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โครงร่างองค์กร
1. ลักษณะองค์กร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
สถาบั น ทรั พยากรทะเลและชายฝั่ ง มหาวิทยาลั ย สงขลานคริ นทร์ จัด ตั้งขึ้ นปี พ.ศ. 2532 จาก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย โดยกรมวิเทศสหการและทบวงมหาวิทยาลัยกับองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (MANRES : Management of Natural Resources and Environment
Project (USAID) Project No.493-0345) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน
บ ริ เ ว ณ ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล ท า ง ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ท ะ เ ล แ ล ะ ช า ย ฝั่ ง ใ น ปี พ . ศ . 2 5 5 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายในการให้สถาบันฯ ปรับเปลี่ยน โครงสร้างและพันธกิจ โดยให้เพิ่ม
บทบาทด้านการเรียนการสอน สาหรับการวิจัยและบริการวิชาการให้เน้นการศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบ
สงขลา เพื่อหวังผลให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นาทางด้านวิชาการ งานวิจัย
ชี้น าและแก้ ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชนในด้ า นต่า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของทะเลสาบสงขลา การจัดการชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามัน
ก(1) สถาบันฯ มีการดาเนินการตามภารกิจด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยด้าน
การศึกษาสถาบันฯ ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจั ด การทรั พ ยากรทะเลและชายฝั่ ง ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2552 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้เปิดหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 321(2/2553)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 และสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2553 ส่วนด้านการวิจัยและบริการวิชาการนั้น สถาบันฯ ร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการประสานงานให้ ชุมชน
ในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลารวมตัว เป็นสภาลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาในการเป็นเวทีภาคประชาชน เพื่อระดม
สมองและเครือข่ายพันธมิตรจากชุมชนและเครือข่ายต่างๆ จากภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในทะเลสาบสงขลา
และพัฒนาและจัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัยของลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาเพื่ อสร้างเครือข่ายในการจัดทาแผนที่วิจัย
และสถาบันฯ ยังได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการให้บริการวิชาการในหลากหลายด้าน เช่น
ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน ในการดาเนินการด้านระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ร่วมกับศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ในการดาเนินงานโครงการ
ติด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาลุ่ ม น้ าทะเลสาบสงขลา โดยเครื อข่ า ยภาค
ประชาชนและภาคีชุมชน ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติในการดาเนินโครงการผลักดันแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2555-2564) ไปสู่การปฏิบัติรายพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้สาธารณชนเห็นถึงความสาคัญของการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาคใต้
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ก(2) สถาบันฯ มีวัฒนธรรม พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมดังนี้
วัฒนธรรมขององค์กร
ทางานเป็ น ทีม เคารพในความแตกต่า ง ยอมรับ การประเมินและมี ความยืดหยุ่นต่ อการ
เปลี่ยนแปลง
พันธกิจ
 ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 สร้างเอกภาพและผลิตงานวิจัยเชิงประจักษ์ ในด้านการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
 สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันชั้นนาด้านการบริหารจัดการพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง สร้างงานวิจัยเชิงประจักษ์
ผลิตบัณฑิตสหวิทยาการ นาความรู้สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
ค่านิยม
Responsibility
รับผิดชอบในหน้าที่
Quality
มุ่งเน้นงานคุณภาพ
Refuge
เป็นที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่น
ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
บุคลากร
หน้าที่หลัก
สานักงานเลขาฯ ประสานงาน/สนับสนุนการดาเนินงานของ
สถาบันฯ และดูแลงานด้านบริหาร การเงิน
พัสดุภายในสถาบันฯ
นักวิจัย
ดาเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
สนับสนุนการดาเนินงานด้านการเรียนการ
สอน
เจ้าหน้าที่วิจัย
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้ า นการวิ จั ย
บริการวิชาการ และการเรียนการสอน
อาจารย์
ดาเนินงานการเรียนการสอน การวิจัย และ
(อาจารย์ 2 คน, บริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ *ระยะเวลาการทางาน 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่
1.5 คน)
ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
รวม

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

จานวน
2

ปริญญาโท

1

ปริญญาโท

1

ปริญญาเอก

3.5*

7.5
4

ก(4) สถาบันฯ ตั้งอยู่อาคารบริหารวิชาการรวมชั้นที่ 5 ประกอบไปด้วยห้องสานักงาน ห้องทางาน
ส่วนบุคคล ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องพักนักศึกษา ศูนย์ประสานงานสภาลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา และมีห้อง
ช่องทางสื่อสารสาธารณะ (Science, Technology and Innovation (STI) Corner PSU) ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ก(5) สถาบันฯ ดาเนินงานภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับดังนี้
ด้านต่างๆ
กฎหมาย/กฎระเบียบข้อบังคับ
ด้านการเงิน
- ระเบียบการเงินและงบประมาณของกระทรวงการคลัง
- ระเบียบการพัสดุของสานักนายกรัฐมนตรี
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ด้านรับรองระบบงาน
- ข้อ บั ง คับ มหาวิท ยาลั ยสงขลานคริ นทร์ว่ า ด้ว ยการจั ดระบบบริ ห ารงาน
โครงการจัดตั้งสถาบันทรัพยากรชายฝั่ง พ.ศ. 2535
- เกณฑ์การประเมินคุณภาพการดาเนินงานประจาปีของสถาบันฯ
- เกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตรของสานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้ว ยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
- พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2537, 2542,
2546
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
ข(1) โครงสร้างและระบบกากับดูแลของสถาบันฯ
คณะกรรมการประจาสถาบันฯ

ผู้อานวยการสถาบัน
ฯ

คณะกรรมการดาเนินงานประจาสถาบันฯ

รองผู้อานวยการสถาบันฯ

สานักงานเลขาฯ
 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

กลุ่มงานการเรียนการสอน
 พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์
 ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
ตาแหน่งอาจารย์

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 นักวิจัย
 เจ้าหน้าที่วิจัย
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สถาบันฯ ดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากอธิการบดี โดยมีผู้อานวยการสถาบันฯ เป็นผู้นาสูงสุด
ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาสถาบันฯ และคณะกรรมการดาเนินงานประจาสถาบันฯ
ข(2) กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของสถาบันฯ
ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการ/ความคาดหวัง
นักศึกษา/ผู้ปกครอง

- จบการศึกษาในเวลาที่กาหนด
- มีความรู้ ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพ
- มีทุนการศึกษาสาหรับผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์
บุคลากรภายในหน่วยงาน - ระบบธรรมาภิบาลในองค์กร
- ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- การมีสวัสดิการที่ดี
ผู้ใช้บัณฑิต
- บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถใน
วิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม
ชุมชน
- องค์ความรู้ที่สามารถนามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่งในท้องถิ่น
- ความร่วมมือระหว่างชุมชนและ
สถาบันฯ

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
- การประชุม
- การสื่อสารระหว่างบุคคล
- การประกาศจัดสรรทุนวิจัย

- การประชุม
- การสื่อสารระหว่างบุคคล
- การประชุม
- การเจรจา/หารือ
- การประชุม
- การเจรจา/หารือ
- การทาโครงการบริการ
วิชาการและวิจัยร่วมกับชุมชน

2. สภาวการณ์ขององค์กร
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ก(1) คู่แข่งของสถาบันฯ ที่เปิดสอนในหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันในประเทศมี 3 แห่ง คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรประมง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย แต่เนื่องจากหลักสูตร
ของสถาบันฯ เป็นหลักสูตร interdisciplinary ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจึงมีกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาที่
กว้างกว่าคู่แข่ง และในเชิงงานวิจัยนั้นทางสถาบันฯ มุ่งเน้นประเด็นปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่งในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาจึงไม่มีประเด็นการแข่งขันที่รุนแรงมากนักกับหลักสูตรคู่แข่งดังกล่าว
ก(2) ปัจจัยที่สาคัญที่กาหนดความสาเร็จของสถาบั นฯ คือยุทธศาสตร์ที่ตั้งของสถาบันฯ ซึ่งอยู่ติดกับ
ทะเลและชายฝั่งทาให้มีความได้เปรียบในการทาวิจัย สถาบันฯ มีความร่วมมือกับชุมชนผ่านทางสภาลุ่มน้า
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ทะเลสาบสงขลาทาให้สามารถเข้าถึงปัญหาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง สถาบันฯ ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในจานวนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และบริการวิชาการ
การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่มีผลต่อการแข่งขันคือ สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ซึ่งกระทบต่อ
จานวนของนักศึกษาที่มาจากภูมิภาคอื่น
ก(3) แหล่งข้อมูลสาคัญที่มีอยู่สาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันส่วนใหญ่ได้จากการสืบค้น
จากอินเตอร์เน็ต เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของสถาบันฯ ดังนี้
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
รายละเอียด
ด้านธุรกิจ
- การได้บุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดีเข้ามาเป็นนักศึกษา
- การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และประเทศ
ด้านปฏิบัติการ
- การหาเงินรายได้ของสถาบันฯ ให้สมดุลกับรายจ่ายของสถาบันฯ
- การพัฒนาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
- การบูรณาการโจทย์วิจัยลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
ด้านทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนา และธารงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและ
ประสบการณ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานเกี่ยวกับลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
- สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทาวิจัย
- ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
สถาบันฯ เริ่มมีการนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยที่ผ่านมา
ทางสถาบั น ฯ ได้มีการนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีกรรมการจากภายนอกเป็นผู้ ประเมินอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้มีการประเมินทบทวนผลการดาเนินงานอันนาไปสู่การปรับปรุงการดาเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังมีการรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา บุคลากร และชุมชนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการให้บริการ
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หมวด 1 การนาองค์กร
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
1.1 ก วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
1.1 ก(1) ผู้นาระดับสูงรับมอบหมายการปรับโครงสร้างและพันธกิจของสถาบันฯ จากมหาวิทยาลัย ใน
ปี 2551 และนาเข้าที่ป ระชุ มร่ วมกับบุ คลากรทั้งสถาบันฯ เพื่อกาหนดกรอบทิศทางการดาเนินงาน มีการ
ประชุมระดมความคิดเพื่อยกร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้วนาเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 316/2552 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 สาหรับค่านิยมของสถาบันฯ
ผู้บริหารได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพจัดทาค่านิยม โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เลือกค่านิยมที่สื่อถึงสถาบันฯ มากที่สุด และนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมของสถาบันฯ เพื่อหาข้อสรุป
ผู้นาระดับสูงได้กาหนดการทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจให้กระทาทุกปี และให้ถ่ายทอดไปสู่
บุคลากรผ่านการประชุม ถ่ายทอดสู่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯ
ผู้นาระดับสูงมุ่งมั่นต่อค่านิยมของสถาบันฯ มีการติดตามการดาเนินงานของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ มี
การจัดตั้ง STI corner และให้การสนับสนุนการดาเนินงานของสภาลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาเพื่อเป็นที่พึ่งของ
ชุมชนท้องถิ่น
1.1 ก(2) ผู้นาระดับสูงดาเนินการสร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อส่งเสริม กากับ และส่งผลให้มีการ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมโดยนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถาบันฯ นอกจากนั้น
ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถาบันฯ และคณะกรรมการดาเนินงานประจาสถาบันฯ เพื่อคอยดูแล ให้
คาแนะน าการดาเนิ นงานภายในสถาบั น ฯ และผู้ นาระดับสู งมีการเน้นย้าการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
บุคลากรในระหว่างการประชุมภายในของสถาบันฯ
1.1 ก(3) ผู้นาระดับสูงมีการดาเนินการเพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืน โดยมีการสร้างเครือข่ายและ
พันธมิตรการทางานร่วมกัน ระหว่างสถาบันฯ และองค์กรภายนอก ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ของชุมชนใน
ท้องถิ่น เช่น สภาลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ผู้นาระดับสูงใช้ คณะกรรมการประจาสถาบันฯ หรือการประชุมวาระต่างๆ ในการกากับให้เกิดการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และพันธกิจ และผู้นาระดับสูง สร้างบรรยากาศ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมภายใน
ของสถาบันฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน ตลอดจนการดาเนินงานในด้านต่างๆ ในลักษณะของคณะทางาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมด้านการบริการวิชาการให้แก่หน่ว ยงานภายนอกและชุมชน และผู้ นาระดับสู ง
พัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นาโดยการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์กรกับผู้บริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัยตามโอกาสและวาระที่เหมาะสม
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1.1 ข การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์กร
1.1 ข(1) ผู้นาระดับสูงสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรด้วยวาจาทั้งในที่ประชุมภายในของ
สถาบันฯ และแบบตัวต่อตัวตามแต่โอกาสเอื้ออานวย และกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาโดยมีการ
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
ผู้น าระดับ สูงสื่อสารการตัดสิน ใจที่สาคัญ ในที่ประชุมภายในของสถาบันฯ เช่น การประชุมชี้แจง
นโยบาย การประชุมแจ้งผลการดาเนินการด้านการบริหารและการเงิน เป็นต้น
ให้ความสาคัญกับนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และสารวจความ
คิดเห็นผ่านทางช่องทางระบบสารสนเทศของสถาบันฯ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานของสถาบันฯให้ตอบสนอง
กับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1 ข(2) ผู้นาระดับสูงดาเนินการสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ
มีการมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ รั บผิ ดชอบในแต่ละส่ ว นงานเพื่อให้ เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจังให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
ผู้นาระดับสูงทบทวนตัววัดผลการดาเนินการเป็นประจาเพื่อปรับปรุงนโยบาย ผลการดาเนินการและ
ควบคุ ม การด าเนิ น การ เช่ น ด้ า นการเรี ย นการสอนมี ก ารทบทวนตั ว วั ด ผลตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษา (มคอ.) ด้านการบริ การวิช าการมีการวิเคราะห์ กิจกรรม/โครงการที่ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน เป็นต้น
1.2 การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่
1.2 การกากับดูแลองค์กร
1.2 ก(1) สถาบันฯ มีการกากับดูแลองค์กรเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินการด้านต่างๆ โดย
ในส่วนของผู้บริหารมีการประเมินการดาเนินงานของผู้อานวยการสถาบันฯ ตามข้อตกลงภาระงานทุก 6 เดือน
โดยอธิการบดี และมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาทาหน้าที่กากับ ดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามพันธกิจของสถาบันฯ
ความรับผิดชอบด้านการเงินมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปดาเนินการ/ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
สถาบันฯ และผู้นาระดับสูงเป็นผู้กากับดูแลในการตรวจสอบกระบวนการทางานเป็นประจา
ความโปร่ งใสในการดาเนิ น การมี การแต่ง ตั้งคณะกรรมการประจาสถาบันฯ และคณะกรรมการ
ดาเนิ น งานประจ าสถาบั น ฯ ซึ่งประกอบไปด้ว ยผู้ ท รงคุณวุฒิ ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันฯ และมี
กระบวนการตรวจสอบภายในจากหน่ ว ยตรวจสอบของมหาวิ ท ยาลั ย ตามวาระที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด
นอกจากนั้นมีการตรวจติดตามคุณภาพทางการศึกษา (SAR) เป็นประจาทุกปี
การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการประกาศข้อมูลที่สาคัญของสถาบันฯ ผ่านทาง
เว็ปไซต์
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1.2 ก(2) ผลการปฏิบัติงานของผู้นาระดับสูง มีการประเมิน ประจาปีโดยอธิการบดี จากผลการ
ปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานและรายได้ของสถาบันฯ
1.2 ข การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
1.2 ข(1) สถาบันฯ มีการดาเนินการที่คานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสังคม โดยนา
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในชุมชนมาเป็นประเด็นในการทาวิจัยของนักศึกษา และทาง
สถาบันฯ ยังดาเนินการในการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการสร้างชุ มชนเข้มแข็ง และนาความรู้ใน
การจัดการทรัพยากรถ่ายทอดให้แก่ชุมชน
1.2 ข(2) สถาบันฯ มีการดาเนิ นการในการส่งเสริมและเพิ่มความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของ
สถาบันฯ มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ด้านการเรียนการสอนมีการดาเนินงานภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณะกรรมการประจาสถาบันฯ
ด้านบริการวิชาการและการวิจัยมีการดาเนินงานภายใต้แนวปฏิบัติการบริหารโครงการวิจัย ระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปดาเนินการภายใต้การควบคุม ดูแลของผู้บริหาร
1.2 ค(1) สถาบันฯ คานึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมในภาพใหญ่ โดยนาความต้องการ
ของชุมชน วิกฤติปัญหาของชุมชนชายฝั่งมาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการและวิจัย
1.2 ค(2) ชุมชนที่สาคัญสาหรับสถาบันฯ ประกอบด้วยชุมชนลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาและชุมชนชายฝั่ง
โดยมีการดาเนินการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ดังนี้
ชุมชนที่สาคัญ
ชุมชนลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาและ
ชุมชนชายฝั่ง

วิธีดาเนินการและการเลือกกิจกรรมที่
สนับสนุนชุมชน
- การให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรประมง
- การให้คาปรึกษา การออกท้องที่เพื่อ
เข้าถึงประเด็นปัญหาของชุมชน
- การจัดหาโครงการบริการวิชาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
- การเผยแพร่ความรู้ในงานจัดแสดง
ต่างๆ

การมีส่วนร่วมของผู้นา
และบุคลากร
- การประสานงานกับ
ผู้นาชุมชน
- การกาหนดนโยบาย
การสนับสนุน
บุคลากรและการเงิน
- การจัดตั้งศูนย์
บริหารงานวิจัยลุ่ม
น้าทะเลสาบสงขลา
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ชุมชนที่สาคัญ

วิธีดาเนินการและการเลือกกิจกรรมที่
สนับสนุนชุมชน

การมีส่วนร่วมของผู้นา
และบุคลากร
- การอานวยความ
สะดวกสถานที่และ
บุคลากรในการ
ประสานงานกับ
ชุมชน
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
2.1 ก การจัดทากลยุทธ์
สถาบันฯ มีการจัดทาแผนกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในองค์กร โดยผู้บริหารใช้
ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ซึ่งได้จากการประชุมภายในของสถาบันฯ มา
กาหนดเป็นความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ จากนั้นนาเข้าที่ประชุมของสถาบันฯ เพื่อวางแผน
จัดทาแผนกลยุทธ์ โดยมีการกาหนดกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้น 1 ปี ตามรอบปีการศึกษาเพื่อความ
สอดคล้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถปรับเปลี่ยน ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ทัน
กับสถานการณ์ในแต่ละปีการศึกษา และแผนระยะยาว 4 ปีตามรอบของผู้บริหาร เพื่อให้สามารถตอบรับต่อ
วิสัยทัศน์ของผู้นาในการปรับปรุงการดาเนินงานของสถาบันฯ สถาบันฯ มีการกาหนดความสามารถพิเศษโดย
การนาพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมาดาเนินการอย่างต่อเนื่องทาให้เกิดเป็นความสามารถพิเศษ
คือการบริการวิชาการสู่ชุมชน การนานวัตกรรมสู่ชุมชน การนาผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติและการนาไปใช้
ประโยชน์
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ สถาบันฯ มีการนาผลการประเมินติดตามคุณภาพทางการศึกษาประจาปี
(SAR) ในปีที่ผ่านมาซึ่งมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสถาบันฯ ประกอบกับข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ตามประเด็นความท้าทาย เป็นกระบวนการที่สามารถระบุจุดบอดที่เกิดขึ้น
เพื่อปรับปรุงแผนระยะสั้นในปีถัดไป โดยมีกรอบเวลาและผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ดังนี้
ขั้นตอน
1. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกาหนดความ
ท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
2. การวางแผนการจัดทาแผนกลยุทธ์
3. การจัดทากลยุทธ์
4. การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติและการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร

กรอบเวลา
2 สัปดาห์

ที่ประชุมภายในของสถาบันฯ
ที่ประชุมภายในของสถาบันฯ
บุคลากรทุกคน

2 สัปดาห์
4 สัปดาห์
10 เดือน

2.1 ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันฯ กาหนดมาจากกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตอบสนองต่อความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์โดยมีการระบุเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ออกเป็นระยะสั้น 1 ปีและระยะยาว 4 ปี โดย
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มีการพิจารณาพันธกิจของสถาบันฯ ในทุกด้านจึงมีความสมดุลระหว่างความท้าทาย
และโอกาสในระยะสั้นและระยะยาวดังแสดงในตาราง
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ความท้าทาย
ด้านธุรกิจ

ด้านปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

แผนปฏิบัติการระยะสั้น
(1 ปี)
การได้บุคคลที่มีคุณลักษณะ - ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต ร
ที่ดีเข้ามาเป็นนักศึกษา
ผ่านทางเว็ปไซต์
- มีคณะกรรมการประจา
หลักสูตรสัมภาษณ์และ
คัดเลือกนักศึกษาใหม่
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ส ารวจความต้ อ งการและ
สอดคล้องกับความต้องการ ประเมินความพึงพอใจของ
ของสังคมและประเทศ
ผู้ใช้บัณฑิตและชุมชน

การพัฒนาเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการ
สอน

- ใช้หลักสูตร Tailor-made
programs ที่เน้นการเรียนรู้
ด้ว ยตนเองและผู้ เ รีย นเป็ น
ศูนย์กลาง
- พัฒนาความสามารถของ
บุคลากรด้า นการเรียนการ
สอน
- ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา
การพัฒนาเพิ่มศักยภาพและ - จัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัย
ประสิทธิภาพในการ
ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
ปฏิบัติงานด้านการบริการ - จัดตั้ง STI corner
วิชาการและการวิจัย
- ให้บริการด้านวิชาการแก่
ชุมชน

การหาเงินรายได้ให้สมดุล
กับรายจ่ายของสถาบันฯ

- ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุน
สนั บ สนุ น โครงการบริ ก าร
วิชาการ
- ขอจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการระยะยาว
(4 ปี)
จัดปฏิทินการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
สถานศึกษาและสถานที่จัด
แสดงต่างๆ
พัฒนาหลักสูตร
สหวิทยาการที่มีการ
บูรณาการร่วมกันระหว่าง
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทะเลและชายฝั่ง
- ดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนงาน
ด้านบัณฑิตศึกษา
- การวางแผนด้าน
อัตรากาลังสนับสนุนการ
ดาเนินงาน
- บูรณาการปัญหารอบลุ่ม
น้าทะเลสาบสงขลาเข้ากับ
งานวิจัย
- สร้างความร่วมมื อกับ
หน่ ว ยงานภายนอก และ
จัดทาข้อตกลงความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ
จัดทาแผนบริหารการเงิน
และงบประมาณ
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ความท้าทาย

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ด้ า นทรั พ ยากร การพัฒนาและส่งเสริมการ
บุคคล
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องของ
บุคลากร
การธารงรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถและ
ประสบการณ์

แผนปฏิบัติการระยะสั้น
(1 ปี)
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
โครงการพัฒนาฯ ที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก
- ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ดาเนินงาน
- พัฒนาระบบสวัสดิการ
พื้นฐาน

แผนปฏิบัติการระยะยาว
(4 ปี)
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน
กาหนดเส้นทางการ
เจริญเติบโตของบุคลากร
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนาไปปฏิบัติ
2.2 ก การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการที่สาคัญของสถาบันฯ เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเพื่อตอบสนองของความต้องการของ
ลูกค้าและผู้ มีส่ ว นได้ส่ว นเสี ย การพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภ าพในการดาเนินงาน และมีการ
ถ่ายทอดแผนปฏิบั ติการไปยั งบุ คลากรทุกคนในสถาบันฯ โดยผู้ บริห ารมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีห น้าที่
รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์จัดทาแผนปฏิบัติ การ หลังจากนั้นนาแผนปฏิบัติการเข้าสู่ที่ประชุมภายในสถาบันฯ
เพื่อชี้แจงและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติของบุคลากรทุกคน และในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป สถาบันฯ
จะมีการประชุมบุคลากรทั้งหมดโดยมีผู้บริหารเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้เข้า
กับสถานการณ์และถ่ายทอดลงสู่บุคลากรอย่างทันท่วงที
ในด้านทรัพยากรด้านการเงินและสิ่งสนับสนุนในการดาเนินงานของสถาบันฯ ได้รับการดูแลและมีการ
บริหารความเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่พัสดุภายใต้ความควบคุมของผู้บริหารเพื่อสนับสนุน
ให้แผนปฏิบัติการบรรลุผล
ด้านทรัพยากรบุคคลในระยะสั้นมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง โดยโครงการที่
จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระงานรับผิดชอบเป็นประจา และแผนระยะยาวมีการถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในงานที่รับผิดชอบให้เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้มีผู้สามารถปฏิบัติงานแทนได้กรณี
มีการโยกย้ายหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญที่ใช้ติดตามผลลัพธ์และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
แสดงดังตาราง
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ความ
ท้าทาย

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

เป้าหมาย
ที่สาคัญ

แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด/ แผนปฏิบัติการ
ระยะสั้น (1 ปี) เป้าหมาย
ระยะยาว
(4 ปี)
ด้านธุรกิจ การได้บุคคลที่ จานวนผู้สมัครเข้า ประชาสัมพันธ์ 15 คนต่อ จัดปฏิทินการ
มีคุณลักษณะ ศึกษาต่อปี
หลักสูตรผ่าน ปี
ประชาสัมพันธ์
ที่ดีเข้ามาเป็น การศึกษา
ทางเว็ปไซต์และ (หลักสูตร หลักสูตรใน
นักศึกษา
มีคณะกรรมการ มหาสถานศึกษาและ
ประจาหลักสูตร บัณฑิต)
สถานที่จัดแสดง
สัมภาษณ์และ 10 คนต่อ ต่างๆ
คัดเลือก
ปี
นักศึกษาใหม่ (หลักสูตร
ปรัชญา
ดุษฎี
บัณฑิต)
การผลิต
ระดับความพึง
สารวจความ
3
พัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตที่มี
พอใจของผู้ใช้
ต้องการและ
สหวิทยาการที่มี
คุณภาพ
บัณฑิตและชุมชน ประเมินความ
การบูรณาการ
สอดคล้องกับ
พึงพอใจของ
ร่วมกันระหว่าง
ความต้องการ
ผู้ใช้บัณฑิตและ
ศาสตร์ต่างๆ ที่
ของสังคมและ
ชุมชน
เกี่ยวข้องกับ
ประเทศ
ทะเลและ
ชายฝั่ง
ด้าน
การพัฒนา
ระดับความพึง
- ใช้หลักสูตร
3
- ดาเนินงาน
ปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพ พอใจของ
Tailor-made
ตามกรอบ
และ
นักศึกษาต่อ
programs ที่
มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ คุณภาพการสอน เน้นการเรียนรู้
คุณวุฒิระดับ
ในการ
ของอาจารย์และ ด้วยตนเองและ
อุดมศึกษา
ปฏิบัติงาน
สิ่งสนับสนุนการ ผู้เรียนเป็น
แห่งชาติ
ด้านการเรียน เรียนรู้
ศูนย์กลาง
การสอน
- ประเมินความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา
ร้อยละของ
- พัฒนา
80
- พัฒนาระบบ

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย
25 คนต่อ
หลักสูตร

3.5

4

90
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ความ
ท้าทาย

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

เป้าหมาย
ที่สาคัญ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้
และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ

การพัฒนา
เพิ่มศักยภาพ
และ
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
ด้านการ
บริการ
วิชาการและ
การวิจัย

ระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ร้อยละของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อ
จานวนอาจารย์
ประจาและ
นักวิจัย
ร้อยละของ
กิจกรรม/
โครงการบริการ
วิชาการและ
วิชาชีพที่
ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา
และเสริมสร้าง

แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด/ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด/
ระยะสั้น (1 ปี) เป้าหมาย
ระยะยาว
เป้าหมาย
(4 ปี)
ความสามารถ
เทคโนโลยี
ของบุคลากร
สารสนเทศที่
ด้านการเรียน
สนับสนุนงาน
การสอน
ด้าน
บัณฑิตศึกษา
- การวางแผน
ด้านอัตรากาลัง
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
- จัดตั้งศูนย์
75
- บูรณาการ
80
บริหารงานวิจัย
ปัญหารอบลุ่ม
ลุ่มน้าทะเลสาบ
น้าทะเลสาบ
สงขลา
สงขลาเข้ากับ
50
80
- จัดตั้ง STI
งานวิจัย
corner
- สร้างความ
- ให้บริการด้าน
ร่วมมือกับ
วิชาการแก่
หน่วยงาน
ชุมชน
ภายนอก และ
จัดทาข้อตกลง
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ
50

80
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ความ
ท้าทาย

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

การหาเงิน
รายได้ให้
สมดุลกับ
รายจ่ายของ
สถาบันฯ

เป้าหมาย
ที่สาคัญ
ความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชนต่อ
จานวนอาจารย์
ประจาและ
นักวิจัย
เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จาก
ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
ต่อจานวน
อาจารย์ประจา
และนักวิจัยที่
ได้รับการจัดสรร
ทุน
ค่าใช้จ่ายและ
มูลค่าของสถาบัน
ในการบริการ
วิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคม
ต่อจานวน
บุคลากร
งบประมาณที่
ได้รับจากการ
โครงการบริการ
วิชาการในนาม
สถาบันต่อจานวน
บุคลากร

แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด/ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด/
ระยะสั้น (1 ปี) เป้าหมาย
ระยะยาว
เป้าหมาย
(4 ปี)

- ยื่นข้อเสนอ 50,000
เพื่อขอรับทุน
สนับสนุน
โครงการบริการ
วิชาการ
- ขอจัดสรร
งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย

จัดทาแผน
บริหารการเงิน
และ
งบประมาณ

90,000

15,000

20,000

100,000

100,000
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ความ
ท้าทาย

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ด้าน
การพัฒนา
ทรัพยากร และส่งเสริม
บุคคล
การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ของ
บุคลากร

การธารงรักษา
บุคลากรทีม่ ี
ความสามารถ
และ
ประสบการณ์

เป้าหมาย
ที่สาคัญ

แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด/ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด/
ระยะสั้น (1 ปี) เป้าหมาย
ระยะยาว
เป้าหมาย
(4 ปี)
ร้อยละของ
สนับสนุนให้
80
พัฒนาบุคลากร 100
บุคลากรที่ได้รับ บุคลากรเข้าร่วม
ให้มีความรู้
การพัฒนาความรู้ โครงการความสามารถ
และทักษะใน
พัฒนาฯ ที่จัด
เพียงพอต่อการ
วิชาชีพทั้งในและ โดย
ปฏิบัติงาน
ต่างประเทศ
มหาวิทยาลัย
และหน่วยงาน 80
ร้อยละของ
80
ภายนอก
อาจารย์และ
นักวิจัยที่ Active
งานวิจัยต่อ
อาจารย์ประจา
และนักวิจัย
ระดับภาวะผู้นา - ใช้หลัก
3
กาหนดเส้นทาง 4
ของผู้บริหาร
ธรรมาภิบาลใน
การเจริญเติบโต
หน่วยงาน
การดาเนินงาน
ของบุคลากร
- พัฒนาระบบ 70
เพื่อสร้าง
ระดับความพึง
80
แรงจูงใจในการ
พอใจและความ สวัสดิการ
พื้นฐาน
ปฏิบัติงาน
ผูกพันของ
บุคลากรต่อ
องค์กร

2.2 ข การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
ความ
เป้าหมายที่สาคัญ
ท้าทาย
ด้านธุรกิจ จานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปี
การศึกษา
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตและชุมชน

2553
20
-

ความคาดหวัง
2554
2555
2556
20
20
25
-

-

3

2557
25
3.5
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ความ
ท้าทาย
ด้าน
ปฏิบัติการ

เป้าหมายที่สาคัญ
2553
4

ความคาดหวัง
2554
2555
2556
4
4
4

2557
4

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
80
100
100
100
100
พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
ทั้งในและต่างประเทศ
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
3
3.5
3.5
3.5
3.5
ส่วนเสีย
ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
50
75
75
80
80
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ
50
75
75
80
80
บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชนต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
50,000 70,000 80,000 90,000 90,000
สร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยที่ได้รับการ
จัดสรรทุน
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันใน 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000
การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สังคมต่อจานวนบุคลากร
งบประมาณที่ได้รับจากการ
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
โครงการบริการวิชาการในนาม
สถาบันต่อจานวนบุคลากร
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ความ
ท้าทาย
ด้าน
ทรัพยากร
บุคคล

เป้าหมายที่สาคัญ
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
ทั้งในและต่างประเทศ
ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่
Active งานวิจัยต่ออาจารย์ประจา
และนักวิจัย
ระดับภาวะผู้นาของผู้บริหาร
หน่วยงาน
ระดับความพึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

2553
80

ความคาดหวัง
2554
2555
2556
100
100
100

2557
100

80

80

80

80

80

3

3

4

4

4

70

75

75

80

80

20

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
3.1 ความผูกพันของลูกค้า
3.1 ก ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนลูกค้า
สถาบัน ฯ ดาเนิน งานภายใต้พันธกิจหลั กในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการ
ทรั พ ยากรทะเลและชายฝั่ ง และการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน โดยมี ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ส าคั ญ คื อ นั ก ศึ ก ษา
ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต และชุมชน เนื่องจากหลักสูตรเปิดใหม่ในปีพ .ศ. 2553 ผู้บริหารจึงมีนโยบายในการ
แนะนาหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์
ผ่ า นทางแผ่ น ป้ ายโฆษณาและเว็ ป ไซต์ นอกจากนั้ น ยัง มีก ารส่ ง แผ่ นพั บหลั ก สู ต รไปยั งหน่ว ยงานราชการ
สถานศึกษา และรัฐวิสาหกิจ และการจัด Road show ในสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้
นักศึกษา ผู้ปกครองได้รู้จักกับหลักสูตรที่ทางสถาบันฯ เปิดสอนมากยิ่งขึ้นเป็นการดึงดูดและสร้างลูกค้าใหม่ ใน
ขณะเดียวกันทางสถาบันฯ ก็มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม คือกลุ่มนักศึกษาที่กาลังศึกษาโดยการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา จัดทาระบบการประเมินโดยนักศึกษาผ่านทางเว็ปไซต์เพื่อค้ นหาความ
ต้องการของลูกค้าในการนามาสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ สาหรับกลุ่มชุมชนนั้นทางสถาบันฯ มีการรับฟัง
ความต้องการของชุมชนโดยการลงพื้นที่จัดประชุมรับฟังความต้องการและปัญหาของชุมชนในพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลา และน ามาถ่ายทอดภายในสถาบั น ฯ ในการประชุมภายในของสถาบันฯ เพื่ อให้ บุคลากรได้จัดทา
โครงการบริการวิชาการและการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และมีประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น
สถาบันฯ มีการกาหนดและสร้างนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์ทันต่อความต้องการโดยการสร้างหลักสูตรที่
เป็น tailor-made program ซึ่งมีความยืดหยุ่นสาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างและมีความต้องการที่ต่างกัน
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาได้ตามความสนใจ โดยมีรายวิชาบังคับน้อย (minimum course work)
ไม่เป็นภาระแก่ผู้เรียน นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีทุนสภาลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาเพื่อเป็นเงินสนับ สนุนการวิจัย
สาหรับนักศึกษาที่ต้องการทาวิจัยในบริเวณลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
3.1 ข การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า
สถาบันฯ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างคงเส้นคงวา
โดยการใช้กระบวนการ 4Ds phasing โดยมี (1) การกาหนดค่านิยมของสถาบันฯ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดทาค่านิยมและคานึงถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงาน (Define) (2) สื่อสารค่านิยมให้
กลายเป็นพฤติกรรม (Deploy) โดยสถาบันฯ มีการจัดประชุมภายในและมีการพูดคุยกันระหว่างบุคลากร (3)
เสริมแรงพฤติกรรมตามค่านิยม (Drive) โดยผู้บริหารมีการติดตามการดาเนินงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิดและ
ทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีการนาระบบภาระงาน (TOR) มาใช้ในการประเมินเลื่อนขั้นตามเส้นทางความก้าวหน้า
(Career path) เพื่อทาให้เกิดการเสริมแรงอีกทางหนึ่ง และ (4) สร้างหลักประกันให้เกิดความต่อเนื่อง
(Deepen) ทาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ความสาเร็จของการดาเนินงานและทาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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สถาบันฯ มีการรับฟังความต้องการของลูกค้าผ่านทางเว็ปไซต์และแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อ
นามาปรับปรุงการดาเนินงานและปรับปรุงวัฒนธรรมขององค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างทันเหตุการณ์
3.2 เสียงของลูกค้า
3.2 ก การรับฟังลูกค้า
สถาบันฯ รับฟังเสียงของลูกค้าทั้งกลุ่มของนักศึกษา ชุมชน และบุคลากรด้วยการสื่อสารทางตรงผ่าน
การประชุมกลุ่ม การพบปะ และทาง e-mail เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนิน งานของสถาบันฯ
สาหรับการรับฟังลูกค้าในอดีต ในปัจจุบันสถาบันฯ มีลูกค้าในอดีตเพียง 1 กลุ่ม คือชุมชน ซึ่งสถาบันฯ มีการ
ติดต่อกับผู้นากลุ่มและผู้นาชุมชนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของชุมชนต่องานวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ทาง
สถาบันฯ ดาเนินการภายในชุมชนนั้น
สถาบันฯ มีการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยมีช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ซึ่งส่งต่อ
โดยตรงไปยัง e-mail ของผู้บริหารเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยผู้บริหาร
จะมีการเรียกประชุมบุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจาเป็น
3.2 ข การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า
สถาบันฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าโดยการใช้แบบประเมิน โดยกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษา
นั้ น มีการเก็บ รวบรวมข้ อมูล ความพึงพอใจต่อ รายวิช า กระบวนการจัดการเรียนการสอน และอุปกรณ์ ที่
เอื้ออานวยต่อการเรียนในทุกสิ้นภาคการศึกษา และลูกค้ากลุ่มชุมชนมีการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
บริการวิชาการและการดาเนินงานของสถาบันฯ ในทุกครั้งที่มีการจัดประชุมกลุ่มหรือจัดประชุมให้บริการ
วิชาการ ข้อมูลที่รวบรวมมาได้จะถูกวิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่วิจัยและนาเข้าสู่ที่ประชุมภายในสถาบันฯ เพื่อ
ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด การประเมินความไม่พึง
พอใจทางสถาบันฯ พิจารณาจากข้อร้องเรียนที่ส่งเข้ามาทางเว็ปไซต์เป็นหลัก โดยทางสถาบันฯ อยู่ในระหว่าง
การด าเนิ น การจั ด ท าแบบประเมิ น ความไม่ พึ ง พอใจเพื่ อ ให้ ส ามารถรวบรวมข้ อ มู ล และให้ ส ารสนเทศที่
ครอบคลุมอย่างแท้จริง
3.2 ค การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลลูกค้า
สถาบันฯ คานึงถึงลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยการนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากทุกช่องทางมา
เข้าที่ประชุมภายในสถาบันฯ เพื่อทาการวิเคราะห์ความต้องการที่สาคัญของลูกค้า และนามาปรับปรุงค่านิยม
และวัฒนธรรมของสถาบันฯ เพื่อให้สามารถดาเนินงานตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าปัจจุบันได้ และมีการ
ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนดาเนินการเป็นประจาทุกภาคการศึกษาเพื่อปรับกลยุทธ์ ให้สามารถตอบสนองความ
คาดหวังของลูกค้าในอนาคตได้

22

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
4.1 ก การวัดผลการดาเนินการ
สถาบันฯ มีวิธีการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และบูรณาการข้อมูลและ
สารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจาวันและผลการดาเนินงานโดยรวมของสถาบันฯ โดยสถาบันฯ ทา
การเลือกและรวบรวมข้อมูลด้านการเรียนการสอนจากนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
และวิทยากรพิเศษจากภายนอก ด้านการวิจัยและบริการวิชาการจากชุมชน ผู้นาชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ทางสถาบันฯ รับเป็นที่ปรึกษาและดาเนินโครงการวิจัยร่วมกัน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้
เป็ น ข้อมูล พื้น ฐานในการตัดสิ นใจการประเมินผลการทางานของสถาบันฯ โดยรวมนาไปสู่ การจัดทาและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปีซึ่งตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
สถาบั น ฯ มีเจ้ าหน้ าที่วิจั ย ทาหน้ าที่รับผิ ดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการเป็นประจาทุก 6 เดือน และมีอาจารย์ทาหน้าที่รับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเรียนการสอน
เป็นประจาทุกภาคการศึกษาซึ่งสามารถนามาใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับการวัดผลการดาเนินงานของสถาบันฯ นั้นดาเนินการตามตัวชี้วัด ความสาเร็จ
(Key Success Factors) ตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร์ โดยมีการติดตามประเมินผลและประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโดย
ผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือนเพื่อให้ดาเนินการได้ทันต่อความต้องการและทิศทางของการศึกษาและบริการอยู่
เสมอ สาหรับด้านการเงินมีการตรวจสอบจากกองคลังมหาวิทยาลัย โดยสถาบันฯ จัดทารายงานเงินยืมทุก 6
เดือน และมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบของมหาวิทยาลัย 3-4 ปี/ครั้ง
4.1 ข การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ
สถาบันฯ มีการทบทวนผลการดาเนินการและขีดความสามารถโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการ
ปฏิบัติบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสาเร็จ มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินการกับเป้าหมาย และ
นาเข้าที่ประชุมภายในสถาบันฯ เพื่อประเมินความสาเร็จขององค์กร ความก้าวหน้าเทียบกับแผนดาเนินการ
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และในกรณีที่ตัวชี้วัดใดดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะมีการวิเคราะห์
สาเหตุ ปัญหา และที่ป ระชุมจะให้ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขเพื่อเสนอต่อผู้ บริห ารและนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจาสถาบันฯ เพื่อปรับเปลี่ยนแผนดาเนินการและแผนเชิงกลยุทธ์
4.1 ค การปรับปรุงผลการดาเนินการ
สถาบันฯ มีการแปลงผลการทบทวนผลการดาเนินการไปใช้จัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องนาไป
ปรับปรุงโดยผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาจากผลการประเมิน นโยบายของมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักของสถาบันฯ
โดยมีการถ่ายทอดลงมาระดับปฏิบัติการผ่านที่ประชุม นอกจากนี้ผู้บริหารยังเข้ามาติดตามและให้คาแนะนาแก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เห็นผลการปรับปรุงอย่างรวดเร็วและชัดเจน
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4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 ก การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้
สถาบันฯ มีวิธีการทาให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ของสถาบันฯ มีความแม่นยา ถูกต้อง
และเชื่อถือได้ ทันกาล โดยมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปยังลูกค้า มีการอานวยความสะดวกในการจัดการ
ข้อมูลของบุคลากรผ่านทางระบบ e-document และ e-mail เพื่อความรวดเร็วถูกต้องและทันกาล และ
ปลอดภัยและเป็นความลับเนื่องจากมีการกาหนดรหัสผ่านเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
การรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในแต่ละส่วนงานมีการแบ่งปันและสร้างการ
เรียนรู้ร่วมกันโดยการประชุมกลุ่ม และมีการถ่ายโอนความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน การถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
ชุมชนนั้น ทางสถาบันฯ มีการจัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัยลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา, PSU STI corner, เว็บไซต์
สถาบัน (www.corin.psu.ac.th, www.macorin.psu.ac.th) ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางถ่ายทอดความรู้สู่ชุ มชน มี
การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ผ่าน
ทางเว็ปไซต์ซึ่งมีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
4.2 ข การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันฯ มีเจ้าหน้าที่วิจัยทางานประจาและ webmaster ที่มีประสบการณ์และความชานาญซึ่งจ้าง
ชั่วคราวตามความเหมาะสม เพื่อ ทาหน้าที่ดูแลระบบด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทาการจัดเก็บข้อมูล ลง
โปรแกรมที่จาเป็น บารุงรักษา แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชารุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
และติดต่อประสานงานในกรณีที่การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาขัดข้อง ทาให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์มีความเชื่อถือได้และพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง สาหรับการรักษากลไกที่ทาให้ข้อมูลและสารสนเทศ
มีความพร้อมในการใช้งาน รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทันกับความต้องการสาหรับการเรียนการสอน
งานวิจัยและบริการวิชาการ ทางสถาบันฯ มีการสารวจความต้องการด้านเทคโนโลยีจากกลุ่มลูกค้าเพื่อให้
สามารถจั ดหาได้ทั น กั บ ความต้ องการ และสนับ สนุ นเจ้ าหน้า ที่ใ ห้ ไ ด้รั บการพัฒ นาทัก ษะด้า นเทคโนโล ยี
สารสนเทศตามโอกาสเอื้ออานวย
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
5.1 ความผูกพันของบุคลากร
5.1 ก การเพิ่มคุณค่าแก่บุคลากร
สถาบั น ฯ มีก ารกาหนดปั จ จั ย ส าคัญ ที่ ส่ ง ผลต่อ ความผู ก พัน และความพึ ง พอใจของบุค ลากรโดย
ผู้บริหารมอบหมายงานและภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักการส่งเสริ มให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสเป็นผู้นาและมี
อานาจการตัดสินใจในขอบเขตการรับผิดชอบ มีการกระจายงาน สร้างความสาคัญให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีการ
สร้างความเข้าใจให้บุคลากรตระหนักในภารกิจของสถาบันฯ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการปฏิบัติงาน จึงทา
ให้บุคลากรมีความผูกพันต่อภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย สาหรับบุคลากรกลุ่มข้าราชการมีการพิจารณาความดี
ความชอบและเลื่อนระดับขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้งและบุคลากรกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยมีการพิจารณาความ
ดีความชอบและเลื่อนระดับขั้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัย มีการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านโดยการประเมิ น รายบุ ค คลเพื่ อ ดึ ง ศั ก ยภาพและมอบหมายงานพิ เ ศษและค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ
นอกเหนือจากงานประจา
สถาบันฯ มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้างโดยสนับสนุนการทางานเป็น
ทีม เคารพเสียงส่วนใหญ่ และยอมรับการประเมิน บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการกาหนดแผนปฏิบัติงาน มีการประชุมเพื่อสรุปผลการดาเนินงานและแสดงความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงาน มีการแบ่งปันทักษะของบุคลากรภายในหน่วยงานและถ่ายทอดแบบสองทิศทางระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีการสร้างนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมของการทางาน เช่น การแต่งกายที่พร้อม
เพรียงกัน
5.1 ข การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
ระบบการเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาส าหรั บ บุ ค ลากรและผู้ น าของสถาบั น ฯ ได้ พิ จ ารณาปั จ จั ย
ความสามารถพิเศษในสายงาน ความจาเป็นและความปรารถนาการเรียนรู้ของบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อให้
สามารถตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของสถาบันฯ และบรรลุผลสาเร็จตามแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยผู้บริหารมีนโยบายจัดตั้งงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่าง
เพียงพอในการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาปีละ 10,000 บาทต่อคน และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาซึ่ ง
จัดขึ้นโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้บุคลากรได้ทางานวิจัยร่วมกับบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยมีบุคลากรจากต่างประเทศเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพ และให้บุคลากร
มีโอกาสทางานร่วมกับอาจารย์อาวุโสเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ
สถาบั น ฯ มี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของการเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จานวนหัวข้อความรู้ใหม่ที่เพิ่มเติมและได้รับการถ่ายทอดสู่เพื่อนร่วมงาน และ
ความรวดเร็วราบรื่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
สถาบันฯ มีการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรโดยการกระจายงาน มอบหมาย
ภาระหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสในการแสดงศักยภาพและก้าวหน้าในตาแหน่งที่สูงขึ้น มีการ
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สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับทุนการทาวิจัยและทาผลงานทางวิชาการให้บุคลากรได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง สาหรับการถ่ายโอนความรู้ และสืบทอดตาแหน่งไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจากบุคลากรภายใน
สถาบันฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประจาตาแหน่งอย่างจากัดและมีความชานาญต่างสาขากัน และไม่มีกลไกการ
สืบทอดตาแหน่งผู้บริหารเนื่องจากผู้บริหารของสถาบันฯ คัดเลือกจากอธิการบดีโดยตรง
5.1 ค การประเมินความผูกพันของบุคลากร
การประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างเป็นทางการมีการประเมินจากสถิติการลาป่วย ลากิจ และ
ลาออกของบุคลากร และอย่างไม่เป็นทางการมีการประเมินจากการร้องเรียนและร้องทุกข์ผ่านทาง e-mail
ของผู้บริหาร การแสดงความคิดเห็นและความต้องการในที่ประชุมภายในของสถาบันฯ
สถาบันฯ มีการนาผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรทั้งในแง่บวกและลบมาใช้ในการปรับปรุง
ผลลัพธ์ทางธุรกิจ และผู้บริหารมีการพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุงกระบวนการในการทางาน เสริมสร้าง
บรรยากาศในการทางานเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดาเนินงานของสถาบันฯ และสามารถดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด
5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
5.2 ก ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
5.2 ก(1) สถาบันฯ มีการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร รวมทั้ง
ทักษะ สมรรถนะ และกาลังคนที่มีอยู่โดยผู้บริหารพิจารณาจากกรอบภาระงานที่บุคลากรเสนอทุก 6 เดือน
และจากผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อสถาบันฯ ในเรื่องของการบริการด้านต่างๆ นอกจากนี้
คณะกรรมการประจาสถาบันฯ ยังทาการประเมินจากผลการดาเนินงานในแต่ละปี
5.2 ก(2) สถาบันฯ มีการดาเนินการสรรหาบุคลากรตามกระบวนการและระเบียบของมหาวิทยาลัย
โดยมีการประกาศรับสมัครบุคลากรตามความสามารถและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ผ่านทางเว็ปไซต์ของกองการ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและเว็ปไซต์ของสถาบันฯ เพื่อให้ทราบในวงกว้าง
สาหรับการว่าจ้างพนักงานใหม่นั้นมีการดาเนินการตามระเบียบของมหาวิท ยาลัย มีการทาสัญญาจ้าง
และมีการประเมินตามกรอบภาระงานทุก 6 เดือนโดยคณะกรรมการดาเนินงานของสถาบันฯ และในการรักษา
บุคลากรใหม่ไว้ ทางสถาบั นฯ มีการพิจ ารณาเลื่ อนเงินเดือนทุกปี มีการจัดสวัส ดิการให้ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
5.2 ก(3) เนื่องจากสถาบันฯ เป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีบุคลากรน้อยกว่า 10 คน ดังนั้นการบริหารและ
จั ด โครงสร้ า งของบุ ค ลากรจึ ง ไม่ มี ร ะบบที่ ซั บ ซ้ อ น เป็ น การมอบหมายงานและจั ด บุ ค ลากรให้ ต รงกั บ
ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้มีผลการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ และมีความคล่องตัวที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
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5.2 ก(4) สถาบันฯ มีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตรากาลังบุคลากรโดยบุคลากรทุกคนต้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในสายงานอย่าง
สม่าเสมอ และมีการเสริมสร้างการเรีย นรู้ร่วมกัน (Learning Organization) เพื่อให้สามารถบุคลากรสามารถ
ทางานทดแทนกันได้ในกรณี ฉุกเฉิน แต่ในกรณี ที่มีการลดจานวนบุคลากรทางสถาบันฯ ไม่สามารถจัดสรร
บุคลากรทดแทนในสายงานได้เนื่องจากบุคลากรมีอยู่อย่างจากัด
5.2 ข บรรยากาศการทางานของบุคลากร
5.2 ข(1) สถาบันฯ มีการดาเนินการสอบถามข้อมูลในที่ประชุมภายในของสถาบันฯ เกี่ยวกับปัจจัย
ต่างๆ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อปรับปรุงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพตามความต้องการ
ของบุ คลากร และมีการสร้ างความมั่น ใจด้านสภาพแวดล้ อมในแง่ความปลอดภัยโดยมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารด้วยระบบตรวจสอบลายนิ้วมือและมีประตูล็อคแยกส่วนของสถาบันฯ จากอาคารอีก
ชั้นหนึ่ง ในแง่สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทางสถาบันฯ มีแม่บ้านทาความสะอาดเป็นประจาทุกวัน มีการ
ตกแต่งสภาพแวดล้อมในที่ทางานด้วยต้นไม้และตู้ปลาเพื่อเพิ่มบรรยากาศในที่ทางาน
5.2 ข(2) สถาบันฯ มีการกาหนดนโยบายสนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาตนเอง เข้าร่วมการอบรม/
สัมมนาเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ พิจารณาอนุญาตการลาศึกษาต่อ
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 ระบบงาน
6.1 ก การออกแบบระบบงาน
6.1 ก(1) สถาบันฯ มีวิธีในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้านระบบงานโดยรวมโดยอาศัยการมีส่วน
ร่ว มของบุ คลากรทุกคนในสถาบั น ฯ การรับฟังความคิดเห็ นจากผู้ ปฏิบัติงานโดยตรง และใช้มติที่ประชุม
กรรมการประจาสถาบันฯ และกรรมการดาเนินงานประจาสถาบันฯ ในการตัดสินใจว่ากระบวนการใดเป็น
กระบวนการที่สาคัญขององค์กรและกระบวนการใดใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอก
6.1 ก(2) ระบบงานและกระบวนการทางานที่สาคัญของสถาบันฯ มีความสัมพันธ์กับความสามารถ
พิเศษขององค์กร กล่าวคือสถาบันฯ มีความโดดเด่นด้านงานให้บริการวิชาการแก่ชุมชนรอบลุ่มน้าทะเลสาบ
สงขลา เนื่องจากที่ตั้งของสถาบันฯ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนและสถาบันฯ มี บุคลากรที่มีประสบการณ์ ด้าน
งานวิจัยและชุมชนลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
6.1 ข กระบวนการทางานที่สาคัญ
6.1 ข(1) กระบวนการทางานที่สาคัญของสถาบันฯ คือการนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากกลุ่มลูกค้า
เช่น นักศึกษา ผู้นาชุมชน กลุ่มชุมชน และหน่วยงานราชการที่ทางานเกี่ยวข้องกัน ตลอดจนข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงแผนการดาเนินงานของสถาบันฯ และประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
บุคลากรทาให้สถาบันฯ สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และเป็นผลให้สถาบันฯ
ประสบความสาเร็จและยั่งยืน
6.1 ข(2) สถาบันฯ มีการจัดทาข้ อกาหนดของกระบวนการทางานที่สาคัญ โดยใช้ข้อมูลจากลูกค้า
ประชุมสร้างความเข้าใจและหาแนวทางร่วมกัน และถ่ายทอดสู่บุคลากรเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ข้อกาหนดที่
สาคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนคือความพึงพอใจของนักศึกษา คุณภาพและประสิทธิภาพของ
หลักสูตร กระบวนการด้านการวิจัยและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนคือจานวนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจาและ
นักวิจัยและจานวนโครงการบริการวิชาการที่สถาบันฯ ดาเนินการในแต่ละปี
6.1 ค การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
สถาบันฯ มีการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานและสถานที่ทางานมีการเตรียมพร้อมต่ อภัยพิบัติ
หรือภาวะฉุกเฉิน โดยคานึงถึงการป้องกันจัดการและการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง เช่น การมีระบบไฟสารอง
ฉุกเฉิน การสารองน้าประปาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานเป็นประจา
ในด้านของข้อมูลมีการสารองข้อมูลทั้งในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลและกระดาษพิมพ์เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้
งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีการชี้แจงวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินแก่บุคลากร มีการระบุหน้าที่และความ
รับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มีความต่อเนื่องของการดาเนินการและทาให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็ว
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6.2 กระบวนการทางาน
6.2 ก การออกแบบกระบวนการทางาน
สถาบันฯ มีวิธีการออกแบบและสร้างนวัตกรรมของกระบวนการทางานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดที่
สาคัญและมีการนาความรู้ขององค์กร ข้อกาหนด หรือเทคโนโลยีใหม่มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการ
ดังตาราง
กระบวนการทางาน

วิธีการออกแบบและสร้างนวัตกรรม

เรื่องที่นามาพิจารณา
ประกอบ
กระบวนการด้านการเรียน ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต ร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การสอน
รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานของหลั ก สู ต ร มี ก รรมการทวนสอบ พ.ศ. 2552
ผลสัมฤทธิ์และกรรมการประจาสถาบันฯ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
กระบวนการด้านวิจัยและ กาหนดให้ คณะกรรมการประจาสถาบันฯ หรือ -ประเด็ น ความเดื อ ดร้ อ น/
บริการวิชาการ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างาน ความต้ อ งการเร่ ง ด่ ว นของ
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ โดยมีหัวหน้า ชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา
โครงการเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
-ประเด็น ความต้อ งการของ
จั ดหาแหล่ งทุนสนับสนุนจากหน่ว ยงานภายใน แหล่ ง ทุ น และหน่ ว ยงา น
ราชการ
และภายนอกมหาวิทยาลัย
6.2 ข(1) การจัดการกระบวนการทางาน
สถาบันฯ มีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญ และมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการเป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ มีการนา
กระบวนการทางานไปปฏิบัติเพื่อใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทางาน ดังตาราง
กระบวนการทางาน
ข้อกาหนดที่สาคัญ
กระบวนการด้านการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษา
การสอน
คุณภาพและประสิทธิภาพของหลักสูตร

ตัวชี้วัดผลการดาเนินการ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
-ระบบและกลไกการพั ฒ นาและ
บริหารหลักสูตร
-ระบบกลไกจัดการเรียนการสอน
-ร้อยละของหลั ก สู ต รที่ ได้ มาตรฐาน
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กระบวนการทางาน

ข้อกาหนดที่สาคัญ

ตัวชี้วัดผลการดาเนินการ
ต่อหลักสูตรทั้งหมด
กระบวนการด้านวิจัยและ งานวิจัยต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
บริการวิชาการ
สร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่ ต่ อ จ านวนอาจารย์ ป ระจ า
และนักวิจัย
-เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุน
-ร้ อ ยละของอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ที่
Active งานวิจัยต่ออาจารย์ประจา
และนักวิจัย
โครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ส ถาบั น ฯ -ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการ
ดาเนินการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒ นาและเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของสั งคม ชุ ม ชนต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
-ค่ า ใช้ จ่ า ยและมู ล ค่ า ของสถาบั น ใน
การบริก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ เพื่ อ
สังคมต่อจานวนบุคลากร
-งบประมาณที่ได้รับจากการโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการในนามสถาบั น ต่ อ
จานวนบุคลากร
สถาบันฯ มีการจัดประชุมภายในเพื่อรายงานผลการดาเนินงานและกระบวนการทางานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการให้บริการลูกค้าทั้งกลุ่มนักศึกษาและชุมชน อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรเพื่อป้องกันการทางานซ้า
6.2 ค การปรับปรุงกระบวนการทางาน
สถาบันฯ มีการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อให้มีผลการดาเนิ นงานที่ดีขึ้นและตอบสนองความ
คาดหวังของลูกค้า โดยทาการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีการรวบรวมข้อมูล การ
ด าเนิ น งานน ามาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างาน และถ่ า ยทอดการปรั บ ปรุ ง ในที่ ป ระชุ ม
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คณะกรรมการดาเนินงานประจาสถาบันฯ และสถาบันฯ นาผลการประเมิน คุณภาพภายในมาเป็นข้อมูลเพื่อ
พิจารณาในการปรับปรุง
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หมวด 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการประกอบด้วย (1) ร้อยละของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย คิดเป็นร้อยละ 155.6 (รูปที่ 1)
โดยในปีการศึกษา 2553 นี้มีอาจารย์ประจา 3.5 คน (มีอาจารย์ประจาที่ระยะเวลาการทางาน 6 เดือนขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 9 เดือน 1 คนจึงนับเป็น 0.5 คนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553), นักวิจัย 1 คน มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ในควอไทล์ที่ 1, 2 จานวน 2 เรื่อง คือ
Distribution of Trace Elements in Sediments and Biota of Songkhla Lake, Southern Thailand
ตีพิมพ์ในวารสาร Water, Air, and Soil Pollution ฉบับที่ 206 หน้า 155-174 และ Shrimp Pm-fortilin
inhibits the expression of early and late genes of white spot syndrome virus (WSSV) in an
insect cell model ตีพิมพ์ในวารสาร Developmental & Comparative Immunology ฉบับที่ 35,
Issue 4, หน้า 469-475 และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติจานวน 1 เรื่อง คือ ความคิดเห็นของผู้ป่วย
ในและผู้ป่วยนอกที่มีต่อบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเขต 12 ปีที่
22 ฉบับที่ 2 นอกจากนี้ยังมีผลงานเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการจานวน 3 เรื่อง คือ (1) ความคิดเห็นของผู้ป่วย
ในและผู้ ป่ ว ยนอกที่มีต่ อบริ การสุ ข ภาพของโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ การประชุมวิ ช าการและเสนอ
ผลงานวิจัย /สร้างสรรค์“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร” จัดโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลั ยศิลปากร ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ ศูนย์ศิลปวัฒ นธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 19-21 มกราคม 2554 (2) สภาพการทางานและการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ของพนั ก งานขั บ รถในจั ง หวั ด ภาคใต้ การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ สั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
ศึกษาศาสตร์ประจาปี2553 จัดโดย ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17 ธันวาคม 2553 (3) ลักษณะการจ้างงาน สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทางาน และคุณภาพชีวิต
ของลูกจ้างในกิจการขนส่งทางบกภาคใต้ การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ประจาปี2553 จัดโดย ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17 ธันวาคม 2553 ซึง่ การดาเนินงานของสถาบันฯ ในปีการศึกษา 2553 มีผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดนี้สูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2550-2552) และผลงานเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ 1 เรื่อง คือ “ต้นจาก
ผลิตพลังงาน” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์กรอบบ่าย ฉบับที่ 22452 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 (รูปที่ 2)
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ร้อยละของผลงานต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
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รูปที่ 1 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยในปีการศึกษา 2550-2553
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รูปที่ 2 จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา 2550-2553

33

ตัวชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินงานด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วยร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และผลงานของบัณฑิต เช่น จานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนผู้สาเร็จการศึกษา แต่เนื่องจากทางสถาบันฯ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรกจึงยังไม่มีผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
สาหรับผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนนั้น ทางสถาบันฯ วัดผลจากร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ซึ่งในปีการศึกษา 2553 ทางสถาบันฯ มีการดาเนินงานโครงการบริการ
วิชาการจานวน 6 โครงการ (รูปที่ 3) คือ (1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัยลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา (2) ที่
ปรึกษาโครงการติดตามประเมิน ผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาลุ่ มน้าทะเลสาบสงขลา โดย
เครือข่ายภาคประชาชนและภาคีชุมชน (3) โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (4) ที่ปรึกษา
โครงการศึกษาความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค: ภูมิภาคใต้ (5) โครงการ
จัดตั้งช่องทางสื่อสารสาธารณะ (STI corner) (6) การจัดประชุมเสนอความคิดเห็นส่วนภูมิภาคต่อร่างนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) ผ่านระบบ VDO Conference
ในการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 133.3

จานวนโครงการบริการวิชาการ
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ปีการศึกษา
รูปที่ 3 จานวนโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยในปีการศึกษา 2550-2553
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ในปีการศึกษา 2553 ทางสถาบันฯ เปิดสอน 6 รายวิชา คือ 169-513 การบูรณาการการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง, 169-521 สมุทรศาสตร์ชายฝั่ง, 169-531 การจัดการพื้นที่ชายฝั่งโดยชุมชนและ
ความยั่งยืน, 169-591 สัมมนา 1, 169-621 ระเบียบวิธีวิจัยและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และ 169-691 สัมมนา 2 มีการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์
ด้านความรับผิดชอบ เทคนิคการสอน และความเป็นครูในภาคการศึกษาที่ 1 ได้ 4.9 และในภาคการศึกษาที่ 2
ได้ 4.7 จากระดับคะแนนเต็ม 5 และระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การใช้สื่ อการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม การใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาทาให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามาก
ยิ่งขึ้น การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายทาให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ได้
ระดับความพึงพอใจในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 เท่ากับ 4.8 และ 4.7 ตามลาดับ
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัด การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก ทางสถาบันฯ ได้ดาเนินการโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนและมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนดังนี้ (1) มีการดาเนินงานที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
แม่บทการพัฒนาลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา โดยเครือข่ายภาคประชาชนและภาคีชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดเลือกโครงการที่จะติดตามประเมินผล การออกแบบแบบสอบถาม การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล (2) มีการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 (3) ชุมชนมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการ
เรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการตามแผนแม่บทที่ได้รั บข้อเสนอแนะจากโครงการติดตามประเมินผลฯ และมีการจัดทาโครงการ
ประเมินผลฯ ในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง
7.3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุน 857,444.40 บาท (รูปที่ 4) โดยได้รับการจัดสรรทุน (1) โครงการวิจัยเรื่อง
Application of techniques Diffusion Equilibrium in Thin Films (DET) and Diffusive Gradients in
Thin Films (DGT) for the determination of high resolution pore water profiles of metals in the
outer section of Songkhla Lake จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 300,000 บาท (2) โครงการ
การศึ กษาการเจริ ญ เติบ โตของไม้ ล าพู พืช ป่ าชายเลนที่ปลู ก ในช่ ว งเดือนที่ มีความเค็ มของน้าต่ างกั นของ
ทะเลสาบสงขลา จากเงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา จานวน 319,500 บาท (3)
โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา จากงบกลางรายการเงินสารองเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น ของรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสาธิต วงศ์หนองเตย) จานวน 3,239,000 บาท
นอกจากนี้บุคลากรของสถาบันฯ ยังเป็นผู้ร่วมวิจัยกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมในโครงการศึกษาวิจัยเพื่อ
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เงินสนับสนุนต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัย (บาทต่อคน)

จัดทาข้อเสนอด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี และ
คณะเภสัชศาสตร์ในโครงการวิจัยการผลิตแป้งฝุ่นไล่ยุงที่ใช้แป้งสาคูและน้ามันเสม็ดขาวเป็นวัตถุดิบหลัก

4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2550

2551

2552

2553

ปีการศึกษา

รูปที่ 4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนในปีการศึกษา 2550-2553
จากผลลัพธ์ข้อ 7.1 ทางสถาบันฯ มีการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ 6 โครงการ โดยมี
งบประมาณที่ได้รับจากโครงการบริการวิชาการในนามสถาบันฯ ในการให้บริการวิชาการในนามสถาบันฯ ต่อ
จานวนบุคลากร 728,899.10 บาท (รูปที่ 5) และคิดเป็นค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันฯ ในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อจานวนบุคลากร 728,899.10 บาท
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งบประ าณจากโครงการบริการวิชาการต่อ
จานวนบุคลากร (บาทต่อคน)
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รูปที่ 5 งบประมาณที่ได้รับจากโครงการบริการวิชาการในนามสถาบันฯ ต่อจานวนบุคลากรในปีการศึกษา
2550-2553

7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
บุคลากรของสถาบันฯ ประกอบไปด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสานักงานเลขานุการ เจ้าหน้าที่
วิจัย และนักวิจัยซึ่งได้รับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างสม่าเสมอ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลดาเนินการร้อยละ 100
ในทุกปีการศึกษาตั้งแต่ 2550-2553 กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ เช่น การเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ, การอบรมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA),
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร, การประชุมสัมมนา
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ฐานข้อมูล สารสนเทศลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา, การประชุมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการและการคานวณต้นทุนผลผลิตสาหรับสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น และมี
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิค
การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย โดยทางสถาบันฯ มีแผนในการบริหาร
และพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดย (1) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการเข้าร่วมอบรม
ประชุมหรือสัมมนาปีละ 10,000 บาทต่อคน สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมอบรมการพัฒนาเทคนิคการสอน
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย (2) มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดยการแจก
คู่มือจรรยาบรรณให้แก่พนักงานใหม่ และมีการดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
โดยผู้บริหารของสถาบันฯ (3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญกาลังใจให้คณาจารย์และ
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บุคลากรสายสนับสนุนทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ การให้สวัสดิการในการ
รักษาพยาบาลตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ active งานวิจัยต่ออาจารย์ประจา
และนักวิจัย พบว่าในทุกปีการศึกษามีผลการดาเนินงานร้อยละ 100 โดยอาจารย์และนักวิจัยทุกคนเสนอโครง
ร่างการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ มีการนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ และ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานชาติ
สาหรับอาจารย์ประจา ทางสถาบันฯ เริ่มมีอาจารย์ประจาในปีการศึกษา 2551 โดยในปีการศึกษา
2551-2553 นั้นอาจารย์ทุกคนมีวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 100)
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
สถาบันฯ ดาเนินการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรั ช ญาดุษฎีบั ณ ฑิต สาขาการจั ดการทรั พยากรทะเลและชายฝั่ ง ซึ่งทุกหลั กสู ตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
สานักงานคณะกรรมการ โดยมีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ดังนี้ (1) มีระบบและกลไกการ
เปิดหลักสูตรใหม่ตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีกระบวนการในการ
จัดทาหลักสูตร การทาบทามคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร การจัดทาร่างหลักสูตร การเข้าสู่กระบวนการขอ
เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) (2) มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรับผิดชอบควบคุมกากับให้หลักสูตรมีการดาเนินการได้ครบถ้วน รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่
และรับผิดชอบบริหารหลั กสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (3) หลักสูตรมี
การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) โดยดาเนินการตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามข้อกาหนดของสกอ.
กระบวนการจัด การเรียนการสอนของสถาบันฯ มี ระบบและกลไกจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐาน ดังนี้ (1) ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) อย่างน้อย 30 วันก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และรวบรวมส่ง
ให้บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย (2) ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การนานักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม
กิจกรรมของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง จ.สงขลา, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย
ตอนล่าง (สงขลา), การนานักศึกษาฝึกปฏิบัติ การภาคสนามฝึกการใช้เครื่องมือในชุมชนเกาะยอ การทาแผน
ชุมชนตาบลท่าหิน เป็นต้น (3) มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เช่น การเชิญวิทยากรจากกรมขนส่งทางน้าสงขลา
อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาพัฒนาการเกษตร มาเป็นอาจารย์
พิเศษ เป็นต้น (4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
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สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ โดยผลการประเมินความพึง
พอใจในปีการศึกษา 2553 ทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
สาหรับระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้นักศึกษา ในปีการศึกษา 2553
ทางสถาบันฯ ได้ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ (1) มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สาหรั บ นั กศึกษาที่ต้องการส่ งเสริ มไว้เป็ น ลายลักษณ์อักษรในรายละเอียดของหลั กสู ตร (มคอ.2) และ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (2) มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไปยังคณาจารย์และบุคลากรในการประชุมหลักสูตร และถ่ายทอดไปยังนักศึกษา
ผ่านทางวาจาและวีดีทัศน์ในการเรียนการสอน
การประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศของสถาบันฯ โดยใช้ ระดับความพึงพอใจต่อ ความเร็ว
ในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศในเว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.corin.psu.ac.th, www.macorin.psu.ac.th)
พบว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์จานวน 212 คน ร้อยละ 79.7 (169 คน) คิดว่าสามารถเข้าสู่ระบบได้เร็วมาก, ร้อยละ
9.9 (21 คน) สามารถเข้าสู่ระบบได้เร็ว , ร้อยละ 4.7 (10 คน) สามารถเข้าสู่ระบบได้ช้า, ร้อยละ 2.8 (6 คน)
สามารถเข้าสู่ระบบได้ปานกลางและช้ามาก คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจ 4.6 จากคะแนนเต็ม 5
7.6 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร
ระดับการมีระบบกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
สถาบันฯ ดาเนินการในระดับที่ 6 จากทั้งหมด 7 ระดับ (รูปที่ 6) (1) สถาบันฯ มีแผนประมาณการรายรับและ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ (2) สถาบันฯ มีการจัดหาทรัพยากร
ทางด้ านการเงิ น การวางแผนการใช้เ งิ น อย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการจัด ทางบประมาณเงิ นรายได้แ ละ
งบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้ทราบแหล่งเงินรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
(3) มีการจัดทาข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ที่ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน (4) มีการจัดทารายงานสถานะเงินทดลองจ่ายอย่างเป็นระบบ เสนอ
ต่อกองคลังและผู้บริหารหน่วยงาน (5) มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อความ
มั่นคงขององค์การอย่างต่อเนื่อง (6) มีระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้จัดส่ง
หน่วยตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาปี ซึ่งได้ทาการตรวจสอบเมื่อเดือนมกราคม 2552
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ปีการศึกษา
รูปที่ 6 ระดับการมีระบบกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
ในปีการศึกษา 2550-2553
ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่บุคคล สถาบันฯ มีการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ 8 (รูปที่ 7) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปีการศึกษา
2552 เป็นต้นมา โดย (1) สถาบันฯ มีการกาหนดแนวทางการประเมินผลภายในหน่วยงานในแผนปฏิบัติงาน
รายปี มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในในปีที่ผ่านมามาทบทวนการดาเนินงานและวิสัยทัศน์ (2) มีการ
จัดทาแผนงานการประเมินผลภายในของหน่วยงานโดยคณะกรรมการ QMR และ QAC (3) มีการกาหนดตัว
บ่งชี้และประเมิน ผลการดาเนิน งานตามตัว บ่งชี้ (4) มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ โดยกาหนด
เป้าประสงค์ตามพันธกิจของสถาบัน (5) มีการยืนยันวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยผู้บริหารประชุมร่วมกับบุคลากร
(6) มีระบบติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดยกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และกรรมการ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพประจ าสถาบั น ฯ ติ ด ตามในภาพรวมของหน่ ว ยงาน และท าการสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานของสถาบันฯ (7) การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของสถาบันฯ เป็นผลคะแนนที่ได้จาก
การประเมิ น ตนเองของหน่ ว ยงานที่ ป รั บ แก้ ต ามค าแนะน าของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดาเนินงาน เอกสารประกอบการดาเนินงาน และการวิเคราะห์ตนเอง ทั้งนี้
กรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการ
รายงานความก้าวหน้าเพื่อให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามเป้าหมายตามคารับรองของสถาบันฯ ต่อ
มหาวิทยาลัย (8) มีการนาผลคะแนนที่ได้จากการประเมินผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาการ
ตอบแทนพิเศษในการสร้างแรงจูงใจ เช่น การทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อสร้างความสามัคคี และกาลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
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รูปที่ 7 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่บุคคล
ในปีการศึกษา 2550-2553
ระดับของการมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน นา
ระบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดมาใช้ในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ และมีการกาหนด KPIs ของงาน
เพื่อขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ (2) มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก
ผู้บริหาร โดยมีการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพเพื่อ
ดูแลและพัฒนาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด (3) มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและดาเนินการด้านการเรียนการสอนโดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (4) มีการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพที่ครบถ้วน จัดทารายงานประกันคุณภาพ
ประจาปีการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
และนาผลการประเมินดังกล่าวมาวางแผน ดาเนินการปรับปรุ งคุณภาพในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง (5) มีการ
พัฒ นาระบบประกัน คุณภาพภายในเป็น ส่ว นหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษา และมีการนาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาปฏิบัติ เช่น การจัดทาแผนงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการของ
สถาบันฯ ในอนาคต การเพิ่มอัตรากาลังคนให้เพียงพอต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ (6) มีระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล คณะ
และมหาวิทยาลัย (รูปที่ 8)
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ระดับของการ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภา ภายใน

7
6
5
4
3
2
1
0
2550

2551

2552

2553

ปีการศึกษา

รูปที่ 8 ระดับของการมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ในปีการศึกษา 2550-2553
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถาบันฯ เป็นปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน สาหรับ
การดาเนินงานของสถาบันฯ (1) มีการควบคุมกากับโดยสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาสถาบัน
(2) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และมีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประจา
สถาบันฯ เพื่อถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ (3) ผู้บริหารมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ตามที่มอบหมายโดยการสื่อสารโดยตรงและในการประเมินข้อตกลงภาระงาน และผู้บริหารมีการสื่อสารแผน
และผลการดาเนิงานของสถาบันฯ ไปยังบุคลากรในที่ประชุมบุคลากร (4) ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ โดยมอบหมายความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคลและให้อานาจการตัดสินใจในงานที่
ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (1) สถาบันฯ มีการดาเนินการตามระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี สอดรับกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (2) มีการปรับปรุง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับหน่วยงาน เช่น การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจ การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพเพื่อนาไปใช้เป็นกลไก
การพัฒนางาน (3) มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในสู่สาธารณชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ทั้งแบบรูปเล่มและทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ (4) มีการนาผล
การประเมินฯ (Audit) ที่คณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานของ
สถาบันฯ รวมทั้งหน่วยงานได้นาผลการประเมินตนเองที่ยังเป็นความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่พบ ไปวางแผนการ
ควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงนั้น
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ร้อยละของการบรรลุเป้าห ายตัวบ่งช้ตา แผนกลยุทธ์

โดยสรุปในปีการศึกษา 2553 นี้ทางสถาบันฯ สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผน
กลยุทธ์ขององค์กรร้อยละ 90.9 (รูปที่ 9) โดยมีเพียง 1 ตัวบ่งชี้จาก 25 ตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการต่ากว่า
แผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับนักศึกษาซึ่งในปีการศึกษาแรกยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
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ปีการศึกษา

รูปที่ 9 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรในปีการศึกษา 2550-2553
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ตัวชี้วดั ที่

ตัวชี้วดั หมวดที่ 7

7.1 ผลลัพธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
1
ร้อยละของมหาบัณฑิตและดุษฎีบณั ฑิตที่ได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
2

จานวนผลงานของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อ
เผยแพร่ ต่อจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา (ร้อยละ)

3

จานวนผลงานของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ต่อ
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา (ร้อยละ)

ร้อยละของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั
5
ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจยั
7.2 ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นลูกค้า
6
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ ง
สนับสนุนการเรี ยนรู้
4
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7

ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต

8

การเรี ยนรู้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรื อองค์กรภายนอก

7.3 ผลลัพธ์ดา้ นการเงินและตลาด
9
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่ได้รับการจัดสรรทุน
10
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริ การวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อ
จานวนบุคลากร
11

งบประมาณที่ได้รับจากการโครงการบริ การวิชาการในนามสถาบันต่อจานวน
บุคลากร

7.4 ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นบุคลากร
12
ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริ ญญาเอก
13

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

14

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะในวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
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ตัวชี้วดั ที่
15

ตัวชี้วดั หมวดที่ 7
ร้อยละของอาจารย์และนักวิจยั ที่ Active งานวิจยั ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจยั

7.5 ผลลัพธ์ดา้ นประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
16
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร
17

ระบบกลไกจัดการเรี ยนการสอน

18

ระดับความสาเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที่จดั ให้นกั ศึกษา

19

ระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ

20

ร้อยละของหลักสู ตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสู ตรทั้งหมด

7.6 ผลลัพธ์ดา้ นการนาองค์กร
21
ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร
22

ระดับของการมีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
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ผล
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ตัวชี้วดั ที่

ตัวชี้วดั หมวดที่ 7

24

ระดับความสาเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่
บุคคล
ระดับของการมีระบบกลไกประกันคุณภาพภายใน

25

ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารหน่วยงาน

26

ระดับความสาเร็ จของการประกันคุณภาพภายใน

23

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
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แผนการดาเนิ นงาน
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