๆ ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง 
• การจัดอบรมระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในคณะ/หน่วยงาน 
• การบริหารระบบข้อมูลในสํานักงาน โดยจัดให้มีลักษณะรวมศูนย์ข้อมูลกลางในระบบ Share Point ท่ี

บุคลากรทุกคนสามารถเรียนรู้และนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
2. การพัฒนาการเป็นผู้นํา บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ระดับผู้นํามีการวางแผนกลยุทธ์ มีความเข้าใจใน

วิสัยทัศน์และนโยบายของหน่วยงาน มีการประชุมทีมบริหารเป็นประจําทุก 2 เดือน เพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ นโยบายต่างๆ 
ให้หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ  และหัวหน้ากลุ่มงานฯ รับทราบและนํามาปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุพันธกิจของหน่วยงาน สามารถ
ท่ีจะรับบทผู้นําของกลุ่ม กําหนดทิศทางเป้าหมายวิธีการทํางานได้อย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพ มีการมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน และสร้างให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองในหน่วยงาน ดําเนินการโดย
เสริมสร้างปรัชญาการทํางานร่วมกันเป็นทีม เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ทําให้บุคลากรมี
ศักยภาพการทํางานท่ีหลากหลายโดยการพิจารณาความเหมาะสมในการเกลี่ยงาน หรือสลับสับเปลี่ยนหน้าท่ีการทํางานใน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม เปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถในการทําหน้าท่ี ในการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี ช่วยกัน
รับผิดชอบงานซ่ึงกันและกัน ท้ังงานตามท่ีได้รับมอบหมายหรืองานท่ีทําด้วยความสมัครใจ ทําให้เกิดการยอมรับความสามารถ
ของตนเองและผู้อ่ืน เป็นการเรียนรู้หลักการทํางานซ่ึงกันและกัน และช่วยพัฒนาองค์กรในยามท่ีกําลังคนมีอยู่อย่างจํากัดและ
จําเป็นต้องมีความร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาศักยภาพภายใต้ขีดความสามารถท่ีมี โดยท่ีทุกฝ่ายต่างมีความพึงพอใจ ไม่เกิดความ
ขัดแย้งและยังได้รับการปรับปรุงพัฒนาความสามารถในตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

3. พิจารณาปัจจัยในการจัดการระบบการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ี 
3.1 สร้างระบบการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรท่ีลาออกหรือเกษียณอายุ วิธีการดําเนินการคือ คัดเลือก

บุคคลเข้ามารองรับการทํางานก่อนบุคลากรจะลาออกหรือเกษียณอายุ อย่างน้อย 2 เดือนเพ่ือศึกษาเรียนรู้งาน และถ่ายโอน
งาน หลังจากน้ันจึงจะบรรจุเป็นพนักงานต่อไป สําหรับบุคลากรท่ียังปฏิบัติงานตามปกติ จะได้รับการมอบหมายงานใหม่ๆ เป็น
ครั้งคราว หรือให้รองรับงานใหม่เป็นงานเฉพาะกิจเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้งานท่ียังไม่เคยทํามาก่อน 

3.2 พัฒนาบุคลากรตามความจําเป็นขององค์กร และเปิดโอกาสให้เสนอความต้องการพัฒนาของ
บุคลากรเอง โดยผ่านการกลั่นกรองจากระดับผู้บังคับบัญชาช้ันต้น เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

4. คณะผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องร่วมกันทบทวนและประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้
เหมาะสมกับภารกิจท่ีปฏิบัติ นําไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการด้านบุคลากรต่อไป โดยมีเป้าหมาย
จะเพ่ิมความพึงพอใจ ความผูกพัน เลื่อนระดับจากระดับพึงพอใจไปสู่ระดับผูกพันในท่ีสุด 
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ภาพประกอบท่ี 10 ระบบการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลความพึงพอใจ โดยการนําผลความพึงพอใจ ความคิดเห็น และความ
ผูกพันเช่ือมโยงผลลัพธ์องค์กร มาพิจารณาทบทวนผลลัพธ์ท่ีสําคัญท่ีรายงานในหมวด 7 เพ่ือระบุโอกาสในการปรับปรุงความ
พึงพอใจของบุคลากรและผลลัพธ์ของหน่วยงาน ดังน้ี 

1. การพัฒนาบุคลากรตามความจําเป็นขององค์กร (Training Need) 
- การจัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใช้ใน

ชีวิตประจําวัน โดยเน้นการพูดสนทนาจับคู่ เป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะเพ่ิมมากข้ึน สามารถสื่อสารเข้าใจ
เบ้ืองต้นได้ ผลการประเมินบุคลากรมีความพึงพอใจมากท่ีได้รับความรู้ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมากข้ึน สามารถโต้ตอบ
สนทนาพ้ืนฐานได้บ้าง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากข้ึนกว่าเดิม และมีความต้องการพัฒนาด้านภาษามากข้ึน จากผล
การประเมินดังกล่าว จึงได้มีแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือมุ่งเน้นการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในการทํางาน
มากข้ึน 

- การส่งบุคลากรไปเข้าร่วมการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะด้าน เช่น การอบรมพัสดุ เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง ปี 2560 ทําให้ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีได้รับความรู้ มีความเข้าใจในกระบวนการ 
ข้ันตอนการทํางานมากข้ึน สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

- การพัฒนาผู้นํา ทําให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ วิธีการบริหารจัดการ การลดความขัดแย้งในองค์กร เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะ ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  ฝึกทักษะบทบาทความเป็นผู้นํา สร้างความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี และเพ่ือให้
มีคุณสมบัติตรงกับตําแหน่งท่ีจะสืบทอดต่อไป 

2. การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของบุคลากร (Training Want) 
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ตามแผนรักษาความ

ปลอดภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซ่ึงกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดข้ึน ทําให้
บุคลากรมีความพึงพอใจมากท่ีได้รับความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน แนวทางการป้องกันอัคคีภัย
และการอพยพหนีไฟ การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพ่ือลดความเสี่ยงจากความไม่ปลอดภัยในเหตุการณ์ดังกล่าว 

ในการมุ่งเน้นสร้างความผูกพันของบุคลากร ในส่วนของการสร้างคุณค่าซ่ึงดําเนินการโดยการกําหนดปัจจัยท่ีมี
ผลต่อความผูกพัน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการสนับสนุนให้ผลการปฏิบัติงานและความผูกพันของทรัพยากรบุคคล 
เกิดข้ึนโดยเช่ือมโยงกับระบบการจูงใจน้ัน จะเกิดข้ึนได้ด้วยการเห็นความสําคัญและเอาจริงเอาจังจากผู้บริหารระดับสูง โดยใน
การผลักดันเรื่องดังกล่าวน้ันจําเป็นต้องใช้งบประมาณ และเป็นการลงทุนท่ีไม่เห็นผลลัพธ์ได้ทันที และส่วนใหญ่เป็นการ
ดําเนินการท่ีต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะตัวบุคลากรเอง 
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ภาพประกอบท่ี 11 การสร้างความพึงพอใจ ความคิดเห็น และความผูกพันของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ 
 

(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
การพัฒนาด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของบุคลากร มีระบบการจัดการความก้าวหน้าของบุคลากรท่ี

ช่วยส่งเสริมสนับสนุน ดังต่อไปน้ี 
1. มีนโยบายเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการของกองการเจ้าหน้าท่ี 

มหาวิทยาลัย 
2. มีระบบสนับสนุนการศึกษาต่อ โดยให้โอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ โดยสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนส่วนหน่ึง เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร สร้างความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และ
พัฒนาความเป็นผู้นํา 

3. มีระบบสนับสนุนการวิจัย โดยการสนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอตําแหน่งชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ มี
ทุนสนับสนุนในการทําวิจัยสถาบันจากกองทุนวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย และจัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษาด้านการทําวิจัย
โดยทีมบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 

4. มีระบบสนับสนุนในการไปอบรม จัดให้เข้าอบรมหลักสูตรตา่งๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ในสายงานโดยตรง รวมท้ัง
อบรมด้านการทําวิจัยและเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาตนเอง และหน้าท่ีงาน 

5. เตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านการรองรับตําแหน่งงานตั้งแต่ระดับหัวหน้ากลุ่มงานเป็นต้นไป โดย
การส่งไปฝึกอบรมหลักสูตรด้านนักบริหาร และภาวะผู้นํา การเปิดโอกาสให้มีการทดลองฝึกปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 

6. สร้างระบบการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากร โดยการศึกษาเรียนรู้งาน ถ่ายโอนงาน และจัดระบบรองรับ
การทํางานทดแทน โดยดําเนินการในกรณีท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ การทําหน้าท่ีรักษาการแทนในตําแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้ากลุ่ม
งานเป็นต้นไป การจับคู่ทํางานทดแทนกรณีไม่อยู่หรือลา หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ การจัดคนหมุนเวียนสลับหน้าท่ี
การทํางานตามความเหมาะสม การฝึกให้มีการทํางานและการเรยีนรู้ข้ามสายงาน การทําหน้าท่ีเป็นผู้นําในแต่ละทีมการทํางาน 
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หมวด 6 ระบบปฏบิัติการ 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมด้านบัณฑิตศึกษา พันธกิจหลักคือ 1) ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมการจัดการบัณฑิตศึกษา 2) ส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม และ 3) กํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพ
ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดระบบงานหลัก 3 ด้านคือ 1) กระบวนการกํากับดูแลการจัดทําหลักสูตรให้เกิด
นวัตกรรม 2) กระบวนการกํากับดูแลการผลิตบัณฑิตให้สร้างนวัตกรรม และ 3) กระบวนการกํากับดูแลมาตรฐานการกํากับ
ดูแลมาตรฐานการศึกษา ส่วนระบบงานอ่ืน ๆ อีก 6 ระบบถือเป็นระบบงานสนับสนุน ตามภาพประกอบท่ี 12 
 
6.1 กระบวนการทํางาน 

ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
(1) ข้อกําหนดของหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

งานของบัณฑิตวิทยาลัยมีลักษณะเป็นงาน “บริการ” ไม่ใช่การผลิตสินค้าท่ีจับต้องได้ ดังน้ันผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตจะสัมพันธ์กันและเกิดพร้อมกัน จึงขอนําเสนอข้อกําหนดของหลักสูตร การบริการ และกระบวนการสําคัญ
โดยไม่แยกกัน 
 
ตารางท่ี 24 ข้อกําหนด และข้อกําหนดของหลกัสูตร/กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 
 วิธีการระบุข้อกําหนด และข้อกําหนดของหลักสูตร/กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร
กํ า กั บดู แ ลก า ร
จัดทําหลักสูตรให้
เกิดนวัตกรรม 

ข้อกําหนดของหลักสูตรและการจัดทําหลักสูตรถูกระบุโดยการประชุมทีมบริหารและบุคคลากรด้วย
วิธีการท่ีแสดงข้างล่าง หลังจากน้ันนําเสนอข้อกําหนดฯ ต่อคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย สภา
วิทยาเขต และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับช้ัน เพ่ือให้ประกาศเป็นแนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย วิธีการระบุข้อกําหนด และข้อกําหนดมีดังน้ี 
1. การนําระเบียบ/กฎหมายมาระบุเป็นข้อกําหนดของหลักสูตรและการจัดทําหลักสูตร (เช่น มาตรฐาน
การอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระเบียบต่าง ๆ ของ สกอ-มหาวิทยาลัย 
เป็นต้น.): หลักสูตรต้องมีความพร้อมตามเกณฑ์ต่าง ๆ 
2. การนํายุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาระบุเป็นข้อกําหนดของหลักสูตรและการจัดทํา
หลักสูตร: หลักสูตรต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มีลักษณะท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
อย่างชัดเจนในประเด็นหน่ึงประเด็นใด (เช่น เน้นในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุน) 
3. การนําข้อมูลความต้องการกําลังคนมาระบุเป็นข้อกําหนดฯ: หลักสูตรต้องมีความจําเป็น/มีความสําคัญ
เพราะเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณชนโดยมีข้อมูลความต้องการของตลาดชัดเจน 
4. การนําข้อมูลหลักสูตรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาระบุเป็นข้อกําหนดฯ: หลักสูตรต้องไม่
ซํ้าซ้อนหรือคล้ายคลึงกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย/หรือมีการบูรณาการอย่างเหมาะสมกับ
หลักสูตรท่ีใกล้เคียง นอกจากน้ีหลักสูตรมีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรท่ีใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยอ่ืน 
5. การนําข้อมูลความเข้มแข็งของหลักสูตรมาระบุเป็นข้อกําหนดฯ: หลักสูตรอยู่ในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยมี
ความเช่ียวชาญจริงหรือหลักสูตรมีจุดแข็งท่ีโดดเด่นเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย 
6. การนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาระบุเป็นข้อกําหนดฯ: หลักสูตรต้องเน้นใช้วิธีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเป็น active learning หรือเน้นให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีเป็นนวัตกรรม 
8. หลักสูตรต้องจัดทําโดยใช้หลักการของ outcome-based education โดยมีผลลัพท์ท่ีสะท้อน
นวัตกรรมใหม่ๆ 

น วั ต ก ร ร ม จ า ก
ผู้ เ รี ย น แ ล ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร
กํ า กั บดู แ ลก า ร

วิธีการระบุข้อกําหนดนวัตกรรมจากผู้เรียนและกระบวนการท่ีเก่ียวข้องใช้ข้อมูลนําเข้าเหมือนใน
กรณีของหลักสูตรท่ีกล่าวมาข้างต้น ข้อกําหนดท่ีสําคัญสําหรับผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้แก่ 1) มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 2) เป็นงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ และ 3) เป็นงานท่ีสร้างความรู้ใหม่ หรือสนองตอบการสร้างมูลค่าทาง
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 วิธีการระบุข้อกําหนด และข้อกําหนดของหลักสูตร/กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 
ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้
สร้างนวัตกรรม 

เศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ หรือการแก้ปัญหาสังคมท่ีมีลักษณะบูรณาการศาสตร์ จากปัญหาจริงของ
ชุมชนและท้องถ่ิน 

ก ร ะ บ ว น ก า ร
กํ า กั บ ดู แ ล
ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา 

วิธีการระบุข้อกําหนดกระบวนการกํากับดูแลมาตรฐานการศึกษาใช้ข้อมูลนําเข้าเหมือนในกรณีของ
หลักสูตรท่ีกล่าวมาข้างต้น ข้อกําหนดท่ีสําคัญได้แก่ หลักสูตรได้มาตรฐานตามกฏระเบียบจากหน่วยงาน
ภายนอก และมีการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

 
(2) แนวคิดการออกแบบ 

ตารางท่ี 25 การออกแบบหลักสูตร/กระบวนการทํางานท่ีสําคัญเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
 วิธีการออกแบบหลักสูตร/กระบวนการทํางานท่ีสําคัญเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร
กํ า กั บดู แ ลก า ร
จัดทําหลักสูตรให้
เกิดนวัตกรรม 

การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการจัดทําหลักสูตรทําโดยออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเรื่อง
แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยระบุข้อกําหนดต่าง ๆ ซ่ึงหลักสูตร
ท่ีจะปรับปรุงและหลักสูตรท่ีจะเปิดใหม่ต้องปฎิบัติตาม แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร/กระบวนการ
ทํางาน คือ 
1. จัดให้มีการประเมินความพร้อมของหลักสูตรท่ีจะปรับปรุงและหลักสูตรท่ีจะเปิดใหม่ (เรียกย่อว่า 
หลักสูตรฯ) ตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ 
2. กําหนดให้หลักสูตรฯ ต้องระบุว่าสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นใด 
3. กําหนดให้หลักสูตรฯ ต้องระบุว่า หลักสูตรมีความจําเป็น/มีความสําคัญเพราะเป็นประโยชน์ต่อสังคม
หรือสาธารณชนโดยมีข้อมูลความตอ้งการของตลาดชัดเจนว่า-เป็นการผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือ
ตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจ หรือ 

- เป็นไปตามความต้องการของตลาด หรือ 
- เป็นความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน หรือ 
- เพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพ หรือมีเหตุผลจําเป็นอ่ืน ๆ 
และมีการประเมินข้อมูลดังกล่าวโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา 

4. กําหนดให้มีการตรวจสอบความซํ้าซ้อนหรือคล้ายคลึงของหลักสูตรฯ กับหลักสูตรอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
หากซํ้าซ้อน บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งเสริมให้มีการบูรณาการอย่างเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีใกล้เคียง 
นอกจากน้ีหลักสูตรต้องรายงานความโดดเด่นของตนเทียบกับหลักสูตรท่ีใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยอ่ืน 
5. กําหนดให้หลักสูตรต้องมีจุดแข็งท่ีโดดเด่นในประเด็นหน่ึงประเด็นใดต่อไปน้ีเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย--ผลผลิตจากหลักสูตร ความเป็นนานาชาติ ความต้องการของผู้เรียน การ
บริหารจัดการหลักสูตร ความสามารถในการหาทุนวิจัยจากภายนอก และความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองของหลักสูตร โดยประเมินจาก KPI ท่ีกําหนดข้ึน 9 ตัวท่ีครอบคลุมมิติดังกล่าว 
6. กําหนดให้หลักสูตรต้องเน้นใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็น active learning หรือเน้นให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท้ังน้ีในระดับปริญญาโท ต้องแสดงให้เห็นว่า มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงหรือสถานท่ีจริง หรือวิจัยจากปัญหาจริงในท่ีทํางาน (work integrated learning: WIL) 
หรือหลักสูตรมีแผนทําให้เกิดความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ โดยนําโจทย์วิจัยของ
หน่วยงาน/ผู้ประกอบการมาเป็นวิทยานิพนธ์ 

ในระดับปริญญาเอก ต้องแสดงให้เห็นว่า เป็นการสร้างผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีมีความลุม่ลึก แก้ปัญหา
ซับซ้อนได้ สามารถเป็นนักวิจัยและ/หรือนวัตกรในอนาคต โดยให้ฝึกโจทย์วิจัยท่ียากซับซ้อน หลักสูตร
ปริญญาเอกต้องมีลักษณะของ social engagement ท่ีชัดเจนและควรมีความร่วมมือกับหน่วยงาน-สถาน
ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง 
7. ในตัวเล่มหลักสูตรต้องจัดรายวิชาเป็นกลุ่มเรียกว่า โมดูล (module) ให้ปรากฏในเล่มหลักสูตรอย่าง
น้อย 1 โมดูลอย่างชัดเจน พร้อมรายละเอียดตามท่ีกําหนด 
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 วิธีการออกแบบหลักสูตร/กระบวนการทํางานท่ีสําคัญเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
8. แนวคิดการออกแบบตามข้อกําหนดเรื่อง outcome-based education: 

8.1 กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการเก็บข้อมูลความต้องการเรื่องผลลัพธ์การเรียนรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท่ีสําคัญ 

8.2 กําหนดให้นําความต้องการในข้อ 8.2 มาสร้าง program learning outcomes (PLO) ใน
หลักสูตร 

8.3 กําหนดให้ทุกหลักสูตรใช้แนวคิดการออกแบบรายวิชา backward curriculum design คือ นํา 
PLO ในข้อ 2.2 มาสร้างเป็นรายวิชา 

8.4 กําหนดให้ทุกหลักสูตรใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะกับการพัฒนา PLO      
9. ออกแบบโดยกําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ่ึงเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการร่างหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรต้องผ่านการอบรมเรื่อง outcome-based education หรือหัวข้ออ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญ
ต่อการออกแบบหลักสูตรให้สามารถเสริมความเข้มแข็งแก่มหาวิทยาลัย ท้ังน้ีตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศ 
10. หลักสูตรท่ีบัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้ดําเนินการเป็นพิเศษต้องมีลักษณะ คือ 

- หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ-ในประเทศ ผู้ประกอบการ 
องค์กรภาครัฐ ฯลฯ โดยอาจเป็นการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรไทยให้เป็นหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรแบบ joint degree หรือ double degree 

- หลักสูตรบูรณาการระหว่างส่วนงานหรือระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซ่ึงคู่ความร่วมมือ
รับผิดชอบร่วมกันในการบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพ ท้ังน้ีอาจเป็นหลักสูตรท่ีกํากับดูแลโดย
ส่วนงานหรือโดยบัณฑิตวิทยาลัยในลักษณะของ inter-disciplinary graduate program 

น วั ต ก ร ร ม จ า ก
ผู้ เ รี ย น แ ล ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร
กํ า กั บดู แ ลก า ร
ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้
สร้างนวัตกรรม 

การออกแบบนวัตกรรมและกระบวนการสร้างนวัตกรรมมีแนวคิด ดังน้ี 
1) ออกแบบให้เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาว่า จํานวน คุณภาพ และการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมจาก

การเรียน (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) ต้องไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. เพ่ือให้
นวัตกรรมเป็นไปตามระเบียบต่าง ๆ 

2) กําหนดให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพข้ันต้น กําหนดให้มีการสอบ
วิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์นอกมหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบของกรรมการ และออกแบบให้การเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ผ่านช่องทางท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือให้มั่นใจในกระบวนการผลิตนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาการ 

3) ออกแบบโดยกําหนดรายวิชาท่ีนักศึกษาต้องเรียนก่อนทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ กําหนด
คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้
นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ 

4) ออกแบบให้มีการตรวจสอบว่า นวัตกรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานจริยธรรมทางวิชาการผ่านการ
ตรวจสอบโดยกรรมการสอบการตรวจสอบการลอกเลียนด้วยโปรแกรม Turnitin 

5) ออกแบบให้การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีไม่ใช่การตีพิมพ์ในวารสารหรือใน proceedings ใน
การประชุมวิชาการ สามารถใช้ขอสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาwfh แต่ต้องผลงานวิทยานิพนธ์
เพ่ืออุตสาหกรรม พัฒนานโยบายสาธารณะ เพ่ือการรับใช้สังคม หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

6) กําหนดให้มีทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน 
ก ร ะ บ ว น ก า ร
กํ า กั บ ดู แ ล
ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา 

การออกแบบกระบวนการกํากับดูแลมาตรฐานการศึกษา มีแนวคิด ดังน้ี 
1) ออกแบบให้มีการติดตามหลักสูตรในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. จํานวน 2 

ครั้งต่อปี ครั้งแรกภายในเดือนกุมภาพันธ์ (เพ่ือประเมิน discrepancies จากเกณฑ์และให้หลักสูตร
ปรับปรุง) และประเมินครั้งท่ีสองในเดือนกรกฏาคม ท้ังน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่า หลักสูตรได้มาตรฐานตามกฏ
ระเบียบจาก สกอ. 

2) ออกแบบตัวช้ีวัดคุณภาพ (จํานวนผลงานตีพิมพ์ จํานวนนักศึกษา ฯลฯ) เพ่ือใช้ประเมินหลักสูตร
ในอนาคตและหามาตรการเพ่ือพัฒนาคุณภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
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ภาพประกอบท่ี 12 การบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
 

ข้อกําหนดและวิธีการออกแบบหลักสูตร/กระบวนการ ท่ีนําเสนอข้างต้นเป็นสิ่งท่ีเริ่มใช้ในปัจจุบัน โดยปรับปรุงจาก
ข้อกําหนดและวิธีการในอดีตตามข้อควรปรับปรุงท่ีนําเสนอจากท่ีประชุมต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย (ทีมบริหาร กรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีประชุมของหน่วยงาน ฯลฯ) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมสภาวิทยาเขต 
หรือท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อเสนอจากคณาจารย์ วาระเพ่ือการพัฒนาข้อกําหนดและวิธีการออกแบบถูก
นําเสนอเป็นระยะ ๆ ในท่ีประชุมต่าง ๆ เป็นประจํา 
 

ข. การจัดการกระบวนการ 
(1) การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 

ตารางท่ี 26 วิธีการท่ีทําให้การปฏิบัติงานประจําวันเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีสําคัญ 
 วิธีการท่ีทําให้การปฏิบัติงานประจําวันเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัด 
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
กระบวนการกํากับ
ดู แ ล ก า ร จั ด ทํ า
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ เ กิ ด
นวัตกรรม 

1. หลักสูตรท่ีจะปรับปรุงและหลักสูตรท่ีจะเปิดใหม่  (หลักสูตรฯ) ต้องผ่าน
การตรวจสอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ซ่ึงจะพิจารณาว่า
เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีแสดงในข้อ 6.1 ก (1) 
2. หลักสูตรท่ีผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร จะ
ถูกนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลยั สภาวิทยาเขต และสภา
มหาวิทยาลัย 

-จํานวนหลักสูตร ท่ี
เป็นไปตามข้อกําหนด 
8 ข้อท่ีวางไว้ 
-จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร
นวัตกรรม 

น วั ต ก ร ร ม จ า ก
ผู้ เ รี ย น แ ล ะ
กระบวนการกํากับ
ดู แ ล ก า ร ผ ลิ ต
บั ณ ฑิ ต ใ ห้ ส ร้ า ง
นวัตกรรม 

การออกแบบนวัตกรรมและกระบวนการสร้างนวัตกรรมมีแนวคิด ดังน้ี 
1) ออกแบบให้เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาว่า จํานวน คุณภาพ และการ

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมจากการเรียน (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) ต้องไม่
น้อยกว่าท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. เพ่ือให้นวัตกรรมเป็นไปตาม
ระเบียบต่าง ๆ 

2) กําหนดให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพข้ันต้น กําหนดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์นอก
มหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบของกรรมการ และออกแบบให้การเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ผ่านช่องทางท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพ เ พ่ือให้มั่นใจใน

-จํานวนวิทยานิพนธ์ท่ี
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 
-จํานวนวิทยานิพนธ์ท่ี
มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
นําไปใช้ประโยชน์ 

1. กระบวนการพัฒนานักศึกษา 
2. กระบวนการจัดทําฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศ 
3. กระบวนการจัดทําระบบการประกันคุณภาพ 
4. กระบวนการสร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. กระบวนการประชาสมัพันธ์และวิเทศสัมพันธ ์
6. กระบวนการให้ทุนสนับสนนุ 

กระบวนการกํากับดูแลการจัดทําหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดนวัตกรรม 

กระบวนการกํากับดูแลการผลิตบัณฑิต 
ระดับบัณฑิตศึกษาให้สร้างนวัตกรรม 

1. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการจัดการบัณฑิตศึกษา 
2. ส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม 
3. กํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑติศึกษา 

Core Process 

Support 
Process 
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 วิธีการท่ีทําให้การปฏิบัติงานประจําวันเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัด 
กระบวนการผลิตนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ 

3) ออกแบบโดย กําหนดราย วิชา ท่ี นัก ศึกษาต้ อง เรี ยน ก่อนทํา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ กําหนดคุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้สอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นวัตกรรมท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ 

4) ออกแบบให้มีการตรวจสอบว่า นวัตกรรมมีคุณภาพตามมาตรฐาน
จริยธรรมทางวิชาการผ่านการตรวจสอบโดยกรรมการสอบการตรวจสอบ
การลอกเลียนด้วยโปรแกรม Turnitin 

5) ออกแบบให้การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีไม่ใช่การตีพิมพ์ใน
วารสารหรือใน proceedings ในการประชุมวิชาการ สามารถใช้ขอสําเร็จ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาwfh แต่ต้องผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือ
อุตสาหกรรม พัฒนานโยบายสาธารณะ เพ่ือการรับใช้สังคม หรืออ่ืน ๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

6) กําหนดให้มีทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน 
กระบวนการกํากับ
ดู แ ล ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา 

การออกแบบกระบวนการกํากับดูแลมาตรฐานการศึกษา มีแนวคิด ดังน้ี 
1) ออกแบบให้มีการติดตามหลักสูตรในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐาน

หลักสูตรของ สกอ. จํานวน 2 ครั้งต่อปี ครั้งแรกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
(เพ่ือประเมิน discrepancies จากเกณฑ์และให้หลักสูตรปรับปรุง) และ
ประเมินครั้งท่ีสองในเดือนกรกฏาคม ท้ังน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่า หลักสูตรได้
มาตรฐานตามกฏระเบียบจาก สกอ. 

2) ออกแบบตัวช้ีวัดคุณภาพ (จํานวนผลงานตีพิมพ์ จํานวนนักศึกษา 
ฯลฯ) เพ่ือใช้ประเมินหลักสูตรในอนาคตและหามาตรการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

จํ านวนหลั ก สู ต ร ท่ี
เป็นไปตามมาตรฐาน 
จํานวนหลักสูตรท่ีมี
ผลการดํ า เ นิน งาน
ตาม KPI ท่ีดีข้ึน 

 
1. กระบวนการกํากับดูแลการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดนวัตกรรม โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องตามระเบียบทุกข้ันตอนตั้งแต่การแต่งตั้ง
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบ
ประมวลความรอบรู้ ตรวจสอบวิทยานิพนธ์/การคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการด้วยโปรแกรม 
turnitin 

 
(2) กระบวนการสนับสนุน 

บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญเพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี ในการนํากระบวนการสนับสนุนไปปฏบัิติ จะคํานึงถึงข้อกําหนดท่ีสําคัญ 
และกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการสนับสนุนจะช่วยสนับสนุนการทํางานของกระบวนการท่ีสําคัญให้
บรรลุเป้าหมาย ท้ังน้ี การจัดทําข้อกําหนดสําคัญพิจารณาจาก (1) ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ (2) การ
ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน (3) การรายงานผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย (4) สมรรถนะหลัก/ขีดความสามารถของ
บุคลากร (5) ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ (6) กฎระเบียบและข้อบังคับตามกฎหมาย เป็น
ต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 27 
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ตารางท่ี 27 กระบวนการสนับสนุน 
กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ ผู้กํากับกระบวนการ 

1) กระบวนการพัฒนานักศึกษา งานกิจการนักศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ/รองคณบดีฝา่ย
กิจการนักศึกษาฯ 

2) กระบวนการจัดทําข้อมูลและระบบสารสนเทศ งานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน

วิชาการ/คณบด ี3) กระบวนการสร้างเครือข่ายกับผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย งานวางแผน 
4) กระบวนการจัดทําระบบประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ 
5) กระบวนการประชาสมัพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มงาน/รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 

6) กระบวนการให้ทุนสนับสนุน งานทุนการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน/รองคณบดี/
คณบด ี

 
(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

กระบวนการสนับสนุนจะมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาโดยท่ีประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และ
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ และต้องไปสนับสนุนกระบวนการหลักและ
สมรรถนะหลักขององค์กร รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 28 
 
ตารางท่ี 28 กระบวนการสนับสนุน ข้อกําหนดท่ีสําคัญ และตัวช้ีวัด 

กระบวนการสนับสนนุ ข้อกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
1) กระบวนการพัฒนานักศึกษา ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับกิจการนักศึกษา จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2) กระบวนการจัดทําข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ 

ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
ดําเนินงาน 
มีระบบการสํารองข้อมูลเพ่ือลดความเสีย่ง
จากภัยคุกคาม 

ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศครอบคลุม
ทุกงาน 
ความปลอดภัย 

3) กระบวนการสร้างเครือข่าย
กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

แผนปฏิบัติงานประจําปีท่ีสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยี 

4) กระบวนการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพ 

มีการประเมินคุณภาพการดาํเนินงานตาม
กรอบเวลา จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 

รายงานการประกันคุณภาพ 
รายงานผลประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

5) กระบวนการประชาสมัพันธ์
และวิเทศสัมพันธ์ 

ช่องทางการประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่
ข่าวสารได้ท่ัวถึง 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

6) กระบวนการให้ทุนสนับสนุน ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรทุน
ต่างๆ มีทุนสนับสนุนท่ีหลากหลายและ
เพียงพอต่อความต้องการ มีการตดิตาม
และประเมินผลการให้ทุน 

จํานวนทุนสนับสนุน  
จํานวนนักศึกษาท่ีรับทุน 
ผลประเมินการรับทุน 
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ค. การจัดการนวัตกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวทางการจัดการนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีการประชุมทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาค้นหาความเสี่ยงในการดําเนินงานด้าน
หลักสูตรและการผลิตบัณฑิต  โดย 

- นําหลักสูตรไปเปิดต่างประเทศ พิจารณาหลักสูตรท่ีสามารถพัฒนาไปสู่ หลักสูตรท่ีเป็น Joint 
Degree 

- สร้างหลักสูตรแบบโมดูล 
- จัดการเรียนการสอนแบบ  Work- integrated Learning (WIL) 
- ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมหรือการทําวิจัยวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการจัดทํา

หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีไม่ใช่การตีพิมพ์ในวารสารหรือการนําเสนอและตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ ซ่ึงสามารถใช้ขอสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นําไปสู่การสร้างผลงานวิจัย 

 
6.2 ประสิทธผิลของการปฏิบตัิการ 

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวทางการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ ดังน้ี 
1. การวิเคราะห์ข้อมลูหลักสูตรท่ีมีความซํ้าซ้อนหรือหลักสูตรท่ีมีความใกล้เคียงกัน หลักสูตรท่ีมีคนเรียนน้อย เพ่ือ

นําเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือดําเนินการควบรวมหลักสตูร เพ่ือให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดความคุ้มทุน
และคุ้มค่า 

2. การลดเวลาการทํางาน และการลดต้นทุน 
- กําหนดนโยบายและ มาตรการสนับสนุนการประหยัดทรัพยากร เช่น การประหยัดพลังงาน (ปิดไฟเมื่อไม่

ใช้งาน/พักเท่ียง  เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศตามเวลาท่ีกําหนด การใช้กระดาษ 2 หน้า ลดการใช้กระดาษ
โดยใช้ E-mail, Facebook และ Line 

- นําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางาน ซ่ึงจะทําให้การสื่อสารรวดเร็วข้ึนด้วย เช่น ระบบการประชุมแบบทางไกล 
ระบบการประชุม E-meeting ระบบออกเลขหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้ห้องประชุม ระบบ E-
banking ระบบวัสดุออนไลน์ ระบบการสมัครเข้าศึกษาออนไลน์ ระบบการประเมินผลปฏิบัติงาน ระบบ
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ระบบการประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ระบบการประเมินความพึง
พอใจ ระบบการลา ระบบการลงเวลาปฏบัิติงานโดยใช้เครื่องสแกนลายน้ิวมือ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

- การยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ห้องในกรณีต่าง ๆ เช่น การขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องสําหรับจัดโครงการ/
กิจกรรม 

3. การลดความสูญเสีย ลดข้อผิดพลาดในการทํางาน 
- นําแนวคิด Lean นํามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

ทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน โดยลดข้ันตอนในการทํางาน เพ่ือให้เหลือแต่ข้ันตอนท่ี
สําคัญและจําเป็นในการทํางาน ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ปฏบัิติงาน กระบวนงานมีการลดความสูญเสยี
ในการทํางาน ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการได้รับประโยชน์ 

- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยลดข้อผดิพลาดในการทํางาน 
4. การลดต้นทุนโดยรวมท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบการทํางานและผลการดําเนินงาน 

- กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี  โดยระบุ
งบประมาณตามแผนและงบประมาณท่ีใช้จริง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีในปีต่อไป และจะได้ทราบว่าโครงการ/กิจกรรมน้ันคุ้มค่าท่ีจะดําเนินการต่อไปหรือไม่ โดย
บุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต้องเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบการจัดการงานสารบรรณ เพ่ือให้
ทุกฝ่ายสามารถเรียกดูข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดทําข้อมูลสําหรับการดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
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ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
1. บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการกํากับดูแลพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่กระบวนการท่ีเริ่มต้น

จากคณะ/หน่วยงานจนกระท่ังเสนอหลักสูตรเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและให้เปิดสอน ผู้ส่งมอบท่ีเก่ียวข้อง
การจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย 1) กลุ่มลูกค้า หมายถึง ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต  และ 2) คณะ/หน่วยงาน 
หมายถึง หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 

2. แนวทางในการคัดเลือก วัดและประเมินผลการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยมีดังน้ี 
1) ประเมินด้วยการตรวจสอบและประเมินหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร การรับสมัครผู้เข้าศึกษาและ

ผู้รับทุน คุณวุฒิของอาจารย์  โดยมีข้อมูลสะท้อนกลับไปยังคณะ/หน่วยงงาน 
2) มีกระบวนการนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิทยาเขต สภามหาวิทยาลัย 

และมีวิธีการจัดการบริหารหลักสูตรโดยส่งเสริมบูรณาการหลักสูตร การเรียนระบบโมดูล เน้นให้
หลักสูตรระดับปริญญาเอกต้องมี social engagement 

3) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณค่าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์บัณฑิต
วิทยาลัย ผู้บริหารหลักสูตร ผู้บริหารระดับคณะ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา การรับสมัครนักศึกษา
เข้าศึกษาในกิจกรรม Graduate Open House ของคณะ  เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้สมัครใน
รูปแบบท่ีเข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว การเพ่ิมทางเลือกในการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีเอ้ือให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การเป็นศูนย์ทดสอบ CU-TEP การทดสอบ Tell Me More เป็นต้น 

3. มีการสร้างกระบวนการใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการให้บริการท่ีดี ได้แก่ การจัดให้มี
หลักสูตรร่วมระหว่างคณะ/วิทยาเขต  จัดทําหลักสูตรด้วยหลักการของ outcome-based education 
 

ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
(1) ความปลอดภัย 

1) สถานท่ีทํางาน  การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย มีการกําหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือดูแลความปลอดภัย 
เช่น การเปิด -ปิดอาคาร การตรวจตราความเรียบร้อย และการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัย 
ของสํานักงานของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอาคาร 2 ของศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) วิทยาเขต
หาดใหญ่ และอาคาร 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาคารดังกล่าวจะมีบุคลากรสังกัด
กองอาคารสถานท่ีท้ัง 2 วิทยาเขต ทําหน้าท่ีให้บริการเก่ียวกับระบบความจําเป็นพ้ืนฐานด้านระบบ
สาธารณูปโภค ซ่ึงประกอบด้วยระบบประปา-สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าระบบเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ และงานเก่ียวกับการซ่อมบํารุงรักษาอาคาร ครุภัณฑ์ ถนน ฯลฯ เป็นต้น นอกจากน้ี วิทยาเขต
หาดใหญ่ยังมีระบบสแกนลายน้ิวมือในการเข้า-ออก และมีศูนย์รวมการเก็บกุญแจประตูฉุกเฉินท่ีทุกคน
สามารถใช้ได้สะดวกในแต่ละกลุ่มงาน 

2) การจัดเก็บข้อมูล/สํารองข้อมูล/ไฟฟ้าสํารอง 
• มีระบบ Login & Password ในการเข้าสู่ฐานข้อมูล 
• มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทําหน้าท่ีดูแลระบบและจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

สารสนเทศ 
• มีการ backup ข้อมูล 
• มีเครื่องสํารองไฟฟ้าประจําเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 
• มีระบบทําลายเอกสารเมื่อครบระยะเวลาการจัดเก็บตามระเบียบฯ 

3) การเงินการบัญชี และพัสดุ 
• มีการควบคุมระบบเบิกจ่ายเงิน 
• มีการจัดเก็บรักษาเงินสํารองในตู้นิรภัยและมีการตรวจสอบ 
• มีระบบ E-banking 
• มีระบบควบคุมวัสดุคงคลัง 
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• มีระบบการสอบทานการควบคุมภายใน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการประเมินความเสี่ยงด้านการเงินของ
หน่วยงาน 

 
(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารจัดการป้องกันและดําเนินการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินต่าง ๆ โดย 
• มอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบดูแลบริเวณสํานักงานและสถานท่ีเพ่ือความปลอดภัย 
• จัดทําแผนฉุกเฉิน  โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน และแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
• มีกล้องวงจรปิดเก็บข้อมูลตลอดเวลา 
• มีไฟฟ้าสํารองกรณีไฟฟ้าดับ ซ่ึงมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เกิดไฟไหม้ ก่อการร้ายและวินาศ
ภัย ซ่ึงสามารถดูได้ท่ีเว็บไซต์ของกองอาคารสถานท่ี http://www.ppss.psu.ac.th/images/news/se/4.png  และหากพบ
เห็นการกระทําผิดกฎหมาย บุคคลต้องสงสัย หรือพิรุธ มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคม สามารถแจ้งเหตุแจ้งเบาะแสได้ท่ีงานรักษา
ความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-7455-8863 ,0-7428-2190-1 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
 

ผลการดําเนินงานและผลการปรับปรุงในหมวดผลลัพธ์เป็นการแสดงผลโดยการนําเสนอข้อมูลการดําเนินงาน
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการนําองค์กรและการ
กํากับดูแล ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 

บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายของตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนในการดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีสําคัญด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ รวมถึงผลลัพธ์ของกระบวนการท่ีตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแสดงข้อมูล
และสารสนเทศ ดังน้ี 
 

ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน มีดังน้ี 

1) ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ในปีการศึกษา 2561 มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 183 คน (แผน ก 156 คน และ แผน ข 27 

คน) มีผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ จํานวน 235 ผลงาน โดยแยกเป็นระดับนานาชาติ 101
ผลงาน และระดับชาติ 134 ผลงาน เมื่อเปรียบเทียบผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษาเท่ากับ 1.28:1 ซ่ึงมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 ดังภาพประกอบท่ี 13 
 

 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
* ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 

ภาพประกอบท่ี 13 ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 

2) ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ในปีการศึกษา 2561 มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 58 คน มีผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ จํานวน 212 ผลงาน โดยแยกเป็นระดับนานาชาติ 173 ผลงาน และระดับชาติ 39 ผลงาน เมื่อ
เปรียบเทียบผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา เท่ากับ 3.70:1 ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 
2560 ดังภาพประกอบท่ี 14 
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ที่มา : ระบบสารสนเทศบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

* ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 

ภาพประกอบท่ี 14 ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 

3) Retention time ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ในปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก (โท-

เอก) มีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 สําหรับระดับปริญญาเอก (ตรี-เอก) เป้นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด ดัง
ภาพประกอบท่ี 15 
 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

* ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 

ภาพประกอบท่ี 15 Retention time ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทและปริญญาเอก 
 
ระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามระเบียบฯ กําหนด คือ ระดับปริญญาโท ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปี
การศึกษา และระดับปริญญาเอก ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีให้มีระยะเวลา
การศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ให้มีระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
 
และระยะเวลาการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 
7.65 สําหรับระดับปริญญาเอก (โท-เอก) ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.62 และระดับปริญญา
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เอก (ตรี-เอก) ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.34 ซ่ึงมีร้อยละการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ในอัตราท่ีต่ํา ดังภาพประกอบท่ี 16 และ 17 
 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

* ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 

ภาพประกอบท่ี 16 ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

* ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
ภาพประกอบท่ี 17 ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 
1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนให้มีผลการดําเนินงานท่ีดี
ข้ึน รวมท้ังมีกระบวนการทํางานท่ีได้นําเอาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานและกระบวนการ 
 
ตารางท่ี 29 ผลลัพธ์การดําเนินการด้านการปฏบัิติการของระบบงานและกระบวนการ 

กระบวนการ ตัวชี้วัดกระบวนการ 
จํานวน 

(ประสิทธภิาพ/ผลของการ
ปฏิบัติการ) 

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล
ของกระบวนการทํางาน 

1. มีระบบการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 100% 

2. มีระบบการตรวจสอบการสอบผ่าน QE และโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 100% 

3. มีระบบการตรวจสอบเกณฑ์การสอบวิทยานิพนธ์ 100% 
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กระบวนการ ตัวชี้วัดกระบวนการ 
จํานวน 

(ประสิทธภิาพ/ผลของการ
ปฏิบัติการ) 

4. มีระบบการตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 100% 
5. มีระบบการตรวจสอบเง่ือนไขการตีพิมพ์ 100% 
6. มีระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 100% 

100% 
100% 
100% 

 
2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันปัญหาการเกิดเหตุการณ์ไม่
ปลอดภัยและปัญหาฉุกเฉินภายในสํานักงาน โดยมีเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) 
ดังน้ี 

1. ความปลอดภัยในการทํางานภายในสํานักงาน 
1) ประตูทางเข้า-ออก และกุญแจเปิด-ปิด 

ติดตั้งเครื่องสแกนลายน้ิวมือ โดยในวันทําการก่อนเวลา 8.00 น. และหลังเวลา 17.00 น. และ
วันหยุดราชการ ปิดประตูทุกครั้งท่ีเข้า-ออก เพ่ือป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามา ซ่ึงอาจทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อบุคลากรได้ 

2) บันไดหนีไฟ 
มีป้ายสัญลักษณ์ทางไปบันไดหนีไฟชัดเจน มีกุญแจประตูบันไดหนีไฟท่ีส่วนกลางสําหรับใช้ในกรณี

ฉุกเฉิน 
3) ไฟฉุกเฉิน และสวิตซ์ไฟต่างๆ 
• ไฟทางเดินหน้าลิฟท์มีการเปิด-ปิด เป็นเวลาทุกวันโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของส่วนกลาง 
• เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศภายในสํานักงานและบริเวณโถงทางเดินตามเวลาราชการ 

4) มีระบบกล้องวงจรปิดภายในสํานักงานพร้อมระบบบันทึกข้อมลูไดป้ระมาณ 1 เดือน 
5) อ่ืนๆ 
• ดูแลความสะอาดพ้ืนสํานักงาน ห้องนํ้า และอุปกรณต์่างๆ ให้สะอาดอยู่เสมอ 
• สายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า ควรติดตั้งให้เรียบร้อย ไม่กีดขวางทางเดิน 
• ประตูบานกระจกท่ีเปิดปิดสองทางติดเครื่องหมาย “ดึง” หรือ “ผลกั” ให้ชัดเจน 
• ไม่วางสิ่งของเกะกะทางเดินช่องประต ู
• กําจัดขยะ ฝุ่นผง หรือเศษกระดาษทุกวัน 

2. การป้องกันอัคคีภัยเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
1) ไม่สูบบุหรี่ในสํานักงาน 
2) หมั่นตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันและช่วยเหลือระงับอัคคีภัย ห้ามมีสิ่งของวางกีด

ขวางทาง เช่น ถังดับเพลิง ระบบกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ ฯลฯ 
3) เส้นทางหนีไฟ  ทางเดินต่างๆ จะต้องรักษาความสะอาด  และไม่วางสิ่งของเส้นทางเข้า-ออกฉุกเฉิน 
4) ฝึกซ้อมการดับเพลิงเบ้ืองต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

จากกระบวนการเตรียมความพร้อมดังกล่าวส่งผลให้ผลลัพธ์ด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ไม่
เกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยในสํานักงานและปัญหาฉุกเฉินภายในสํานักงาน 
 

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซอุ่ปทาน 
ผลลัพธ์ท่ีสําคัญของผลการดําเนินงานท่ีช่วยส่งเสริมให้ผลการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยดีข้ึนน้ันเป็นผลลัพธ์ท่ี

สะท้อนการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นสําคัญ และยังเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือนําผลไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงานให้ดีข้ึน ซ่ึงในปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่การดําเนินนโยบายการบริหารหลักสูตรแบบบูรณาการ 
บัณฑิตวิทยาลัยได้ประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตร ดังน้ี 

1. การปิดหลักสตูรท่ีไม่มผีู้เรยีนหรือมีผู้สนใจเรียนน้อย หลักสตูรท่ีขาดแคลนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ หลักสตูรท่ี
ไม่สามารถปรับปรุงหลักสตูรได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. การควบรวมหลักสูตร โดยการควบรวมหลักสูตรท่ีมีความซํ้าซ้อน หรือใกล้เคียงกันเป็นหลักสูตรเดียวกัน  
3. การชะลอการเปิดหลักสูตรใหม่สําหรับหลักสูตรท่ีสามารถบูรณาการร่วมกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว 

เช่น สาขาวิชาองค์การและนวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรใหม่ สามารถบูรณาการร่วมกับสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

4. การจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการ โดยในระยะเริ่มต้นได้รับความร่วมมือจากวิทยาเขต
และคณะต่างๆ ในการดําเนินการในลักษณะดังกล่าว เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-
การเกษตร 

การดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตรดังกล่าว ส่งผลให้กิจกรรมวิจัยบัณฑิตศึกษา มีจุดเล็ง (focus) ในสาขาวิจัย ส่งผลให้
มีคุณภาพ โดยเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยตามเกณฑ์ สกว. ตามตารางท่ี 30 
 
ตารางท่ี 30 ผลลัพธ์การดําเนินการด้านจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

กระบวนการ ตัวชี้วัดกระบวนการ 
จํานวน 

(ประสิทธภิาพ/ผลของการ
ปฏิบัติการ) 

ผลลัพธ์ด้านการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน 

1. จํานวนสาขาวิชาท่ีได้รับการประเมินและมีคุณภาพด้าน
การวิจัยตามเกณฑ์ จาก สกว. อยู่ในระดับ 4 ข้ึนไป 

2. จํานวนครั้งท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมให้เจ้าหน้าท่ี
ระดับบัณฑิตศึกษา (บุคลากรด้านบัณฑิตศึกษา) 

3. จํานวนหลักสูตรท่ีปิดหลักสูตร 
4. จํานวนหลักสูตรท่ีควบรวมหลักสูตร 
5. จํานวนหลักสูตรท่ีถูกชะลอการเปิดหลักสูตรใหม่ 
6. จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรแบบ

บูรณาการ/หลักสูตรร่วม 

8 สาขาวิชา 
 

8 ครั้ง 
 

13 หลักสูตร 
-  หลักสูตร 
2 หลักสูตร 
2 หลักสูตร 

*ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562 
 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายของตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนในการดําเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาการให้บริการสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสําคัญ และจากการการดําเนินงาน
ดังกล่าว มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ และนักศึกษาปริญญาตรีและบุคคลภายนอก แสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยในด้าน
คุณภาพการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ ด้านข้อมูลและข่าวสารต่างๆ มีแนวโน้มความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีเช่นกัน โดยแยกเป็นกลุ่มของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียดังตารางท่ี 20 ในหมวดท่ี 3 

1) ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย 
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย ในปี

การศึกษา 2561 แยกเป็นกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยมีผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ย 3.50 , 3.88 และ 3.79 ตามลําดับ ซ่ึง
ผลลัพธ์ท่ีได้ต่ํากว่าเป้าหมาย และเมื่อเทียบกับปี 2560 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจท้ัง 3 กลุ่มสาขา มีแนวโน้มลดลง ดัง
ภาพประกอบท่ี 18 
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ภาพประกอบท่ี 18 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2) ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย 
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย ในปี

การศึกษา 2561 แยกเป็นกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ย 3.98 , 3.87 และ 3.63 ตามลําดับ ซ่ึงซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้ต่ํา
กว่าเป้าหมาย และเมื่อเทียบกับปี 2560 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจท้ัง 3 กลุ่มสาขา มีแนวโน้มลดลง ดังภาพประกอบท่ี 19 
 

 
ภาพประกอบท่ี 19 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
3) ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของเ จ้าหน้า ท่ีผู้ปฏิ บัติ งานด้านบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของ 

บัณฑิตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ย 4.29 ซ่ึงซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้ต่ํากว่า
เป้าหมาย และเมื่อเทียบกับปี 2560 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจลดลง ดังภาพประกอบท่ี 20 
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ภาพประกอบท่ี 20 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา 
 

4) ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคลท่ัวไปต่อการให้บริการของบัณฑิต
วิทยาลัย 

ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคลท่ัวไปท่ีมีต่อการให้บริการของบัณฑิต
วิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ย 3.63 ซ่ึงซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้ต่ํากว่าเป้าหมาย และ
เมื่อเทียบกับปี 2560 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจลดลง ดังภาพประกอบท่ี 21 
 

 
ภาพประกอบท่ี 21 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคลท่ัวไป 
 

5) ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 

2561โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 , 4.26 , 4.14 , 4.23 , และ 4.12 ตามลําดับ ซ่ึงเป็นการประเมินตาม
กรอบคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework for Higher 
Education;TQF : HEd) ท่ีมุ่งเน้นท่ีผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) ของผู้เรียนซ่ึงเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพ 5 ด้าน และเมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีระดับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 2 ด้าน คงท่ี 1 ด้าน และลดลง 2 ด้าน ดังภาพประกอบท่ี 22 
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ภาพประกอบท่ี 22 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

6) ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 

พ.ศ. 2561 โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 , 4.26 , 4.21 , 4.27 , และ 4.29 ตามลําดับ ซ่ึงเป็นการ
ประเมินตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework for 
Higher Education;TQF :HEd) ท่ีมุ่งเน้นท่ีผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) ของผู้เรียนซ่ึงเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพ 5 ด้าน 
และเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีระดับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนท้ัง 1 ด้าน และลดลง 4 ด้าน ดังภาพประกอบท่ี 23 

 

 
ภาพประกอบท่ี 23 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

ผลลัพธ์ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของคู่เทียบ/สถาบันการศึกษาท่ีเทียบเคียงตามตัวช้ีวัดท่ี
กําหนดไว้มีดังน้ี 
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ตารางท่ี 31 ผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

แนวโน้ม คู่เทียบ 
2561 2557 2558 2559 2560 2561 

ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท่ีมีต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

ระดับ 5.00       

1) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา         
� กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3.85 3.84 3.47 3.56 3.50  
� กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3.89 3.94 3.87 3.91 3.88  
� กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3.85 3.87 4.17 4.00 3.79  
2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         
� กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3.92 3.97 4.01 4.06 3.98  
� กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3.88 4.04 3.97 4.00 3.87  
� กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3.86 3.96 3.90 3.96 3.63  
3) ผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา   3.91 3.97 4.11 4.34 4.29  
4) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และบุคคลภายนอก 

  3.74 3.42 4.10 3.74 3.63  

5) นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต         
� ปริญญาโท   4.15 4.15 4.23 4.23 4.23  
� ปริญญาเอก   4.35 4.27 4.32 4.43 4.28  
 
 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
(1) อัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร 

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีขีดความสามารถระดับค่อนข้างสูง ปัจจุบันมีบุคลากรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท คิดเป็น 52.17 % ดังภาพประกอบท่ี 25  ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีพรอ้มท่ีจะเรยีนรูง้านเพ่ือการพัฒนางาน
ในส่วนท่ีตนรับผิดชอบ บุคลากรมีความพึงพอใจมากท่ีได้ทํางานท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และแต่ละคนมีทักษะการ
ทํางานท่ีดีสามารถร่วมกันทํางานเป็นทีมหรือทํากิจกรรม/โครงการร่วมกันให้บรรลุผลสําเร็จ โดยใช้ทักษะความสามารถท่ี
หลากหลายแตกต่างกันมารวมกันเป็นทีมกิจกรรมต่างๆ ลักษณะงานมีความท้าทาย ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และสร้าง
ประสบการณ์  มีหัวหน้ากลุ่มงานและเพ่ือนร่วมงานท่ีมีประสบการณ์ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือสนับสนุนหรือให้คําปรึกษาปัญหา
การทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางาน ดังภาพประกอบท่ี 24 เช่น 

ทีมวิชาการ จะมีบุคลากรท่ีมีทักษะด้านวิชาการ มีความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักสูตร/งาน
วิชาการ 

ทีมกิจการนักศึกษา มีบุคลากรท่ีมีทักษะด้านวางแผน ความเป็นผู้นํา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดีในการติดต่อประสานงานกับนักศึกษา/กลุ่มกิจกรรมต่างๆ 

ทีมประชาสัมพันธ์ มีบุคลากรท่ีมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รอบรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

ทีมกิจกรรมพิเศษ มีบุคลากรระดับหัวหน้าสํานักงานฯ และหัวหน้างานฯ ท่ีมีทักษะในด้านการวางแผน ความ
เป็นผู้นํา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การติดต่อสื่อสาร การประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอกท่ีต้องการความร่วมมือ
ระดับคณะ 

ทีมกิจกรรมเหล่าน้ีมีภาระงานท่ีสร้างความท้าทาย ซ่ึงจะช่วยให้บุคลากรได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากข้ึน 
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ภาพประกอบท่ี 24 ช่วงอายุของบุคลากร 
 

 
ภาพประกอบท่ี 25 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
 

(2) บรรยากาศการทํางาน 
บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ัวไปในท่ีทํางาน เช่น เสียง แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศมี

ต้นไม้ตกแต่งสถานท่ีให้มีความเหมาะสม สวยงาม สร้างความสดช่ืนในการทํางาน เพ่ือให้สภาพแวดล้อมในการทํางานดีข้ึน ซ่ึง
ในภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจด้านบรรยากาศในการทํางาน อยู่ในระดับมาก 3.90 และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน กรณีจําเป็นท่ีต้องใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี บัณฑิตวิทยาลัยมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้บริการ เป็นต้น ท้ังน้ี ในการจัด
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจมากข้ึน จากเดิมท่ีคะแนนความพึงพอใจมี
แนวโน้มลดลง ในปี 2561 มีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเพ่ิมข้ึน ในระดับ 3.54 ดังภาพประกอบท่ี 26 และ 27 
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ภาพประกอบท่ี 26 ความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมการทํางานของบุคลากร 
 

 
ภาพประกอบท่ี 27 ผลลัพธ์ความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมการทํางานของบุคลากรและความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

องค์กร 
 

(3) ความผูกพันของบุคลากร 
การสํารวจได้ใช้นิยามของคําว่าความผูกพันต่อองค์กรแบบ 3 มิติของ Meyers และ Allen ซ่ึงระบุว่าความ

ผูกพันต่อองค์กรมี 3 ด้าน คือ 1) ความผูกพันด้านจิตใจ น่ันคือ ความต้องการคงอยู่ในองค์กรด้วยใจท่ีรักองค์กร 2) ความ
ผูกพันด้านผลประโยชน์น่ันคือต้องการคงอยู่กับองค์กรเน่ืองจากผลประโยชน์ท่ีได้รับมีมากกว่าการออกจากองค์กรและ 3) 
ความผูกพันด้านความสมควรหรือความเหมาะสม น่ันคือ ความต้องการอยู่กับองค์กรเกิดเน่ืองจากความรู้สึกท่ีต้องรับผิดชอบ
กับผลลบท่ีจะเกิดข้ึนกับองค์กรหากลาออกไป ผลการสํารวจแสดงดังตารางข้างล่าง 
 
ตารางท่ี 32 ค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์กร 

ตัวแปรท่ีวัด จํานวน ค่าเฉลี่ยปี 2560 ค่าเฉลี่ยปี 2561 

ความผูกพันต่อองค์กรในด้านจิตใจ 21 3.54±0.80 3.83±0.67 

ความผูกพันต่อองค์กรในด้านผลประโยชน์ 21 3.51±1.00 3.92±0.79 

ความผูกพันต่อองค์กรในด้านความรับผิดชอบ 20 2.99±0.95 3.30±0.97 

ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 21 3.37±0.86 3.68±0.70 
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ผลการสํารวจสรุปได้ว่า บุคลากรผูกพันกับองค์กรด้วยความรักในระดับปานกลางถึงมาก และผูกพันเน่ืองจาก
ทํางานมานานแล้วในองค์กรในระดับปานกลางถึงมาก ความผูกพันเพราะเกรงว่าองค์กรจะได้รับผลกระทบเชิงลบหากลาออก
น้ัน เกิดในระดับปานกลางถึงมากเช่นเดียวกัน ดังภาพประกอบท่ี 28 และ 29 

 

 
ภาพประกอบท่ี 28 ระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

 
ภาพประกอบท่ี 29 ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
 

(4) การพัฒนาบุคลากร 
ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นํา 
บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทํางานในรูปแบบต่างๆ 

ได้แก่ 
1. การประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นการประชุมบุคลากรระดับคณะผ่านกระบวนการ

จัดการความรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือรับทราบนโยบายของผู้บริหาร การรายงานความก้าวหน้าในการทํางานหรือการ
ไปอบรมของบุคลากรแต่ละคนหรือทีมงาน ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างปฏิบัติงาน/ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน โดยการจัดประชุมสัมมนาบุคลากรทุกระดับเป็นประจําทุก 2 เดือนและตามความจําเป็น ดังภาพประกอบท่ี 30 
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ภาพประกอบท่ี 30 การประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานผ่านกระบวนการจัดการความรู ้
 

2. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี  ในปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 
ในช่วงไตรมาสท่ี 1 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจําปีให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วม เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการทํางานเป็นทีม และเป็นการเพ่ิมสมรรถนะให้แก่บุคลากร โดยการพัฒนาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และเป็นการสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีให้แก่บุคลากร และมีความผูกพันกับหน่วยงานมากข้ึน จากการประเมินในภาพรวมส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจระดับดีมาก ดังน้ี 

2.1 โครงการสัมมนาบุคลากร ประจําปี 2561 เรื่องการประเมิน TOR และแนวทางบรรลุ PSU วันท่ี 28-
30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดีว่าน่า อ.เมือง จ.กระบ่ี 

2.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความสุขในการทํางาน วันท่ี 8-9 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ดังภาพประกอบท่ี 31 
 

 
ภาพประกอบท่ี 31 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรประจําปี 
 

3. การพัฒนาบุคลากร ตามความจําเป็นขององค์กร (Training Need)  เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการ
ประชุม อบรม สัมมนาฯ  โดยเน้ือหาหลักสูตรตรงกับภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ หรือตามความต้องการของบุคลากร 
(Training Want)  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เช่น การอบรมด้าน
การเงิน พัสดุ ประชาสัมพันธ์  อบรมจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  และเข้าร่วมสัมมนาฯ เพ่ือรับทราบนโยบายทางด้านการศึกษา 
เป็นต้น และบัณฑิตวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนบุคลากรท่ีเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาฯ  ดังภาพประกอบท่ี 34 

สําหรับงบประมาณพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2557-2560 พบว่าค่าใช้จ่ายงบประมาณพัฒนา
บุคลากรค่อนข้างสูง  เ น่ืองจากบัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ีอยู่ต่างพ้ืนท่ี เ ช่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาบุคลากร จึงมีค่าใช้จ่ายซ่ึงเป็นค่าเดินทางของ
บุคลากรจํานวนมาก ดังภาพประกอบท่ี 32 และตารางท่ี 33 

6 6
5

6 6

0

2

4

6

8

2557 2558 2559 2560 2561

จํา
นว

น(
คร

ั้ง)
ปี พ.ศ.

การประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานผ่านกระบวนการจัดการความรู้

จํานวนคร้ัง



 

Graduate School 89 

 

 
ภาพประกอบท่ี 32 การเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาฯ เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 
ตารางท่ี 33 งบประมาณพัฒนาบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2557 2558 2559 2560 2561 
2562 

(ไตรมาส 1) 

ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร 387,175.00 207,160.00 313,608.20 349,755.10 185,000.98 44,818.00 
จํานวนผู้เข้าร่วม 24 25 26 25 27 27 

เฉลี่ยต่อคน 16,132.29 8,286.40 12,061.85 13,990.20 6,851.89 1,659.93 
หมายเหตุ สําหรับปีงบประมาณ 2562 ตัวเลขท่ีแสดงในปี 2562 (ไตรมาส 1) ยังไม่สามารถประมวลผลได้อย่างสมบูรณ์ 
 

4. บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ เป็นกิจกรรมท่ัวไป สังคม วัฒนธรรม เพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม ดังน้ี 

4.1 กิจกรรม Big Cleaning Day วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561  และวันท่ี  12  ธันวาคม 2561 ณ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

4.2 โครงการลดเอว ลดพุง หุ่นดี เดือนมีนาคม-พฤศจิกายน 2561 ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
4.3 กิจกรรมพิธีรดนํ้าขอพรอธิการบดีและผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยเน่ืองในวันสงกรานต์ วันท่ี 10-11 

เมษายน 2561 ห้องรับรอง สํานักงานอธิการบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 
4.4 กิจกรรม share your photos share your happiness เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม - 31 

สิงหาคม 2561 ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
4.5 กิจกรรมงานปีใหม่ วันท่ี 29 ธันวาคม 2561 จ.สตูล 

5. บัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร สําหรับหัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ ดังน้ี 
5.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการสภาพนักงานและคณะอนุกรรมการสภาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท้ังวิทยาเขต วันท่ี 22-23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบูลโซเทล จ.กระบ่ี 
5.2 หลักสูตรพัฒนาต่อเน่ืองสําหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปี 2561 วันท่ี 18-20 กรกฎาคม 

2561 ณ สถาบันพัฒนาผู้นําเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 
 

ผลลัพธ์ด้านสวัสดิการบุคลากร 
สวัสดิการด้านสุขภาพและด้านการศึกษาบุตร  มีการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินต่างๆ  ได้แก่ งบประมาณ

แผ่นดิน กองทุนสวัสดิการพนักงาน  กองทุนประกันสังคม และบัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ส่วนหน่ึง 
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ในการตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่บุคลากรทุกคน เพ่ือช่วยให้สมาชิกมีความมั่นคงในชีวิตและสร้างขวัญกําลังใจ และธํารง
รักษาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพประกอบท่ี 33 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา เงินสนับสนุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรแก่
บุคลากร มีการใช้จ่ายสูงข้ึน เน่ืองจากการออกนอกระบบ ทําให้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
สวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยในการรักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร ทันตกรรม ให้แก่ตนเองและญาติสายตรง ปีละไม่เกิน 
20,000 บาท และการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกเฉพาะตนเอง ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/โรค/วัน  ทําให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงสวัสดิการท่ีหลากหลาย และเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีไปคลินิกได้มากข้ึน และยังสามารถเบิกค่าการศึกษาบุตรใน
แต่ละระดับการศึกษาเบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการอีกด้วย  สําหรับปีงบประมาณ 2562 เป็นการเบิกเงินสวัสดิการฯ 
เฉพาะไตรมาส 1 เท่าน้ัน ดังภาพประกอบท่ี 34 
 

 
ภาพประกอบท่ี 33 จํานวนผู้บริหารและบุคลากรท่ีไดร้ับการตรวจสุขภาพประจําปี 
 

 
ภาพประกอบท่ี 34 เงินสนับสนุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรแก่บุคลากร 
หมายเหตุ สําหรับปีงบประมาณ 2562 ตัวเลขท่ีแสดงในปี 2562 (ไตรมาส 1) ยังไม่สามารถประมวลผลได้อย่างสมบูรณ์ 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับดูแล 
ก. ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การ การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังแสดงในตารางที่ 34 ในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ ซึ่งสอดรับกับแผนกลยุทธ์พร้อมตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงาน/
กิจกรรม การกํากับดูแลจะเป็นไปตามประกาศ คําสั่งแต่งตั้ง รายงานการประชุม ในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีตามแผนในข้อ การส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของวิทยาเขต
และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เพื่อวิจัยเชิงพื้นที่ 

 
ตารางที่ 34 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การ การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัตงิาน/กิจกรรม 
การกํากับดูแลและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมหลักสูตร    
1. การ นําหลั กสู ตร ที่ เ ป็นความ

ต้องการไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต 
1. จํานวนหลักสูตรที่มีการเคลื่อนย้ายนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาระหว่างวิทยาเขต 
- การนําหลักสูตรที่เป็นความต้องการไปเปิดสอนต่าง

วิทยาเขต 
- การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนข้ามวิทยาเขต 

เช่น คณะศึกษาศาสตร์ (3) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (2) 

- นําหลักสูตรจากวิทยาเขตปัตตานีไปเปิดที่วิทยาเขต
หาดใหญ่ จํานวน 5 หลักสูตร 

รายงานการประชุม กก บว. 
นโยบายบัณฑิตวิทยาลัย 
การประชุมปรึกษาหารือกับคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

2. การวางระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ 

2. มีระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

3. จํานวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับโดย สกว. ให้ได้
อันดับ 4 และ 5 

- การวางระบบการตรวจสอบและประเมินผล
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

- จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการจัดอันดับ 4 และ 5 
จํานวน หลักสูตร 

คําสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตาม
และประเมินผลหลักสูตร 
รายงานการประชุม 
ผลการประเมินหลักสูตร 

3. การผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิตและ
การศึกษาแบบโมดูลเพื่อรองรับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. การผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิตและการจัดการศึกษาเป็น
โมดูล ทั้งจากภาคราชการ ภาคอุตสาหกรรม หรือ
ภาคเอกชน เป็นต้น 

- โครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 
- โครงการการจัดการศึกษาแบบโมดูล 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

4. การทํา double degree ร่วมกับ
สถาบันอื่นในประเทศไทย 

5. จํานวนหลักสูตร double degree - เกิดหลักสูตร double degree MOU 

ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมนักศึกษา    
5. การสนับสนุนให้มีการเรียนและ 6. จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนไปต่างประเทศ - กา ร ส นับส นุน ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย นและ ทํ า วิ จั ย ใน ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
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แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัตงิาน/กิจกรรม 
การกํากับดูแลและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
ทําวิจัยในต่างประเทศ ต่างประเทศ 

- ให้ทุนสนับสนุนการเดินทางไปทํางานวิจัยเ พื่อ
วิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 8 คน 

การติดตามประเมินผล 
รายงานความก้าวหน้า 

6. การเขียนวิทยานิพนธ์ในรูปแบบ 
manuscript 

7. จํานวนวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ - การเขียนวิทยานิพนธ์ในรูปแบบ manuscript 
- การวางแนวปฏิบัติเรื่องวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ เพื่อ

เอื้อให้มีผลงานเพิ่มขึ้น 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
รายงานการประชุม กก. บว. 

ผลลัพธ์ด้านสังคม    
7. ก า ร ส นั บ ส นุ น ทุ น วิ จั ย เ พื่ อ

วิทยานิพนธ์เพื่อวิจัยเชิงพื้นที่ 
8. จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อแก้ไข

ปัญหาชุมชน 
- การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เพื่อวิจัยเชิง

พื้นที่ 
- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน 
- นักศึกษาได้รับทุนฯ อยู่ระหว่างการจัดสรร 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
การติดตามประเมินผล 
รายงานความก้าวหน้า 

8. สร้ า งความตระห นัก ใน เ รื่ อ ง
จริยธรรมทางวิชาการและสร้าง
ระบบตรวจสอบจริยธรรมทาง
วิ ช า ก า ร ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
คณาจารย์ 

9. การดําเนินการของกรรมการธรรมาภิบาลในการดูแล
บัณฑิตศึกษา 

10. การวางนโยบายและดูแลจริยธรรมในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

- การมีกรรมการธรรมาภิบาล 
- การมีระบบตรวจสอบผลงานและวิทยานิพนธ์

ด้วยโปรแกรม Turnitin 

คําสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
ธรรมาภิบาล 
รายงานการประชุม 

9. มีระบบป้องกันการกระทําผิด
จรรยาบรรณทางวิชาการของ
นักศึกษา 

10. การกํากับดูแลข้อร้องเรียน 11. การมีเรื่องร้องเรียนจากบุคลากร 
12. ข้อทักท้วงจากสํานักงานตรวจสอบภายใน 

สํานักงานตรวจเงนิแผน่ดิน 
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ข. ผลลัพธ์ด้านการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 
ตารางท่ี 35 ผลการปฏิบัติตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. จํานวนผลงานท่ีได้รับการตี พิม พ์ในระดับ

น า น า ช า ติ แ ล ะ ร ะ ดั บ ช า ติ ใ น ส่ ว น ข อ ง
บัณฑิตศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 

-173(849) +134(983) +100(1,083) -230(853) -632(221) 

2. จํานวนหลักสูตรปริญญาโทแผนการวิจัย และ
ปริญญาเอกท่ีเพ่ิมข้ึน 

+9(162) +7(169) +5(174) +3(177) -15(162) 

3. จํานวนนักศึกษาปริญญาโทแผนการวิจัย และ
ปริญญาเอกท่ีเพ่ิมข้ึน 

+36 
(2,104) 

-347 
(1,757) 

+149 
(1,906) 

-152 
(1,754) 

+844 
(2,598) 

4. จํานวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษา
สําหรับคนท่ีทํางานแล้ว (แผน ข) 

24 25 34 34 34 

5. มีจํานวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ิมข้ึน +62(903) +65(968) +81(1,049) +44(1,093) +101(1,194) 

6. จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 

6 6 6 6 6+7 

*ข้อมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงยังไม่ครบรอบปีการศึกษา 2561 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน และการตลาด 
ก. ผลลัพธ์การดําเนินการด้านการเงิน และการตลาด 

(1) ผลดําเนินการด้านการเงิน 
บัณฑิตวิทยาลัยมีผลลัพธ์การดําเนินการด้านการเงินในปีงบประมาณ 2561 งบประมาณแผ่นดิน งบเงินเดือน 

ได้รับการจัดสรรลดลง เน่ืองจากจากการออกนอกระบบ ทําให้ได้รับงบเงินเดือนเฉพาะในส่วนของลูกจ้างประจํา ส่วนข้าราชการ
เดิมปรับเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ งบเงินเดือนของบุคลากรกลุ่มน้ี จึงไปรวมอยู่ในงบประมาณ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  งบเงินเดือนจึงเหลือเพียง 487,300 บาทและงบดําเนินงานได้รับการจัดสรรเท่าวงเงินเดิม 
เช่นเดียวกับงบเงินอุดหนุน แต่งบเงินอุดหนุนยังคงเป็นงบประมาณหลักท่ีได้รับการจัดสรรสูงสุด ในรายการเงินอุดหนุนการ
ค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แต่ในปีงบประมาณ 2562 ไม่ได้รับจัดสรรในรายการน้ี 

ในส่วนงบประมาณเงินรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายพบว่างบประมาณเงินรายได้หลักซ่ึงเป็น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าบํารุงบัณฑิต) และค่าสมัครสอบของบัณฑิตวิทยาลัยยังคงมีแนวโน้มต่ํากว่าเป้าหมาย ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557 – 2561  ผลลัพธ์จากการดําเนินการในปีงบประมาณ 2561 ต่ํากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้มาก   และใน
ปีงบประมาณ 2562 เป็นข้อมูลเพียงไตรมาสท่ี 1 เท่าน้ัน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําลังดําเนินการรับสมัครสําหรับปี
การศึกษา 2562 ( เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันท่ี  15 ธ.ค.61 -15 ก.พ.62) ทําให้รายรับในไตรมาสแรกน้อยมาก สําหรับรายจ่ายได้
พยายามปรับลดรายจ่ายบางรายการท่ีไม่จําเป็น เพ่ือเป็นมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน โดยวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางด้านการเงิน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการโดยเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยสามารถลดรายจ่ายได้ในงบดําเนินงาน ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ แต่พบว่า
ประเภทค่าจ้างเป็นรายจ่ายท่ีสูงข้ึนตามอัตราค่าจ้าง ซ่ึงไม่สามารถปรับลดได้ เน่ืองจากเป็นขวัญ และกําลังใจให้กับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพประกอบท่ี 35 และ 36 

 
ภาพประกอบท่ี 35 ผลลัพธ์การดําเนินการด้านการเงินและสดัส่วนรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
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ภาพประกอบท่ี 36 ผลลัพธ์การดําเนินการด้านการเงินและสดัส่วนรายรับรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได ้
หมายเหตุ สําหรับปีงบประมาณ 2562 ตัวเลขท่ีแสดงในปี 2562 (ไตรมาส 1) ยังไม่สามารถประมวลผลได้อย่างสมบูรณ์ 
 

(2) ผลลัพธ์ด้านการตลาด 
ในปีงบประมาณ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมีรายได้ผลการดําเนินงานด้านการตลาดลดลง จากผลการดําเนินการ

ด้านการเงิน ตามสัดส่วนการลดลงของกลุ่มลูกค้าซ่ึงเป็นนักศึกษาไทย และจากนโยบายการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาต่างชาติ และ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี (เกียรตินิยม) และจากการประชาสัมพันธ์ในส่วนของคณะท่ี
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือจูงใจให้นักศึกษาสนใจและมาสมัครเรียน ตามนโยบายการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา ยังคงส่งผลให้
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบลดลง ซ่ึงเป็นไปตามสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมท้ังประเทศ  การจ้าง
แรงงานลดลง ทําให้ประชากรท่ัวไปมีรายได้ลดลง และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ทําให้ไม่จําเป็นต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาใน
ห้องเรียน สิ่งเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาค่อนข้างมาก ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเช่นเดียวกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ัน ในอนาคตบัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ จะต้อง
ปรับตัวไปตามสภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปรับกลยุทธ์ นโยบายใหม่ๆ ทางด้านการศึกษา เพ่ือดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ใน
ระบบการศึกษาแบบใหม่มากข้ึน 

สําหรับปีงบประมาณ 2562 เป็นการแสดงข้อมูลช่วงไตรมาสท่ี 1 ซ่ึงกําลังเริ่มรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 
2562 เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 จํานวนผู้สมัครและรายได้ค่าสมัครสอบจึงไม่มากนัก ดังภาพประกอบ
ท่ี 37 และ 38 
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ภาพประกอบท่ี 37 ผลลัพธ์การดําเนินการด้านการตลาด 
 

 
ภาพประกอบท่ี 38 จํานวนนักศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ สําหรับปีงบประมาณ 2562 ตัวเลขท่ีแสดงในปี 2562 (ไตรมาส 1) ยังไม่สามารถประมวลผลได้อย่างสมบูรณ์ 
 

ในพันธกิจท่ีสําคัญอีกประการของบัณฑิตวิทยาลัย คือ การส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม ซ่ึง
บัณฑิตวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท้ังในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะ  โดยพยายามแสวงหางบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาสนับสนุนและ
ส่งเสริมนักศึกษาสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการสนับสนุนใน
ส่วนของทุนการศึกษา เป็น 3 กลุ่มวิชา และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในภาพรวม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557–2561 จํานวน
เงิน 48,168,774.- บาท 52,912,194.- บาท  87,089,871.- บาท 60,518,186 บาท และ 38,704,000.- บาท ตามลําดับ การ
จัดสรรทุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมีแนวโน้มสูงข้ึนและค่อยๆ ลดลง ในช่วงระยะ 5 ปีงบประมาณ ดังกล่าว เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงในโครงการศูนย์กลางการศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง 
(Thailand’s Education Hub for Lower Region of ASEAN Countries) ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา โดยกําหนดระยะเวลาของการให้งบประมาณสนับสนุน 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 
2557-2561 และในส่วนของทุนวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชาเช่นกัน และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในภาพรวม 5 
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ปีงบประมาณ เป็นจํานวนเงิน 15,150,100.- บาท 15,536,229.- บาท 15,820,400.- บาท และ 15,941,200.- บาท และ 
14,767,800.- บาท ตามลําดับ ดังภาพประกอบท่ี 39 และ 40 

สําหรับปีงบประมาณ 2562 ในช่วงไตรมาสท่ี 1 บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่ได้จัดสรรทุนการศึกษาและทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย จึงไม่ได้แสดงในปีงบประมาณ 2562 
 

 
ภาพประกอบท่ี 39 ผลลัพธ์การดําเนินการด้านทุนการศึกษา 

 
ภาพประกอบท่ี 40 ผลลัพธ์การดําเนินการด้านทุนวิจัย 
 

ผลลัพธ์การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยเก้ือหนุนต่างๆ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเป็นการสร้าง

และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับนักศึกษา การมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือรองรับสถานการณ์ทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลง ท้ังในด้านวิชาการ งานวิจัย เพ่ือผลักดันนักศึกษาให้สร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ และกิจกรรมท่ีเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ท้ังกิจกรรม
สนับสนุนวิชาการ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ  และเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านต่างๆ ของ
นักศึกษา  ดังน้ี 

1. การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
2. โครงการอบรมนักศึกษาในการเขียนโครงการเพ่ือเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยฯ 
3. โครงการอบรมเขียนนิพนธ์ต้นฉบับฯ 
4. โครงการเตรียมตัวนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
5. โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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6. โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาท่ีรับทุน เช่น ทุน คปก. ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลา
นครินทร์ ทุน สกอ. และทุน Education Hub เป็นต้น 

7. การเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ฯ ในปีงบประมาณ 2557-2558 
8. การให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงท่ีหน่วย One Stop Service (OSS) ของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้

การบริการท่ีดีแก่นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป เป็นการสร้างประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และเอ้ือให้นักศึกษามี
รายได้ระหว่างท่ีเรียน 

แต่ละกิจกรรมมีผลการประเมินในระดับดีมาก กิจกรรม/โครงการต่างๆ เหล่าน้ีบัณฑิตวิทยาลัยมีงบประมาณ
สนับสนุนจัดให้แก่นักศึกษาเป็นประจําทุกปี มีบางกิจกรรมจัดหมุนเวียนให้ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ ์ ดังภาพประกอบท่ี 
41 
 

 
ภาพประกอบท่ี 41 เงินสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
หมายเหตุ สําหรับปีงบประมาณ 2562 ตัวเลขท่ีแสดงในปี 2562 (ไตรมาส 1) ยังไม่สามารถประมวลผลได้อย่างสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก 
  



 

Graduate School 100 

แบบสํารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 

 
แบบสํารวจนี้สอบถามความพึงพอใจ ความคิดเห็น และความผูกพันของท่านต่อแง่มุมต่าง ๆ ของการทํางานใน

บัณฑิตวิทยาลัย กรุณาตอบแบบสอบถามตามความรู้สึกจริงโดยไม่ต้องระบุชื่อของผู้ตอบ ข้อมูลที่ได้จะถูกนําไปวิเคราะห์
ในภาพรวมโดยไม่อ้างอิงถึงตัวผู้ตอบ ทั้งนี้เพื่อใช้พัฒนาสภาพการทํางานต่าง ๆ ในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะทําให้
บุคลากรมีความสุขในการทํางานตลอดจนมีความก้าวหน้าในอาชีพ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริง 
เพศ 

� ชาย 
� หญิง 

อายุ 
� 21 – 30 ปี  
� 31 – 40 ปี  
� 41 – 50 ปี  
� 51 ปีข้ึนไป 

สถานภาพ 
� โสด 
� สมรส 
� หย่าร้าง 

ระดับการศึกษา 
� ต่ํากว่าปริญญาตรี 
� ปริญญาตรี 
� ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

ประเภทการจ้างงาน 
� ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา 
� พนักงานมหาวิทยาลัย(ทุกประเภท) 
� พนักงานเงินรายได้ 
� อ่ืน ๆ (ระบุ)    

อายุงานในบัณฑิตวิทยาลัย 
� ต่ํากว่า 5 ปี 
� 5 – 10 ปี 
� 11 – 15 ปี 
� 16 – 20 ปี 
� 21 – 25 ปี 
� 26 ปีข้ึนไป 

 
 
 



 

Graduate School 101 

ตอนที่ 2 กรุณานึกถึงการทํางานในบัณฑิตวิทยาลัยและเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อตอบคําถามข้างล่างตาม
ความรู้สึกของท่าน 

 

คําถาม 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1 

ไม่เห็น
ด้วย 
2 

ไม่แน่ใจ 
/เฉย ๆ 

3 

เห็น
ด้วย 
4 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

5 
1. ข้าพเจ้าจะมคีวามสุขมากถ้าได้ทํางานในบัณฑิตวิทยาลัย

จนเกษียณ 
     

2. ข้าพเจ้าถือว่าปัญหาของบัณฑิตวิทยาลัยก็คือปัญหาของ
ข้าพเจ้า 

     

3. ข้าพเจ้าไมรู่้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของบัณฑิตวิทยาลัย      
4. ข้าพเจ้าไมม่ีความรู้สึกรักบัณฑิตวิทยาลัย      
5. องค์กรแห่งน้ีมีความหมายอย่างยิ่งกับตัวของข้าพเจ้า      
6. ข้าพเจ้าจะเดือดร้อนอย่างมาก หากต้องลาออกจาก 

บัณฑิตวิทยาลัยโดยไม่มีงานอ่ืนมารองรับโดยทันที 
     

7. ชีวิตของข้าพเจ้าจะลําบากและยุ่งยากเป็นอย่างมาก ถ้า
ข้าพเจ้าตัดสินใจลาออกจากบัณฑิตวิทยาลัยในตอนน้ี 

     

8. หากต้องลาออกจากบัณฑิตวิทยาลัย การหางานใหม่ท่ีดี
พอ กับงานในปัจจุบันเป็นเรื่องยาก 

     

9. ข้าพเจ้าทุ่มเททํางานมาอย่างยาวนานในบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้าพเจ้าจึงไม่อยากลาออกไปทํางานในองค์กรอ่ืน 

     

10. การลาออกจากบัณฑิตวิทยาลัยในขณะน้ี เป็นเรื่องท่ียาก
มากสําหรับข้าพเจ้า แม้ข้าพเจ้าอยากลาออกก็ตาม 

     

11. ข้าพเจ้าจะรูส้ึกผิดต่อบัณฑิตวิทยาลัย หากลาออกใน
ขณะน้ี 

     

12. การท่ีข้าพเจ้าไม่ลาออกในขณะน้ี เป็นเพราะรู้สึกผูกพัน
กับเพ่ือนร่วมงานท่ีน่ี 

     

13. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัณฑิตวิทยาลยัมีบุญคุณต่อข้าพเจ้า      
14. ถ้ามีผู้เสนองานใหม่ท่ีดีกว่า ข้าพเจ้าก็จะไมล่าออก เพราะ

คิดว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้องต่อองค์กร 
     

15. ข้าพเจ้าไมล่าออกจากบัณฑิตวิทยาลัยในขณะน้ี เพราะ
การลาออกเป็นการสร้างภาระให้องค์กรแห่งน้ี 
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ตอนที่ 3 คําถามต่อไปนี้สอบถามความเห็นของท่านต่อลักษณะงานในประเด็นต่าง ๆ  โปรดเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับ
ความเห็นของท่าน  
 

คําถาม 
น้อยท่ีสุด 

1 
น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากท่ีสุด 
5 

16. บ่อยแค่ไหนท่ีบุคคลต่อไปน้ีช่วยเหลือท่านเป็นพิเศษเพ่ือให้การ
ทํางานของท่านมีความสะดวกราบรื่น 

     

16.1 ผู้บริหาร      
16.2 หัวหน้างานช้ันต้น      
16.3 เพ่ือนร่วมงาน (หมายถึงบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่หัวหน้างาน

และไม่จําเป็นต้องเป็นกลุ่มงานเดียวกัน) 
     

 
17. ท่านมีความสะดวกใจหรือสบายใจในการพูดคุยกับบุคคล

เหล่าน้ีแค่ไหน 
     

17.1 ผู้บริหาร      
17.2 หัวหน้างานช้ันต้น      
17.3 เพ่ือนร่วมงาน (หมายถึงบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่หัวหน้างาน

และไม่จําเป็นต้องเป็นกลุ่มงานเดียวกัน) 
     

18. เมื่อมีปัญหาในการทํางาน ท่านสามารถพ่ึงพิงบุคคลเหล่าน้ีได้
มากน้อยแค่ไหน 

     

18.1 ผู้บริหาร      
18.2 หัวหน้างานช้ันต้น      
18.3 เพ่ือนร่วมงาน (หมายถึงบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่หัวหน้างาน

และไม่จําเป็นต้องเป็นกลุ่มงานเดียวกัน) 
     

19. ท่านมีความขัดแย้งกับเพ่ือนร่วมงานในฝ่ายเดียวกัน บ่อยแค่
ไหน 

     

20. ท่านมีความขัดแย้งกับบุคลากรในฝ่ายอ่ืน ๆ บ่อยแค่ไหน      
21. ท่านมีความขัดแย้งกับผู้รับบริการบ่อยแค่ไหน (ผู้รับบริการ คือ 

นักศึกษา บุคคลากรของหน่วยงานอ่ืน นอกบัณฑิตวิทยาลัย 
ฯลฯ) 

     

22. ท่านพอใจกับปริมาณงานท่ีท่านได้รับมอบหมายเพียงใด      
23. ท่านพอใจเพียงใดกับเงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีได้รับ      
24. ท่านได้รับเงินเดือนคุ้มค่ากับงานท่ีทําเพียงใด      
25. เมื่ อได้รับมอบหมายงาน ท่านสามารถกําหนดวิ ธีการ

ปฏิบัติงานของตนได้มากน้อยเพียงใด 
     

26. ท่านสามารถกําหนดเองได้มากน้อยเพียงใดว่าจะทํางานช้ินใด
ก่อนหรือหลัง  

     

27. ท่านมีอิสระมากน้อยเพียงใดในการทํางาน น่ันคือ สามารถ
ทํางานได้โดยไม่ต้องมีผู้มาคอยตรวจสอบ 

     

28. มีโอกาสมากน้อยเพียงใด ท่ีท่านจะย้ายหรือลาออกจากบัณฑิต
วิทยาลัยภายใน 1 ปีข้างหน้า 

     

29. มีโอกาสมากน้อยเพียงใด ท่ีท่านจะมองหางานใหม่ภายใน 1 ปี
ข้างหน้า 

     

30. ระบบการพิจารณาความดีความชอบในองค์กรมีความ      
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คําถาม 
น้อยท่ีสุด 

1 
น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากท่ีสุด 
5 

เหมาะสมและเป็นธรรมเพียงใด 
31. ท่านพอใจเพียงใดกับโอกาสความก้าวหน้าท่ีมีในการทํางาน      
32. ท่านพอใจเพียงใดกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจาก

องค์กรเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการงาน 
     

33. ท่านพอใจกับสภาพแวดล้อมในท่ีทํางานเพียงใด      
34. ท่านพอใจกับความมั่นคงในการทํางานเพียงใด      
35. ในการทํางาน ท่านต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ิมเติมมากน้อยแค่ไหน      
36. ท่านได้ทํางานท่ีมีความหลากหลาย (ไม่จําเจ) มากน้อยแค่ไหน      
37. ในการทํางาน ท่านต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหน      
38. ข้อความต่อไปน้ีเป็นจริงมากน้อยเพียงใด      

38.1 หากย้อนเวลากลับไปได้ และต้องตัดสินใจอีกครั้งว่าจะ
ทํางานแบบเดียวกับท่ีท่านกําลังทําอยู่หรือไม่ ท่านจะ
ไม่ลังเลเลยว่าจะทํางานแบบเดียวกับท่ีกําลังทําอยู่ 

     

38.2 ถ้าขณะน้ีท่านมีอิสระท่ีจะเลือกทํางานอะไรก็ได้ตามท่ี
ต้องการ ท่านจะเลือกทํางานแบบเดียวกับท่ีกําลังทําอยู ่

     

38.3 ถ้าเพ่ือนของท่านบอกว่า เขาสนใจท่ีจะทํางานแบบ
เดียวกับงานของท่าน ท่านจะสนับสนุนให้ทําอย่าง
เต็มท่ี 

     

39. โดยรวมแล้ว ท่านพึงพอใจกับงานของท่านเพียงใด      
 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
            
            
             
 

----------------------------------------------------------------- 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจําปี 2561 

----------------------------------------------- 
 
คําชี้แจง โปรดให้คะแนนระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 1-5  โดยคะแนน 1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด และ 5 
หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด ขอความกรุณาให้ระบุรายละเอียดเนื้องานที่เป็นปัญหา / ไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 
จะขอบคุณยิ่ง 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
สถานะผู้ประเมิน 
1. � อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 � กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 � กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 � กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. � นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 � สาขาวิชาท่ีศึกษา………………………………..……………………………………………………..………………… 
 � ระดับการศึกษา   � ป.เอก     � ป.โท แผน ก    � ป.โท แผน ข 
 � กลุ่มสาขา � วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  � วิทยาศาสตร์สุขภาพ � มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
3. � เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานบัณฑิตศึกษา 
4. � อ่ืนๆ  � บุคลากร ม.อ. ที่ไม่ไดป้ฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา � นักศึกษา ม.อ. ระดับปริญญาตรี 
   � บุคคลภายนอก 
 

ส่วนที่ 2  การให้บริการ 
โปรดทําเคร่ืองหมาย �ตามระดับความพึงพอใจของท่านในการรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

น้อยท่ีสุด มากท่ีสุด 

ประเด็นความพงึพอใจ คะแนน 
 1 2 3 4 5 
ด้านคุณภาพการให้บริการ :      
1. ความถูกต้องแม่นยํา      
2. รวดเร็ว      
ด้านบุคลากร :      
3. อัธยาศัยไมตรีที่ดี  และความเตม็ใจให้บริการ      
4. ความเชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษา/แนะนาํ      
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ :      
5. การได้รับข้อมูลจากการใชบ้ริการครบถ้วน      
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ      
7. ให้บริการอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเปน็ธรรม      
8. ความชัดเจนในกระบวนการและระบบการทํางาน      
ความพึงพอใจในภาพรวม :      
9. ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย      
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ประเด็นท่ีควรปรับปรุง/แก้ไข  
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง/พัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กรุณาส่งคืน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ช้ัน 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

(ขอความกรุณาส่งคืน ภายในวันท่ี  30 พฤษภาคม 2562) 
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Evaluation Form for Graduate School’s services, PSU Fiscal Year 2018 
--------------- 

Instruction  Please choose the evaluation level by 5 is the maximum, 1 is the minimum and kindly classify 
any detailed material/comment/suggestion that is/are dissatisfied. 

Part I : General Information 
Status 
1. Graduate Studies Instructor 

� Science and Technology  
� Health Sciences 
� Social Sciences and Humanities  

2. Graduate Student 
� Program............................................................ 
� Level of Study  

O   Doctoral Degree  O   Master’s Degree Plan A1 O Master’s Degree Plan A2 
� Field of Study  

O   Science and Technology O   Health Sciences O  Social Sciences and Humanities 
3. Faculty/College/Institute Graduate Staff 
4. Other 

o Staff  O  PSU Bachelor’s Degree  O General people 
 

Part II : Satisfaction of Graduate School’s services 
Please mark  √  in block which is right/best fit with your opinion.  

  Least <---------------------> Most 

Items Evaluation Level 
1 2 3 4 5 

Quality of service :      
1.    Accuracy      
2.    Urgency      
Staff      
3.   Service mind      
4.    Willingness      
5.    Proficiency      
Service process :      
6.    Complete information      
7.    Right time      
8.   First in – First serve      
9.   Clarity       
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Improvement 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Suggestion/Comments 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Thank you for your cooperation 

Graduate School 

 

 

 

 

 

 

Please kindly submit to: 

Graduate School 11th Floor, Building 2, Learning Resources Center 
Prince of Songkla University, Hat Yai campus, Songkhla 

(Not later than May 30th, 2019) 

 

 

 

 


