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บทน า: โครงร่างองค์กร 

P.1 ลักษณะองค์กร: คุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) ก่อตั้งข้ึนตามมติของคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2508 
ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ที่ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เหตุผล คือ ปัตตานีเคยเป็นเมืองส าคัญและเป็นที่ตั้ง
มณฑลปัตตานี แต่กลับมีสภาพเสื่อมโทรมและด้อยกว่าจังหวัดใกล้เคียง หากได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีศู นย์กลางโดยมี
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ก็จะช่วยฟื้นฟูให้กลับเป็นแหล่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความหวังในอนาคตได้ โดยพันเอกถนัด  คอมันตร์ 
เป็นประธานกรรมการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ แต่เนื่องจากพื้นที่ ณ ต าบลรูสะมิแลเป็นดินลุ่มและอ่อนไม่เหมาะสมต่อการสร้าง 
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ออกแบบไว้เพราะต้องใช้ค่าใช่จ่ายในการก่อสร้างสูงมาก จึงย้ายไปก่อสร้าง 
ที่หาดใหญ่ในพ.ศ. 2510 แต่เมื่อได้ก่อสร้างบางส่วนที่ปัตตานีแล้ว ก็ควรใช้ให้เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
โดยการตั้งคณะศึกษาศาสตร์เพราะจะยังประโยชน์อย่างน้อย 2 ประการ คือ เป็นการท านุบ ารุงการศึกษาของภาคใต้และ
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่จะเป็นผลดีด้านจิตใจของประชาชน รวมทั้งการมีโรงเรียนสาธิตซึ่งมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
จะมีมาตรฐาน สามารถดึงดูดเด็กนักเรียนจากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ให้มาเรียนที่ปัตตานี และท าหน้าที่ปูอนนักเรียนให้แก่
มหาวิทยาลัยภาคใต้ เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนของก าลังคนในด้านต่างๆ นอกนี้เป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู
ทางภาคใต้ โดยเฉพาะครูที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และอาจจะขยายหรือแยกออกไปเป็นคณะมนุษยศาสตร์ 
ได้อีกด้วย 

ปัจจุบัน PSU เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 มีผลตั้งแต่วันท่ี 21 กรกฎาคม 2559  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
(PSUPN) เป็น 1 ใน 5 วิทยาเขต ของ PSU มี 7 คณะวิชา 1 วิทยาลัย 4 ส่วนงานสนับสนุนภารกิจ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 920 ไร่ 
ที่ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1)  การจัดการศึกษาและบริการ 
 PSUPN มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ 1) จัดการศึกษา 2) วิจัย 3) บริการวิชาการ และ 4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในปีการศึกษา 2561  จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 68 หลักสูตร  โดย 7 คณะวิชา 1 วิทยาลัย และ
จัดบริการที่ส าคัญดังตาราง OP1-01 และ OP1-02 

การพัฒนาหลักสูตรที่ท าให้บัณฑิตสามารถสร้างงานเองและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  จัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทุกรายวิชา การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปีการศึกษา 2561  
การบริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาที่ซ้ าซ้อน การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดตั้งศูนย์ภาษาเพื่อการพัฒนา 
ทักษะภาษานานาชาติ (10 ภาษา) แก่นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีและผู้สนใจทั่วไป  

ตาราง OP1-01 การจัดการศึกษา แนวทางและวิธีการจัดการเรยีนการสอน 
 

การจัดการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา หลักสูตร แนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตร ี
45 หลักสูตร
(นานาชาติ 1 
หลักสตูร) 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

34 
(5,712 
คน) 

การบรรยายและ Active Learning การเรียนรูโ้ดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
การเรยีนและเทียบโอนหน่วยกติกบัสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ การฝึกงาน WIL สหกิจศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เช่น Mini-SEED คณะศึกษาศาสตร์มีเครือข่ายสถานศึกษา
ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง นักศึกษาสามารถเรยีนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ เชน MOOCs, LMS, 
Distance learning 



2 
 

การจัดการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา หลักสูตร แนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

10 
(788 คน) 

การบรรยายและ Active Learning การเรียนรูโ้ดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
การบรรยายและ Active Learning การเรียนรูโ้ดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
การเรยีนและเทียบโอนหน่วยกติกบัสถาบันการศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ การฝึกงาน WIL สหกิจศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การท าวิจัยกับคู่ความร่วมมือกับต่างประเทศ นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการเรยีนรู้ออนไลน์ เชน 
MOOCs, LMS, Khan Academy, Distance learning  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 
(211 คน) 

การบรรยายและ Active Learning การเรียนรูโ้ดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
ฝึกปฏิบัตผิ่านศูนยบ์ริการสุขภาพปฐมภูมิของคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี (PCU) ฝึกปฏิบตัิในสถานพยาบาลตั้งแต่ช้ันปีท่ี 2 
มุ่งเน้นผลติพยาบาลที่มีสมรรถนะด้านการพยาบาลตา่งวัฒนธรรม
และการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัยโดยบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย และ บริการวิชาการ นักศึกษาสามารถเรียนรูด้้วย
ตนเองผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ เชน MOOCs, LMS, Khan 
Academy, Distance learning 

ระดับปริญญาโท 
17 หลักสูตร 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

9 
(371 คน) 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน การฝึกทักษะดา้นการวิจัย  
การสัมมนา การวิจยั การน าเสนอความก้าวหน้าของการวิจัย การ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น การน าเสนอผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ การตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรทุนวิจัยให้แก่นักศึกษา
และ PSUPN สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

8 
(92 คน) 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
ระดับปริญญาเอก 
6 หลักสูตร 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

4 
(74 คน) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2 
(41 คน) 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
 
ตาราง OP1-02 การบริการที่ส าคัญ แนวทางและวิธีการบริการ 
การบริการที่ส าคัญ แนวทางและวิธีการบริการ 

การวิจัย PSUPN สร้างความเขม้แข็งการวิจยัด้านยางพารา ศึกษาศาสตร์ ประมง อาหาร ฮาลาล พลังงาน 
ภาษาไทย อิสลามศึกษา การจัดการความขัดแย้งและวัฒนธรรมสันติภาพ เชื่อมโยงวิจัยกับภาคธุรกจิ
และเอกชน เพื่อการร่วมสร้างความเข้มแข็งและแกไ้ขปัญหาของพื้นที่จชต. โดยมสี านักวิจัยและ
พัฒนา (RDO) บริหารจดัการงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วจิัยของ PSU และประเทศ 
รวมทั้งก าหนด ก ากับ ดูแลระบบตดิตามและประเมินผล  
PSUPN ด าเนินการวิจัยตามเงื่อนไขของแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยัและจุดเน้น ผ่าน 8 คณะ/
วิทยาลัย 4 ส านัก โดยมสีถานวิจัยและหน่วยวิจยัเป็นกลไกขับเคลื่อนประเด็นวิจัยที่เป็นจดุเน้น เช่น 
สถานวิจัยและพหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน สถานวิจัยทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่
เป็นเลิศ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถานวิจัยความเป็นเลิศ
ทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า เป็นต้น 
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การบริการที่ส าคัญ แนวทางและวิธีการบริการ 
การบริการวิชาการ PSUPN จัดบริการวิชาการเพื่อร่วมสร้างความมั่นคงและสันติภาพของสังคมโดยก าหนด 3 จุดเน้นใน

การใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรและใช้องค์ความรูจ้ากการวิจยัสูก่ารบริการวิชาการ การพัฒนา
พื้นที่และการร่วมแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 1) การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) การดูแลฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและภยัพิบัติชายแดนใต้ และ 3) ความ
มั่นคง ด าเนินการโดยทุกคณะและส่วนงานตามความเช่ียวชาญขององค์กร ส านักส่งเสรมิและ
การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ศนูย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต ้เครือข่ายเฝูาระวังภัยพิบัตลิุ่มน้ าปัตตานี (PB Watch) ศูนย์เฝาู
ระวังสถานการณภ์าคใต้ ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลอืผู้ไดร้ับผลกระทบจากเหตุความ
ไม่สงบจังหวดัชายแดนใต้ ตัวอย่างโครงการส าคัญมีดังนี ้
1. ด้านการศึกษา สร้างความเขม้แข็งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามศึกษาใน 3 จชต. ผ่าน
โครงการจดัตั้งห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (SMP) โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างความเข้มแข็งให้
นักเรียน ให้โอกาสทางการศึกษา 
2. ด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมปฏิบตัิการคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบอ่าวปตัตานี พัฒนาแหล่งเรยีนรู้
ธรรมชาติปุาชายเลน และเครือข่ายการเรียนรู้ท้องถิ่น การประหยัดพลังงานและเพิ่มการใช้พลังงาน
ทางเลือก 
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสร้างรายได้ชุมชน ผ่านกิจกรรมบริการ
วิชาการของส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และสถาบัน
ฮาลาล ตัวอย่างโครงการส าคัญ เช่นโครงการ Pattani Heritage City (ภายใต้ Creative 
Economy) ปัตตานเีมืองเศรษฐกจิสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม การเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งจากการพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้รับผลกระทบชุมชนยุโป/กูจิงลือปะ โครงการเรียนรู้
และอนุรักษ์พืชสมุนไพรชุมชนและภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการสรา้งเศรษฐกิจชุมชน โครงการ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อแปรรปูข้าวพื้นเมืองใน 3 จชต. เป็นต้น 

ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

PSUPN ด าเนินภารกจินี้โดยสถาบนัวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ซึ่งบทบาทส าคัญในการค้นหา 
และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ไปสู่ผลิตภณัฑ์ หรือกิจกรรมที่
สร้างมลูค่าเพิ่มทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้กับชุมชนของตน ท าหน้าที่ศึกษาวิจัย อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู พัฒนาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มุ่งสร้างความตระหนักในคุณค่าและความ
ภาคภูมิใจในศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเช่ือมโยงงานด้าน
วัฒนธรรมกับการเรยีนรู้ เป็นแหลง่เรียนรู้วัฒนธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชน
ทั่วไป โดยเฉพาะในชุมชน 3 จชต. ผ่านโครงการศูนยเรียนรหูัตถศลิป ม.อ.ปตตาน ีเพื่อพัฒนาอาชีพ
และ สรางมูลคาเพื่อผลิตภัณฑหัตถศิลปของชุมชน และคณะศิลปกรรมศาสตรด์ าเนินโครงการศูนย์
พัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ แฟช่ัน และการออกแบบ ศูนยบริการงานสรางสรรคดานศิลปะและการ
ออกแบบ เป็นต้น  
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(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
 พันธกิจ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานสากล และ 

มีเปูาหมายเพื่อการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 วิสัยทัศน์ “การพัฒนาวิทยาเขตปัตตานีสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลบนฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์” ใน 4 ภารกิจคือ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต การสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  
การบริการวิชาการเพื่อร่วมสร้างความมั่นคงและสันติภาพของสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความตระหนัก
และความภาคภูมิใจในคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาความเข้มแข็งของสังคมและ
เศรษฐกิจ 

  ค่านิยม (PSU) 1)  P: Professionalism ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 2)  S: Social responsibility ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม  3) U: Unity รู้รักสามัคคี  

  สมรรถนะหลักของวิทยาเขตปัตตานี คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
ในการสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของสังคมพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
   ในปีการศึกษา 2561 PSUPN มีบุคลากรรวม 1,372 คน แบ่งบุคลากรตามภาระงานและลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ สายวิชาการ 549 คน และสายสนับสนุน 823 คน นอกจากนี้ การตั้งอยู่ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 
ที่มีบุคลากรความแตกต่างทางศาสนา จึงได้แบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็นกลุ่มที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 59.77  
ศาสนาอิสลามร้อยละ 38.19  เพื่อจะได้ก าหนดแนวทางการจัดสวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันได้อย่างเหมาะสม  
(ตาราง OP1-03) 

ตาราง OP1-03 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร และปัจจัยหลักท่ีท าให้บุคลากรผูกพันและมุ่งมั่นต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนนุ ปัจจัยหลักท่ีท าใหผู้กพันและมุ่งมัน่ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - 238 (28.92)  สายวิชาการ คือ ความมั่นคงในการท างาน ความสมัพันธ์ของ

บุคลากร การได้รับการยอมรับ ความก้าวหน้าและการพัฒนา
บุคลากร สายสนับสนนุ คือ ความมั่นคงในการท างาน 
ความสัมพันธ์ของบุคลากร การไดร้ับการยอมรับ ความปลอดภัย
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน 

ปริญญาตรี 22 (4.01) 458 (55.65) 
ปริญญาโท 265 (48.27) 118 (14.34) 
ปริญญาเอก 262 (47.72) 9 (1.09) 

รวม 549 823 
ศาสนา สายวิชาการ สายสนับสนนุ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (คน/ร้อยละ) 

สายวิชาการ อ.397/ผศ.130/รศ.21/ศ.1 (รวม 549 คน) 
ร้อยละ อ.72.31/ผศ.23.68/รศ.3.83/ศ.0.18  
สายสนับสนุน ช านาญงาน 20 คน/ช านาญงานพิเศษ 3 คน/
ช านาญการ 82 คน/ช านาญการพิเศษ 15 คน 

พุทธ 339 (61.75) 481 (58.44) 
อิสลาม 195 (35.52) 329 (39.98) 
อื่น ๆ เช่น คริสต์ 15 (2.73) 13 (1.58) 

รวม 549 823 

   บุคลากรสายวิชาการต้องวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หากยังไม่จบปริญญาเอก ต้องมีผลสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษพร้อมไปศึกษาต่อ ส่วนสายสนับสนุนก าหนดคุณวุฒิตามต าแหน่งงาน มีสภาอาจารย์ และสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของอาจารย์ และบุคลากร ท าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตปัตตานี และรองอธิการบดีในการด าเนินงานของ PSUPN และจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ร่วมสานความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างบุคลากร 
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 ในสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ปฏิบัติการวิชาชีพในพื้นที่เสี่ยงภัยตามบริบทของคณะ เช่น ภาวะความเครียด 
พนักงานขับรถจัดใหต้รวจสุขภาพก่อนการต่อสัญญา การตรวจสารเสพติด จัดสวัสดิการบ้านพักส าหรับบุคลากรบางกลุ่มที่อยู่
ในพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น 

(4) มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงาน
ดังตาราง OP1-04   

ตาราง OP1-04  รายละเอยีดของเทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคญัของมหาวิทยาลัย 
ด้าน รายละเอียด 

อาคารสถานที ่ มีอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการคณะ จ านวน 24 อาคาร ศูนย์วิจัยและศูนย์บริการต่าง ๆ หน่วยงาน
บริการวิชาการ 8 อาคาร พิพิธภัณฑ์ หอศิลปะ และหอวัฒนธรรม 6 อาคาร ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ตั้งอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อาคารโรงเรียนสาธิตและอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 
PSU 9 อาคาร โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 1 อาคาร และอาคารบริหาร 13 อาคาร   

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบบ e-Learning (LMS, MOOCs) ระบบบริหารจัดการ 
ระบบสบืค้นสารสนเทศของห้องสมุดและฐานข้อมูลวิชาการ/การวิจยั ฐานข้อมูลนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) และนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย (Inbound)  
เทคโนโลยีด้านการบริหาร เช่น ฐานข้อมูลระบบการลงทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบ 
การประเมินการเรยีนการสอน ฐานข้อมูลนักศึกษา ทุนการศึกษา ฐานข้อมูลบุคลากร DSS-MIS 
Competency&TOR Online ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานงบประมาณ ฐานข้อมูลทุนการศึกษา 
ระบบประชุมทางไกล 
เทคโนโลยด้ีานงานวิจัย เช่น ฐานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัย (PRPM)  
เทคโนโลยีด้านการบริการวิชาการ ฐานข้อมูลศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.)  
อุปกรณ์ช่วยงานพ้ืนฐาน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โปรเจคเตอร์ เป็นต้น  
มีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยท่ีส าคัญกระจายตามคณะวิชา 

ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู ้

ส านักวิทยบริการ ซึ่งประกอบด้วยหอสมุด ฝุายเทคโนโลยีทางการศึกษา หอวัฒนธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์พระเทพญานโมลี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  

สิ่งอ านวยความ
สะดวก/
นันทนาการ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 อาคาร หอประชุม 2 หลัง ที่พักอาศัยของบุคลากร 119 หลัง (612 ยูนิต) หอพัก
นักศึกษา 12 หลัง (4,274 ยูนิต) ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ สหกรณ์ออมทรัพย์  ธนาคาร  ร้านอาหาร 
ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัดพอเพียง สนามกีฬาและสระว่ายน้ า หอดูนก 
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(5) การด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
PSUPN ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญ ดังตาราง OP1-05   

ตาราง OP1-05  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีส าคัญของ PSUPN 
การด าเนินการ กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 

ด้านการจดั
การศึกษา  

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 และ เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

ด้านการวิจัยและ 
การบริการ
วิชาการ   

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 
แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2547 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

พรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 
ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร ลักษณะโครงสร้างและการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  
 สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแล PSU ตามพรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 (พรบ.2559) ประกอบด้วย
นายกสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 15 คน อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาอาจารย์ 
ประธานสภาพนักงาน นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการอื่นๆ ที่ได้มาตามแนวทางที่ก าหนด 
ได้แก่ กรรมการจากภายใน 7 คน ซึ่งเป็นตัวแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต 1 คน ตัวแทนรองอธิการบดีอื่น 1 คน ตัวแทนคณบดี 
4 คน ตัวแทนผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/เทียบเท่า 1 คน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า 4 คน ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 
1 คน มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ PSU เช่น ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา ออกข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน อนุมัติหลักสูตร 
การตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของอธิการบดี รับรองรายงาน
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นท่ีปรึกษาและ
สนับสนุนการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของ PSU มีวาระ 4 ปี PSU มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีเป็นประธาน 
คณะกรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดีฝุายต่าง ๆ ของ 5 วิทยาเขต 18 คน คณบดี 32 คน ผู้อ านวยการส่วนงาน 12 คน 
ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงาน โดยมีรองอธิการบดีฝุายบริหารและการเงินเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจ
หน้าที่เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบ จัดตั้ง รวม หรือยุบเลิกส่วนงาน ให้ข้อแนะน าแก่
อธิการบดี (ภาพ OP1-01) 

PSUPN เป็นหนึ่งในระบบวิทยาเขตของ PSU (PSU SYSTEM) โดยอธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
เป็นผู้รับผิดชอบการบริหาร PSUPN ร่วมกับรองอธิการบดีอีก 3 ฝุาย (ภาพ OP1-02) ก ากับดูแล 1) ด้านวิชาการ 2) ด้าน
พัฒนานักศึกษา 3) ด้านระบบสารสนเทศและวางแผน มีคณะกรรมการชุดส าคัญท าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาและเพื่อส่งเสริมภารกิจ 
(ตาราง OP1-01 และ ตาราง OP1-02) 
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ตาราง OP1-06 คณะกรรมการชุดส าคัญท าหน้าให้ค าปรึกษาและเพื่อส่งเสริมภารกิจ 
คณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี  คณะอนุกรรมการส่งเสริมกจิการ

มหาวิทยาลัยประจ าวิทยาเขต 
แต่งตั้งตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ที่ 029/2556 วันท่ี 3 
มิถุนายน 2556 มอบอ านาจของสภาฯ 
ใหค้ณะกรรมการสภาวิทยาเขตส่งเสรมิ
ให้วิทยาเขตสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาท่ีเหมาะสมกับแตล่ะพื้นท่ี โดยมี
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธาน กรรมการประกอบดว้ย 
อธิการบดี ศาสตราจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต คณบดีในวิทยาเขต
กลุ่มสาขาละไมเ่กิน 2 คน ผู้แทน
อาจารย์ที่เป็น รศ.หรือ ศ. และผู้แทน
บุคลากร ท าหน้าท่ีก าหนดเปูาหมาย 
ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน 
ดา้นวิชาการและวิจัยให้สอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลยัและจุดเน้น 
วิทยาเขต พิจารณาก าหนดทิศทาง
นโยบายและการพัฒนาหลักสูตร 
เสนอแนะการจัดหาแหล่งทุนให ้
วิทยาเขตด าเนินการตามความเหมาะสม 
โดยมรีองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ปัตตานี 

คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการ
มหาวิทยาลยัแต่งตั้งตามค าสั่ง
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
ที่ 1910/2561 วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 
โดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 387 
(7/2560) เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2560 มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน 
การด าเนินกิจการของมหาวิทยาลยั 
ซึ่งคณะกรรมการได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการส่งเสรมิกิจการ
มหาวิทยาลยัประจ าวิทยาเขตปตัตานี
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ ฯ โดยมีกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท าหน้าท่ี
เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และ 
มีผู้อ านวยการกองธุรการวิทยาเขต
ปัตตานีท าหน้าท่ีอนุกรรมการและ
เลขานุการ 

มีรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีเป็น
ประธาน กรรมการประกอบด้วยคณบดี 
8 คน ผู้อ านวยการส่วนงาน 3 คน 
ประธานสภาอาจารย ตัวแทนคณาจารย์
ประจ า 4 คน มีผู้อ านวยการกองธุรการ
เป็นเลขานุการ มีหน้าที่เสนอแนะและ
ให้ค าปรึกษาแก่รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานีในการบริหารกจิการ 
ของวิทยาเขต เสนอแผนพัฒนาแผนงาน
ให้ความเห็นเกี่ยวกับวิชาการ 
ของวิทยาเขตต่ออธิการบด ี

คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต
ปัตตานี 

มีรองอธิการบดฝีุายวิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานีเป็นประธาน กรรมการ 
ประกอบด้วยรองคณบดีที่ก ากับดแูล
งานด้านวิชาการ 8 คน ผู้อ านวยการ
ส่วนงาน 3 คน ประธานสภาอาจารย
วิทยาเขตปตตานี ตัวแทนคณาจารย์
ประจ า 4 คน มีเจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตร
ของกองบริการการศึกษาเป็นเลขานุการ 
มีหน้าที่เสนอแนะ 

 
 การประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี ด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผล 
การด าเนินงานในรูปแบบกรรมการสภาวิทยาเขต ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 050/2558 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พศ 2556 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 
2556 ที่ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานหลังจากใช้ข้อบังคับดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานกรรมการ และรองอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  
ผลของการประเมิน พบว่า กรรมการคณะนี้มีบทบาทส าคัญและมีผลการด าเนินงานชัดเจน สมควรให้ใช้กลไกนี้ขับ เคลื่อน 
การพัฒนาวิทยาเขตของ PSU ต่อไป 
 ส่วนประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส่วนงาน ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง โดย
คณะกรรมการที่มีอธิการบดีเป็นประธาน ส าหรับการประเมินระดับองค์กรจะใช้การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
องค์กรตามรอบเวลาที่ก าหนด  
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ภาพ OP1-01 โครงสร้างองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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ภาพ OP1-02 โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี 

(2) ผู้เรียน ผู้รับการบริการที่ส าคัญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 PSUPN มีผู้เรียน ผู้รับการบริการที่ส าคัญและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีความต้องการและความคาดหวัง (ตาราง OP1- 07) 

ตาราง OP1-07 ผู้เรียน กลุ่มผูร้ับบริการส าคัญและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี 

การบริการ 
ผู้เรียน/ กลุ่มผู้รับบริการ

ส าคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการและความคาดหวัง 

ด้านการจัด
การศึกษา 
หลักสตูรปริญญาตรี
และหลักสตูร
บัณฑิตศึกษา 

(C1) ผู้เรียนระดับปรญิญาตรี  - การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีทรัพยากรส่งเสริม 
การเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงและครอบคลุมพื้นท่ี 

- ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด มีงานท าและ 
ประกอบอาชีพอิสระได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ             

วิทยาเขตปัตตานี 
รองอธิการบดีฝุายพัฒนา

นักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 

รองอธิการบดีฝุายระบบ
สารสนเทศและวางแผน          

วิทยาเขตปัตตานี 
- ส านักงานวิทยาเขตปัตตาน ี
- คณะ/หน่วยงานภายใน 
วิทยาเขตปัตตาน ี
- กองธุรการวิทยาเขตปัตตาน ี
- สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ
วัฒนา 
- สถานีวิทยุกระจายเสียงม.อ.
ปัตตานี 
- สโมสรบุคลากรวิทยาเขต
ปัตตานี 
- สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตาน ี
- สภาพนักงานม.อ.ปัตตาน ี
- งานอื่น ๆ ตามที่อธิการบดี
มอบหมาย 

- กองบริการการศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี 
- ส านักวิทยบริการ 
- ส านักส่งเสริมและการศึกษา
ต่อเนื่อง 
- โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
- ศูนย์ภาษาวิทยาเขตปัตตาน ี
- สถานวิจัยความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(CSCD) 
- งานอื่นๆ ตามที่รองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานีมอบหมาย 

- กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี 
- ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
วิทยาเขตปัตตาน ี
- สมาคมศิษย์เก่าสัมพันธ ์
- งานอื่น ๆ ตามที่รองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานีมอบหมาย 
 

- กองแผนงานวิทยาเขตปัตตาน ี
- กองอาคารสถานที ่วิทยาเขต
ปัตตานี 
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 
- งานอื่น ๆ ตามที่รองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานีมอบหมาย 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาองค์กร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายพัฒนา
นักศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายศิษย์เก่า
สัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

 

ผู้อ านวยการกองธุรการ 
ผู้อ านวยการกองบริการ

การศึกษา 
ผู้อ านวยการกองกิจการ

นักศึกษา 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
ผู้อ านวยการกองอาคาร 

 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตปัตตานี 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ปัตตานี 

สภาวิทยาเขตปัตตานี 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยประจ าวิทยาเขตปัตตานี 

คณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
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การบริการ 
ผู้เรียน/ กลุ่มผู้รับบริการ

ส าคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการและความคาดหวัง 

 
 

(C2) นักศึกษาบัณฑิตศึกษา - การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ 
- การจัดการศึกษาท่ีเน้นการหาความรู้ใหม่ 

(S1) ผู้ปกครอง - จบแล้วมีงานท าหรือสามารถสร้างงานได้ 
- บุตรหลานมีความปลอดภัยทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

(S2) ศิษย์เก่า - ได้รับข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยและคณะ 
- ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 

(S3) ผู้ใช้บัณฑิต - บัณฑิตมีศักยภาพตามต าแหน่งงานและมีความรับผิดชอบสูง 
หลักสตูรปริญญาตร ี (FC1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ช้ันปีท่ี 6 
- ผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายสาขาที่เสริมศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่

สาขาเทคโนโลยียาง/ภาษาไทย/จีน/มลายู/อังกฤษ 
- ค่าเทอมถูก มีทุนการศึกษา 

หลักสตูร
บัณฑิตศึกษา 

(FC1) ผู้เรียนระดับปรญิญา
ตรี/ปริญญาโท 

- สาขาวิชาทีส่ าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
- มีทุนการศึกษา 

ด้านการวิจัย (C3) ผู้ให้ทุนวิจัย 
 

- งานวิจัยมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตามวัตถุประสงค์ สามารถด าเนินการตามข้อก าหนด 

- ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ หรือ เปูาหมาย 
ของผู้สนับสนุนทุนวิจัย 

(C4) ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย - งานวิจัยสามารถน าไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ ต่อยอดในมิติวิชาการ
และเชิงพาณิชย์ 

ด้านบริการวิชาการ 
 

(C5) ผู้รับบริการวิชาการ - ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้จริง 

- ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

(C6) ผู้รับบริการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- มีแหล่งเรียนรูด้้านวัฒนธรรมที่มีคณุค่า ได้รับบริการที่ดี ถูกต้อง 
มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

- การส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
สร้างสรรคต์ามบริบทชายแดนภาคใต้ 

C หมายถึง ผูเ้รียน หรือ กลุ่มผู้รับบริการส าคัญ FC หมายถึง ผู้เรยีนในอนาคต S หมายถึง ผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 

(3) คู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบ 
 PSUPN มีคู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จ าแนกตามภารกิจ ที่มีบทบาทต่อ
ระบบงาน การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และข้อก าหนดความร่วมมือ (ตาราง OP1-08) 
 
ตาราง OP1-08  ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

ผู้ส่งมอบและ 
คู่ความร่วมมือ 

บทบาทหน้าท่ีตามภารกิจและการประสานงาน ข้อก าหนด 
ความร่วมมือ การส่งเสริมขีดความสามารถ การสื่อสารระหว่างกัน 

1. แหล่งฝึกวิชาชีพ สหกิจ
ศึกษา สถานประกอบการ 
ที่ท า MOU 

การพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

หนังสือราชการ การประชุม 
อีเมล การเข้าเยีย่ม 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
และสอดคล้องกับสาขาวิชา 
ที่ศึกษา 
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ผู้ส่งมอบและ 
คู่ความร่วมมือ 

บทบาทหน้าท่ีตามภารกิจและการประสานงาน ข้อก าหนด 
ความร่วมมือ การส่งเสริมขีดความสามารถ การสื่อสารระหว่างกัน 

2. สถาบัน/องค์กรที่ท า 
MOU ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

การจัดการศึกษา การวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรม การบริการ
วิชาการ การพัฒนาบุคลากร/
นักศึกษา 

หนังสือราชการ การประชุม 
อีเมล การเข้าเยีย่ม 

มีขอบเขตความรับผดิชอบ 
บทบาทหน้าท่ีของคู่สัญญา 
แต่ละฝุาย 

3. เครือข่ายชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

การร่วมเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ทางการศึกษา เศรษฐกิจ และ 
สุขภาวะของชุมชนพื้นที่เปูาหมาย 

หนังสือราชการ การประชุม 
อีเมล การเข้าเยีย่ม 

ก าหนดแนวทางความร่วมมือ
และบทบาทหน้าท่ี 
ของแต่ละฝุาย 

4. โรงเรียนมัธยมศึกษา 
วิทยาลัย 

การรับนักศึกษาใหม่ การแนะแนว
นักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ 

การประชุม Roadshow มีการวางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

P.2 สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของวิทยาเขตปัตตานี 
ก. สภาพการแข่งขนั 
 (1) ล าดับในการแข่งขัน PSU ได้รับการจัดอันดับใน QS University Ranking 2019 เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ
และอันดับที่ 156 ของเอเชีย และ Times Higher Education Asia University Rankings 2019 จัดเป็นอันดับที่ 301-350 
ของเอเชีย ส าหรับ Webometrics Ranking 2019 ได้รับการจัดอันดับที่ 7 ของประเทศ ทั้งนี้มีหลายประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
เช่น จ านวนการถูกอ้างอิงในงานวิจัยตีพิมพ์ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science จ านวนความร่วมมือด้าน
งานวิจัย ผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รายได้จากภาคเอกชน จ านวนสิทธิบัตรนานาชาติ เป็นต้น PSUPN 
ก าหนดแผนงานและแนวทางร่วมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยโดยเฉพาะสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ 
RDO โดยด าเนินการแบบมีส่วนร่วมกับทุกคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
  (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของ PSUPN ที่ส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ PSU ได้แก่ การสร้างความแตกต่างของการจัดการศึกษาและการบริการที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์ปฏิวัติดิจิทัล และ Disruptive Technology การเปลี่ยนแปลงประชากรทางโครงสร้างอายุและความนิยมในการ
ส่งบุตรหลานเรียนทางศาสนาส่งผลให้มีผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาจ านวนน้อยลง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาด้านต่างๆ และนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้ PSUPN ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการจัด 
การด้านทรัพยากรให้สอดคล้องและทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
  (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ PSUPN ใช้แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญจากแหล่งอื่นๆ ได้แก่ ฐานข้อมูล
ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ระดับนานาชาติ เช่น QS Ranking, THE Ranking  
 
 
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์  
  PSUPN ได้ระบุความได้เปรียบ โอกาส และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญตามพันธกิจด้านการจัดการศึกษา  
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตาราง OP2-01) 
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ตาราง OP2-01 ความได้เปรียบ โอกาส และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
เปูาหมายเชิงกลยุทธ ์
Strategic Goal-SG 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
Strategic Advantage-SA 

โอกาสเชิงกลยุทธ ์
Strategic Opportunity-SO 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Challenge-SC 

SG1 การจัดการศีกษาใน
สาขาท่ีตอบโจทย์การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ เช่น สาขา
เทคโนโลยียาง ฮาลาล 

SA1 อาจารย์/บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญในสาขา 
SA2 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีเข้มแข็งในระดับ
พื้นที่ และระดับประเทศ 

SO1 รัฐบาลส่งเสรมิการใช้ 
เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการ
ความรู้ การจดัการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
บริบทพ้ืนท่ี  

SC1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
Disruptive technology 

SG2 การถ่ายทอดความรู้
จากการวิจัย เทคโนโลยี 
และ นวัตกรรม เพื่อร่วม
สร้างความเข้มแข็งและ
แก้ไขปัญหาของพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

SA3 ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์นักวิจัยในสาขา 
ที่เช่ือมโยงกับการพัฒนา
พื้นที่เช่น การศึกษา 
ยางพารา การเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ  

SO2 ความอุดมสมบูรณ ์
ของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
มีศักยภาพเพิม่ขีดความสามารถ
การแข่งขันและสร้างมลูค่า 
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
แบบก้าวกระโดด 

SC2 ภาพลักษณ์ความรุนแรง
ของพื้นที่  
SC3 การน าผลงานวิจัย 
ไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรม
และเชิงพาณิชย ์

SG3 การท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมเพื่อใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมในการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

SA1 อาจารย/์บุคลากร 
มีความเชี่ยวชาญ 
SA2 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีเข้มแข็งในระดับ
พื้นที่ และระดับประเทศ 

SO3 ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการ
สร้างความสามารถการแข่งขัน
ตามแนวคิดต่อยอดอดตี 
จากอัตลักษณ์ วิถีชีวิตประเพณี 
วัฒนธรรม จุดเด่น 
ทางทรัพยากรธรรมชาติ  

SC4 ความร่วมมือดา้น
วัฒนธรรมระหว่างภูมภิาค
อาเซียน บนฐานมรดก 
ทางวัฒนธรรมร่วมเพื่อ 
การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

SG4 การบริหารจัดการ
ภารกิจของ PSUPN 
อย่างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

SA4 ภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

SO4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรูโ้ดยใช้ดิจิทลั
แพลตฟอร์ม 

SC5 การพัฒนา PSUPN 
ให้เป็น Green Campus 
SC6 ระบบสารสนเทศ 
ที่พร้อมใช้งานและสนับสนุน
การตัดสินใจ 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
PSUPN มีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยใช้สารสนเทศจากผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ใช้เครื่องมือ 5ส. LEAN KM ในการบริหารคุณภาพการด าเนินงาน และใช้เกณฑ์
มาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ เช่น AUN-QA ระดับหลักสูตร EdPEx ระดับคณะและวิทยาลัย TQA 
ระดับส่วนงานเทียบเท่าคณะ รวมทั้งใช้วิธีการปรับปรุงผ่านการประเมินตนเอง การทบทวนตัวช้ีวัดระดับองค์การตามรอบเวลา
ที่ก าหนด 
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หมวด 1 การน าองค์กร 
 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง  
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกจิ 

1.1ก.(1) วิสัยทศัน์และค่านิยม 
ผู้บริหารระดับสูงของ PSUPN ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบันเทียบเท่าคณะ 

รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตบริหารงานตามวาระ 3 ปีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 
(พรบ.2522) ส่วนวาระของอธิการบดีตาม พรบ. 2559 มีวาระ 4 ปี เมื่อเปลี่ยนแปลงทีมบริหารชุดปัจจุบันเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 
อธิการบดีได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของ PSU เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และได้น าสู่การพิจารณา 
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2561-2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 406 (2/2562) เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 

PSUPN ได้น าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 ที่ได้รับการสื่อสารจากอธิการบดีที่ผ่าน
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้มีการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมตามบริบทท้ังภายในและภายนอก ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
และเปูาหมายเชิงกลยุทธ์ตามพันธกิจของวิทยาเขตปัตตานี โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผู้เรียน ผู้รับริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คู่ความร่วมมือ ข้อมูลจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน ผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทระดับชาติ ระดับภาค และสร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างวิทยาเขตให้มีความยั่งยืนและประสบ
ความส าเร็จตามแนวทางการน าองค์กรของวิทยาเขตปัตตานี (ภาพ 1.1-01) จากการมีส่วนร่วมของที่ประชุมและคณะกรรมการ 
ชุดต่าง ๆ ตามล าดับขั้น เช่น ที่ประชุมทีมบริหาร คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตปัตตานี คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตปัตตานี 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าวิทยาเขต คณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี และที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์จะได้รับการทบทวนและปรับปรงุในช่วงกลางแผนและสิน้สุดแผนในข้ันตอน
เริ่มต้นของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (2.1ก.)  

ส่วนค่านิยมได้ก าหนดโดยที่ประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
ผู้บริหารระดับสงูของมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่บุคลากรผ่านการประชุมของแต่ละวิทยาเขต มหาวิทยาลัยก าหนดให้ค่านิยม PSU 
เป็นสมรรถนะหลักของบุคลากร โดยจัดเป็นสมรถนะหลัก 3 ด้าน คือ “PSU” 1) P: Professionalism ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
2) S: Social responsibility 3) U: Unity รู้รักสามัคคี โดยใช้ในการประเมินผลการท างานประจ าปีของบุคลากรทุกกลุ่ม ค่านิยม 
เป็นหลักการและแนวทางส าคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย คือ “การถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดไปยังผู้เรียน กลุ่มผู้รับบริการส าคัญ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางการสื่อสาร
และในช่วงการจัดกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนซึ่งสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กร (ตาราง 1.1-01) 

ตาราง 1.1-01 ความมุ่งมั่นต่อค่านยิมองค์กรของผู้บริหารระดับสูง 
ค่านิยมองค์กร พฤติกรรมความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กรและการปฏิบัติตนของผู้บริหารระดับสูง 

P: Professionalism
ความเชี่ยวชาญ 
ในงานอาชีพ 
 

การบริหาร PSUPN สู่วิสยัทัศน์ “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลบนฐานพหุวัฒนธรรม 
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์” คณะ วิทยาลยั และส่วนงานของวิทยาเขตปัตตานีเป็นกลไกส าคญั 
ในการขับเคลื่อนทางวิชาการ วิทยาเขตเป็นส่วนงานสนับสนุนโดยใช้การจัดการคุณภาพงานและ
ควบคุมต้นทุน จัดการความรู้และนวัตกรรม และพัฒนาผู้น าและทรพัยากรบุคคล ตัวอย่าง 
การด าเนินงานท่ีเกดิจาก 
การส่งเสริมจัดการศึกษา พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสอบแบบ Active  Learning และการสอน 
ทีใ่ช้ภาษาอังกฤษ เริ่มจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษท้ังหลักสูตรตั้งแต่ 
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ค่านิยมองค์กร พฤติกรรมความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กรและการปฏิบัติตนของผู้บริหารระดับสูง 
ปีการศึกษา 2560  
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ก าหนดทิศทางการวิจัยสถาบันของ PSUPN มุ่งการวิจัย 
ที่น ามาใช้ในการพัฒนาวิทยาเขต เช่น การระบบน้ าใช้และน้ าเสยี การท าถนนพาราดินซเีมนต ์
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมน าสู่การพัฒนางานในทุกส่วนงาน มีกองทุนวิจัยจาก
งบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปีร้อยละ 10 จัดสรรเป็นทุนพัฒนานักวิจัย ทุนวิจัยท่ัวไป/วิจัยก าหนด
ประเด็น/วิจัยพัฒนาวิทยาเขต/วิจยัในช้ันเรียน/วิจยัสถาบัน/หนังสือ ต ารา/พัฒนานวตักรรม เป็นต้น 
และจัดเวทีประกวดและน าเสนอนวัตกรรมประจ าปี น าผลงานเด่นของแต่ละส่วนงานแลกเปลี่ยนใช้
ประโยชน์และยกระดับคุณภาพงาน เป็นต้น 
การส่งเสริมบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยใช้ “ทุนทางพหุวัฒนธรรม” ของปัตตานีผนวกกับองค์ความรู้ต่อยอดสู่การสร้าง “ความแตกต่าง” 
ที่ส่งผลต่อการ “สร้างมูลคา่” และการ ”สร้างคณุค่า” ได้จัดท าโครงการ “ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหวุัฒนธรรม” เพื่อร่วมสร้างเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและคงอัตลักษณ์
ให้กับความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของปัตตานี โดยความร่วมมือของคณะ/ส่วนงานของ PSUPN 
กับเทศบาลเมืองปัตตานี วัดตานีนรสโมสร ส านักงานท่องเที่ยวและกฬีา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปัตตานี มสัยิดรายอฟาฏอนี และชุมชนในพื้นที่เปูาหมาย เช่น ชุมชนจีนหัวตลาด 4 ชุมชน 
ย่านจะบังติกอ เป็นต้น เพื่อร่วมกนัสร้างสรรคเ์มืองปัตตานีด้วยมติิของการท่องเที่ยว มิติทางการค้า 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ที่เกีย่วข้อง ท่ีบูรณาการกิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน 
โดยเฉพาะการยกระดับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อช่วยยกระดบัความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน โดยยังรักษาไว้ซึ่งอัตลกัษณ์และวัฒนธรรมของพื้นที ่

S: Social 
responsibility 
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

การร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การยกระดับคุณภาพการศึกษาและคณุภาพชีวิตน าโดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ ยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชนให้มั่นคงด้านอาชีพและรายได้น าโดยส านักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเนื่องและโครงการวิจัยอ่าวปัตตานีแบบบูรณาการศาสตร:์ การใช้ฐานทรัพยากร
ชีวภาพของ อ่าวปัตตานสีู่การใช้ประโยชน ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน
และ มั่นคง” ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสรา้งมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตรหลักของภาคน าโดยศนูย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรคผ์่านโครงการ “ปัตตานเีมืองเศรษฐกิจสร้างสรรคบ์นเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม” 
ของวิทยาเขต รวมทั้งการจัดการสิง่แวดล้อม เช่น นโยบาย Green Campus การส่งเสรมิการคดัแยะ
ขยะ การลดใช้โฟม และถุงพลาสตกิ มีผลการด าเนินงาน) 3 มิถุนายน 2559 ได้รับประกาศเกยีรตคิุณ 
เป็นองค์กรปลอดโฟม 100% จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2) 2 กรกฎาคม 2561 ได้รับ
รางวัลองค์กรดเีด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกรมอนามัยที่ 12 
การร่วมมือกับจังหวัด หน่วยงานรัฐ เอกชนและชมุชน ร่วมงานกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาการและให้ความร่วมมือในการด าเนนิการตามนโยบายของจังหวัดที่มุ่ง 
“ขจัดภัยยาเสพตดิ เร่งเศรษฐกิจให้ฟื้นฟู สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ เชดิชูคนดี” การสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน โดยการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนด้านเศรษฐกิจและคณุภาพ
ชีวิต เช่น การด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนตามนโยบายมหาวิทยาลยั 1 วิทยาเขต 1 ชุมชน โครงการ
ความร่วมมือตามแนวทางประชารฐั และโครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
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ค่านิยมองค์กร พฤติกรรมความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กรและการปฏิบัติตนของผู้บริหารระดับสูง 
U: Unity  
รู้รักสามัคค ีความเป็น
เอกภาพ One-PSU 

สร้างความผูกพันกลุ่มบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า การมีความส านึกร่วมของทุกภาคส่วนเป็น
สภาพแวดล้อมเชิงบวกที่ช่วยผลักดันองค์กรสู่เปาูหมายร่วมกันในทกุระดับ การก าหนดรูปแบบและ
การสร้างการมสี่วนร่วม เช่น ระบบการสื่อสารภายในองค์กร กิจกรรมสานความสัมพันธ์ภายในและ
ระหว่างวิทยาเขตทั้งระดับบุคลากรและนักศึกษา เช่น กิจกรรมออกนอกรูฯ กีฬา 5 ประสาน Happy 
Workplace, PSU League ค่ายนักศึกษา 5 วิทยาเขตที่จดัต่อเนื่อง เป็นต้น ส่วนการสร้าง
ความสัมพันธ์และผูกพันกับศิษย์เก่ามี 2 วิธี คือ 1) ขับเคลื่อนโดยฝาุยพัฒนานักศึกษาตามจดุเน้น 
ของแต่ละคณะ และ 2) ขับเคลื่อนโดยฝุายศิษยเ์ก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษของ PSUPN ด้วย
กิจกรรม 4 ลักษณะ คือ 1) ติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าโดยตรงเพื่อแจง้ข้อมูลข่าวสารของวิทยาเขต 
โดยใช้ Social media เป็นหลัก คอื Facebook Page (FB) คือ PSU Pattani Alumni และสื่อสาร
ไปยัง FB ของศิษย์เก่า คอื ศรีตรังสะพรั่งบานเป็นล้านช่อ ศูนย์ประสานใจสีบลู รสูะมิแล การส่ง 
ส.ค.ส. ให้ศิษย์เก่าทุกเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ 2) การจัดหรือร่วมจัดโครงการหรือกิจกรรมในวัน/วาระ
ส าคัญของPSU/PSUPN เช่น วันสงขลานครินทร์ วันมหดิล วันรสูะมแิล เป็นต้น 3) ร่วมกับทุกคณะ
จัดกิจกรรมระดมทุนสมทบกองทุน เช่น กิจกรรมคอนเสิรต์ 50 ปีเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ หรือ กิจกรรม
ฟุตซอล 50 ปีลูกศรีตรัง รวมทั้งการจัดระดมทุนตามวาระต่าง ๆ เช่น โครงการพี่ช่วยน้อง ระดมทุน
จากศิษย์เก่าเพื่อมอบเป็นทุนการศกึษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน โครงการช่วยเหลือสังคมในคราว
ประสบภัยพิบัตติ่างๆ หรือ โครงการ Give Gift มอบความรักและเงินบริจาคให้แก่กลุม่เปราะบาง 
ในวาระวันแห่งความรัก เป็นต้น 

 

 

 

ภาพ 1.1-01 ระบบการน าองค์กรของวิทยาเขตปัตตาน ี
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 1.1ก.(2) การส่งเสริมให้เกดิพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
 ผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีจริยธรรม โดยก าหนดและประกาศนโยบายที่แสดงถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายและจริยธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพ ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่มทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน ใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สื่อสารด้วยการประชุมและมอบคู่มือจริยธรรม
ของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม แจ้งในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ PSU กองการเจ้าหน้าที่ 
ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารใหม่มีความรู้ มีการด าเนินการตามกฏหมาย
และมีจริยธรรม สามารถน าไปใช้ในการบริหาร  รวมทั้งได้ก าหนดให้หลักธรรมาภิบาลเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 1) ประเมินประจ าปี  2) ครึ่งวาระ 
การบริหารงาน และ 3) สิ้นสุดวาระการบริหารงาน 

ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจเรื่องส าคัญโดยด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อการมีส่วนร่วม การมีมุมมองที่รอบด้าน 
และรอบคอบ มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
เป็นกลไกก ากับการบริหารและการด าเนินที่ถูกต้องทั้งพฤตินัยและนิตินัย ผู้บริหารระดับสูงรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
ในการรับและจัดการข้อร้องเรียน จัดช่องทางร้องเรียน เช่น Website จดหมาย โทรศัพท์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับมหาวิทยาลัย/ 
วิทยาเขต/ส่วนงาน การหาข้อเท็จจริง และลงโทษหากพบพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม โดยผู้บริหารระดับสูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สืบหาข้อเท็จจริง  คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  มีการรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนจ าแนกตาม
ประเภทเรื่องและวิทยาเขตทุกรอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ PSU จัดระบบการตรวจสอบโดยมีหน่วยตรวจสอบ 
ภายใน และตรวจสอบภายนอกโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงได้ก ากับจริยธรรมการวิจัย 
โดยก าหนดให้โครงการวิจัยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย กรณีการท าวิจัยที่เกี่ยวกับคน มีคณะกรรมการ 
จริยธรรมวิจัยก ากับดูแล  

1.1ก.(3)  ผู้บริหารระดับสูงสร้างความยั่งยืนให้กับ PSUPN  ผ่านระบบการน าองค์กร (ภาพ 1.1-01)  และการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีหนุนเสริมการบรรลุเปูาหมายขององค์กร ดังอธิบายในตาราง 1.1-03 

ตาราง 1.1-03 การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีหนุนเสรมิการบรรลุเปูาหมายขององค์กร 
การสร้าง

สภาพแวดล้อม 
ตัวอย่างแนวทางการด าเนินการ 

1.การจัดการ
ความรู้และ
นวัตกรรม 

1.1 สนับสนุนให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การปฏิบัติงาน ผ่านชุมชนนักปฏิบัติต่าง ๆ (COPs) เช่น 
นักพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักกิจกรรมนักศึกษา นักประชาสมัพันธ์ เป็นต้น 

1.2 จัดสรรงบประมาณพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนการจัดเวทีน าเสนอนวตักรรมระดับวิทยาเขต 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.3 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มข.-ม.อ.-มช.“3 พลังเพื่อแผ่นดิน” 
เพื่อการเรยีนรู้ในระดับสถาบัน 

2. การพัฒนา
ผู้น าและ
ทรัพยากร
บุคคล 

1.4 จัดโปรแกรมพัฒนาผู้น าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนา
ผู้น าในอนาคตของวิทยาเขตปตัตานี 

1.5 โครงการ PAYANA พัฒนาความกา้วหน้าตามเส้นทางอาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน
อย่างต่อเนื่อง 

3.การจัดการ
คุณภาพงาน
และการควบคุม
ต้นทุน 

1.6 น าเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 
ผลการด าเนินงานขององค์กร 

1.7 ปรับปรุงผลการด าเนินการโดยใช้การประกันคณุภาพงาน PDSA, 5ส. LEAN, KM, QA และใช้เกณฑ์
มาตรฐาน เช่น AUN QA ระดับหลักสูตร EdPEx ระดับคณะและวิทยาลัย TQA ระดับหน่วยงาน
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การสร้าง
สภาพแวดล้อม 

ตัวอย่างแนวทางการด าเนินการ 

สนับสนุนเทยีบเท่าคณะรวมทั้งใช้วิธีการปรับปรุงผ่านการประเมินตนเอง การทบทวนตัวช้ีวัดระดับ
องค์การ การเรยีนรู้ในทุกระดับและท าให้บุคลากรเกิดการเรยีนรูด้้วย 

1.8 การมอบหมายภาระหน้าท่ีและการติดตามผลตามรอบเวลาที่ก าหนด 
4.การสรา้งเสรมิ
ความผูกพันของ
บุคลากร  
นักศึกษา และ
ศิษย์เก่า 

1.9 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้ที่ทันสมัย การจดับริการ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตที่ครอบคลุม จัดบริการรถไฟฟูาบริการภายใน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความ
สวยงาม สะอาด จัดสถานท่ีพักผ่อน สถานท่ีออกก าลังกาย เพิ่มทางวิ่งและทางเดินเท้า การสรา้งพื้นที่
หลังคาคลมุขนาดใหญ่ส าหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
ทั้งในส่วนตามบทบาทหน้าท่ี ตามที่ได้รับเชิญและตามโอกาส รวมทัง้กิจกรรม Happy Workplace 

1.10 การสร้างแรงจูงใจในการท างานและความผูกพันต่อองค์กร การจัดสวัสดิการ การยกย่องชมเชย 
ให้รางวัลในการสร้างผลงานและการท างานท่ีโดดเด่นท้ังด้านการสอน การวิจัย พัฒนานวัตกรรม  
การบริการวิชาการ และท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งยกยอ่งนักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น 
ในด้านต่าง ๆ เป็นประจ าทุกป ี

1.11 สร้างเสริมค่านิยม (PSU) แก่บุคลากรเพื่อท าให้ผู้เรียนและผูร้ับบริการไดร้ับประสบการณ์ที่ดี 
คงเส้นคงวา และส่งเสริมใหผู้้เรยีนและผูร้ับบริการมีความผูกพันกับ PSUPN 

1.12 การส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรและศิษย์เก่าและน าผลการส ารวจมาใช้ 
ในการก าหนดแนวทางในการจัดกจิกรรมสร้างเสรมิความผูกพัน 

5.ความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน 

1.13 การยกระดับคณุภาพการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาน าโดยคณะศึกษาศาสตร์ โดยการ
พัฒนาต้นแบบการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรม โครงการพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์แกเ่ด็กและเยาวชน พัฒนาโรงเรยีนตาดีกาต้นแบบ การพฒันาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามตามโครงการ SMP  

1.14 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคงด้านอาชีพและรายได้ การสร้างเสริมทักษะอาชีพ  
1.15 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี ใช้ทรัพยากรด้วยความรับผดิชอบ เช่น กิจกรรมตามนโยบาย Green 

Campus การส่งเสริมการคัดแยะขยะ การลดใช้โฟม และถุงพลาสตกิท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์และ 
มีคุณภาพไดร้ับรางวลัประกาศเกียรติคณุ รวมทั้งการก ากับดูแลโรงอาหารและร้านคา้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักศึกษา บุคลากร และประชาชน 
ที่มาใช้บริการ 

1.16 การร่วมเสริมสร้างความเขม้แข็งของสังคมในมิติการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ ด้วยการบริการวิชาการ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสรมิชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพตามอัตลักษณพ์ื้นที่ เปิดศูนย์เรยีนรู้หตัถศิลป์ ม.อ.ปัตตานี: ส่งเสรมิการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์หัตถศลิป์ สร้างมูลค่าเพิม่ของเศรษฐกิจชุมชน 

ข. ช่องทางการสื่อสารของผู้บริหารระดับสูง 
1.1ข.(1) การสื่อสาร 

ผู้บริหารระดับสูงของ PSUPN ใช้วิธีการที่หลากหลายในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ ให้ข้อมูล ร่วมการตัดสินใจ 
สร้างความผูกพัน รับรู้ความต้องการ และสร้างการมีส่วนร่วมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้าง
การรับรู้ให้ข้อมูล ร่วมการตัดสินใจ สร้างความผูกพัน รับรู้ความต้องการ และสร้างการมีส่วนร่วม  (ตาราง 1.1-04) ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2560 ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน iPSU Pattani เพื่อสื่อสารและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง นักศึกษา และ
บุคลากร PSUPN ในการใช้บริการข้อมูลต่างๆ  
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ตาราง 1.1-04 แผนและวิธีการสื่อสารของของผู้บริหารระดับสูง 

ช่องทางการสื่อสาร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัตถุประสงค์การสื่อสาร 

ผู้เ
รีย

น 

อา
จา
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์ บ

ุคล
าก

ร 

ผู้ใ
ห้ท

ุนว
ิจัย
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มห

าว
ิทย

าล
ยั 

ผู้ป
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รอ
ง 

คู่ค
วา

มร
่วม

มือ
 

นัก
เรีย

น 
ปร

ะช
าช

น 

สร้
าง

กา
รรั

บร
ู้ ให

้ข้อ
มูล

 

ร่ว
มก

าร
ตัด

สิน
ใจ

 

สร้
าง

คว
าม

ผูก
พัน

 

รับ
รู้ค

วา
มต

้อง
กา

ร 

สร้
าง

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
 

1. การประชุม N N   N        
2. การประชุมผู้บรหิาร    M         
3. วารสาร จดหมายข่าว M M  M M M M      
4. ปูายประกาศ/จอ LED N N     N      
1. Website D D D D D D D      
2. หนังสือราชการ N N N  N N       
3. E-mail N N N N  N       
4. Social Media D D D D D D D      
5. iPSU D D  D D        
6. สถานีวิทย ุ D D D D D D D      
7. E-Doc  D  D         
8. กิจกรรมทางวัฒนธรรม N N  N   N      
9. Open House     Y  Y       
10. ส ารวจความพึงพอใจ Y Y           
11. การรับข้อร้องเรยีน D D D D D D D      

ความถี่ในการสื่อสาร Y=ปีละครั้ง M=เดือนละครั้ง W=สัปดาหล์ะครั้ง D=วันละครั้ง N=ตามความจ าเป็น  
 

1.1ข.(2) PSU จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ให้เป็นแนวทางการบริหาร 
ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้การด าเนินงานบริหารเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่องไม่ขึ้นอยู่กับวาระของผู้บริหารระดับสูงของ PSU 
ในการจัดท าแผนฯ ได้ให้ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพิจารณาร่วมกันว่า ต้องการที่จะเห็นมหาวิทยาลั ย 
ใน 20 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร และจะมีส่วนร่วมอย่างไรเพื่อน าพามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า สามารถยืนหยัดและก้าวข้าม
ความท้าทายได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว ร่วมขับเคลื่อน PSU ก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยเพื่อ
นวัตกรรมและสังคม”  
 PSU ได้ถ่ายทอดแผนระยะยาวสู่ “แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565” อย่างมีส่วนร่วม 
ผ่านการเรียนรู้จากการบริหารให้บรรลุเปูาหมายของ 5 ทศวรรษที่ผ่านมาตามล าดับ คือ ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2510-2519) ก้าวย่าง 
สู่การสร้างขุมปัญญาในภาคใต้ ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2520-2529) ศูนย์ความรู้สู่บริการวิชาการ ทศวรรษที่สาม (พ.ศ. 2530-2539) 
ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้ ทศวรรษที่สี่ (พ.ศ. 2540-2549) ปลูกฝังวัฒนธรรมฐานรากการวิจัยเป็นฐาน 
และทศวรรษที่ห้า (พ.ศ.2550-2559) ก้าวสู่มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่เช่ือมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย 
โดยสนับสนุนให้เกิดการน าการวิจัยสู่การเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนางานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และผลงานนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ ตอบโจทย์  
เชิงบูรณาการที่ของประเทศ และยกระดับศักยภาพของชุมชน ซึ่งน ามาสู่ทศวรรษที่หก (พ.ศ.  2560-2569) มหาวิทยาลัย 
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่า
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และพัฒนาประเทศ PSU ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติด้วยการมอบหมายงาน มอบอ านาจการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น 
“ค าสั่งมอบหมายงานและมอบอ านาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝุายต่างๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2561 และ 2562” และ 
“ค าสั่งมอบอ านาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ปฏิบัติการแทนอธิการบดี พ.ศ. 2559” เป็นต้น (มอบ
อ านาจผู้บริหารมหาวิทยาลัย http://www.personnel.psu.ac.th/per34.html) 
 ผู้บริหารระดับสูงของ PSUPN ได้รับการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และการสื่อสารจาก PSU ด้วยการประชุมปฏิบัติการจัด
แผนระยะยาวและระยะกลาง ร่วมพิจารณาแผนฯ และรับฟังการน าเสนอแผนต่อที่ประชุมส าคัญของมหาวิทยาลัย เช่น 
ที่ประชุม กบม. ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท าแผนพัฒนา  
วิทยาเขตปัตตานีที่สอดคล้องกับแผนระยะกลางและระยะยาวของ PSU ให้ความส าคัญต่อการมุ่งเน้นการปฏิบัติการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ โดยการมอบหมายงานตามภารกิจหลักและส่วนงาน/หน่วยงานที่ก ากับดูแล ได้แก่ 
งานบริหารวิชาการ งานบริหารงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานบริหาร 
องค์กร แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกอง (ภาพ OP1-02) โดยการมอบหมายงานได้จัดท าเป็นข้อตกลง
ภาระงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติประจ าปี ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี 
ก าหนดกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติการในขอบข่ายภารกิจท่ีรับผิดชอบโดยตรง และภารกิจที่ต้องบูรณาการความร่วมมือกับ
ฝุายอื่น เช่น  กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการบัณฑิตมีสมรรถนะระดับสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก ที่รองอธิการบด ี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการต้องร่วมมือกับฝุายพัฒนานักศึกษา โดยความร่วมมือจากคณบดีและผู้บริหารส่วนงานต่างๆ เป็นต้น 
โดยใช้แนวทางที่ระบุในตาราง 1.1-05 ก ากับการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์  

ตาราง 1.1-05 แนวทางก ากับการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และวสิัยทัศน ์
วิสัยทัศน์วิทยาเขตปัตตานี: มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล บนฐานพหุวัฒนธรรม  

เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์
7 แนวทางในการก ากบั

การด าเนินงาน 
เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

4 พันธกิจที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
1. เป็นเลิศทางในการจัด

การศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิต 

2. เป็นเลิศทางในการ
สร้างองค์ความรู ้

จากการวิจัย 

3. เป็นเลิศในการบริการ
วิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการองค์กรและ

ระบบงาน 

1. ด าเนินงานตาม 
กลยุทธ์และ
แผนงาน 

กระบวนการท างาน
ด้านการผลติบัณฑติ  

กระบวนการ
สนับสนุนพันธกิจ 
ด้านวิจัย 

กระบวนการ
ให้บริการวิชาการ 
กระบวนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

กระบวนการสร้าง 
multicultural 
ecosystem 
 

2. ใช้สมรรถนะหลัก: 
การจัดการศึกษา 
วิจัย บริการ
วิชาการ และการใช้
ทุนทางวัฒนธรรม
ในการสร้างความ
เข้มแข็งทางสังคม
และเศรษฐกิจ 

การบูรณาการ 
การเรยีนการสอน 
การวิจัยและบริการ
วิชาการที่เข้มแข็งและ
สอดคล้องกับบริบท
สังคมพหุวัฒนธรรม 

การต่อยอดงานวิจัย
ไปสู่การใช้ประโยชน์
จริงให้กับชุมชนและ
สังคม   

ความเข้มแข็งทางองค์
ความรู้ด้านยางพารา
อิสลามศึกษา ฮาลาล
ภาษามลายู ภาษา
เกาหลี การผลิตและ
พัฒนาครู ศิลปะและ
พหุวัฒนธรรม 

การบริหารทรัพยากร
บุคคลโดยค านึงถึง
ความแตกต่าง 
ทางศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3. มุ่งเน้นความส าเร็จ
ของ 15 ตัวช้ีวัด
ระดับองค์กรและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

5 ตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด 6 ตัวช้ีวัด 
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วิสัยทัศน์วิทยาเขตปัตตานี: มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล บนฐานพหุวัฒนธรรม  
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์

7 แนวทางในการก ากบั
การด าเนินงาน 

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

4 พันธกิจที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
1. เป็นเลิศทางในการจัด

การศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิต 

2. เป็นเลิศทางในการ
สร้างองค์ความรู ้

จากการวิจัย 

3. เป็นเลิศในการบริการ
วิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการองค์กรและ

ระบบงาน 

ตามกระบวนการ 
4. ใช้ระบบปรับปรุง

ผลการปฏิบตัิงาน 
PDCA, AUN-QA PDCA เช่น ระบบ

จัดการวารสาร 
PDCA PDCA, LEAN 

5. บริหารคณุภาพและ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

การพัฒนานวัตกรรม
การเรยีนรู้ การจดัการ
ความเสีย่งจาก 
Disruptive digital 
technology 

การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการสร้าง
มูลค่าเพิม่ และ
สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

การสร้างคุณค่าทาง
สังคมโดยการส่งเสริม
การสร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับกลุม่คน
ในชุมชน และ 
การยกระดับ SME 

การบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO 

6. ขับเคลื่อนโดย
คณะกรรมการ 
ตามบทบาทหน้าท่ี 

สภาวิทยาเขตปัตตาน ี
คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตปัตตาน ี
คณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขต
ปัตตาน ี

คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตปัตตาน ี
คณะกรรมการกองทุน
วิจัย วิทยาเขตปัตตาน ี

คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตปัตตาน ี

คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตปัตตาน ี
ที่ประชุมทีมบรหิาร
วิทยาเขตปัตตาน ี

7. ก าหนดผูร้ับผดิชอบ
หลักท่ีชัดเจน 

รองอธิการบด ี
ฝุายวิชาการฯ/ 
รองอธิการบด ี
ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ 
คณบดีทุกคณะ/ 
ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายวิชาการ/ 
ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายพัฒนานักศึกษา/ 
ผอ.กองกิจการศึกษา 

รองอธิการบด ี
ฝุายวิชาการฯ/คณบด ี
ทุกคณะ 
ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ/ผอ.ส านัก
วิทยบริการ/ผอ. 
กองบริการการศึกษา 

รองอธิการบด ี
ฝุายวิชาการฯ/คณบด ี
ทุกคณะ/ผอ.ส านัก
ส่งเสริมและการศึกษา
ต่อเนื่อง/ผอ.สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษาฯ/
ผอ.สถาบันฮาลาล/
ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ/ผอ.กอง
บริการการศึกษา 

รองอธิการบดีวิทยา
เขตปัตตานี/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝุาย
ทรัพยากรบุคคล/
ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายระบบสารสนเทศ
และวางแผน/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝุายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ฯ/ผอ. 
กองธุรการ/ผอ. 
กองแผนงานฯ/ 
อ.กองอาคารสถานท่ี 

1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ก. การก ากับดูแลองค์กร 

1.2ก.(1) เนื่องด้วย PSUPN ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีภาพลักษณ์การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง
ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้ปกครองและนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อที่ PSUPN 
ดังนั้น PSUPN จึงต้องใช้แนวทางในการก ากับดูแลองค์กร 2 มิติด้วยแนวทางที่แตกต่างกัน คือ  
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1)  การสร้างความไว้วางใจและเช่ือมั่นว่า PSUPN เป็นสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย ผู้เรียนไม่ได้รับผลกระทบ 
ในการเรียนรู้ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ที่ตัง้ในภูมิภาคอื่นๆ โดยสร้างการรับรู้ของสังคมในวงกว้างผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงาม 
เช่น การจัดกิจกรรม “ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม” ประจ าปีที่ได้น านักศึกษาใหม่ช้ันปีที่ 1 เดินเท้า
จากมหาวิทยาลัยเข้ากลางใจเมืองปัตตานีเพื่อมอบตัวเป็นลูกหลานของชาวเมืองปัตตานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี 
เป็นตัวแทนให้การต้องรับและให้โอวาท ระหว่างเส้นทางเดินเท้าระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ได้แวะทักทายท าความรู้กับชาวเมือง
ปัตตานี ได้เรียนรู้พหุวัฒนธรรมผ่านชุมชนไทยพุทธ ชุมชนไทยเช้ือสายจีน และชุมชนมลายู/ไทยมุสลิม รวมทั้งการจัดกรรม
อื่นๆ ที่สื่อสารสร้างการรับรู้แก่สังคมในวงกว้าง ช่วยสร้างความมั่นใจของประชาชนต่างพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี 

2)  การบริหารจัดการให้สังคมมั่นใจว่า PSUPN ด าเนินภารกิจทุกด้านโดยใช้แนวทางการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางการด าเนินงานเพื่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ 
ดังตาราง 1.2-01 

ตาราง 1.2-01 หลักธรรมาภิบาลทีใ่ช้ในการบริหารและแนวทางด าเนนิงานเพื่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
หลักธรรมาภิบาล 
ที่ใช้ในการบริหาร 

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือการก ากับดูแลองค์กรท่ีดี 

หลักนิติธรรม PSU ให้ด าเนินการออกกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่ถูกต้อง เป็นธรรมกับผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย และ
ก ากับให้ทุกวิทยาเขตด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ข้อบังคับ และระบียบที่ประกาศใช้อย่าง
เคร่งครดัโดยค านึงถึงสิทธิ เสรภีาพ ความยุติธรรมต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกฝุาย ส่วนผลจากการบังคับใช้
และการปฏิบัตติามกฎหมายต่าง ๆ จะได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน 3 คนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน โดยมหีน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่เลขานุการ มีวาระการด ารงต าแหนง่
ตามวาระคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการตรวจสอบ ฯ ท าหน้าท่ีตรวจสอบและติดตามการประเมินผลการปฏิบตัิงานของทุก
หน่วยงานของ PSU ให้สอดคล้องกับนโยบายของ PSU และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีกฎบตัร
การตรวจสอบภายในประจ าป ีเพือ่ให้ผู้รับตรวจทุกระดับที่เกี่ยวข้องของ PSU ไดร้ับทราบและ 
มีความเข้าใจเกีย่วกับวัตถุประสงค ์ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบมาตรฐานและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจ มีการรายงานผลการด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 
และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และก าหนดให้หน่วยงานช้ีแจงกรณกีารด าเนินการไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนดไว้ นอกจากน้ียังมีระบบตรวจสอบภายนอกโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

หลักคุณธรรม PSUPN ส่งเสรมิและก ากับดูแลให้การด าเนินการทุกด้านของวิทยาเขตใหเ้ป็นไปอย่างมจีริยธรรม 
ตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ 2559 เพื่อให้น าสู่การปฏิบัติ 
ที่เข้าใจตรงกัน มหาวิทยาลัยได้จัดท าแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรพร้อมกับมีตัวอย่างบ่งช้ี
ถึงพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณ เมื่อผู้ปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลยัถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานว่า
ประพฤตผิิดจรรยาบรรณ หัวหน้าส่วนงานจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางจรรยาบรรณ 
ส่วนการด าเนินการทางจรรยาบรรณนั้นเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่
พิจารณาและวินิจฉยัการกระท าผดิจรรยาบรรณของบุคลากร และจดัให้มีมาตรการส่งเสริม
จรรยาบรรณแกผู่้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีแนวทางในการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่เป็นธรรม และการให้รางวัล ค่าตอบแทน การยกย่องเชิดชูเกียรตติามแนวทางที่ก าหนดไว้ 

หลักความโปร่งใส ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการอยา่งชัดเจน รวมทั้งการด าเนินการเกีย่วกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
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หลักธรรมาภิบาล 
ที่ใช้ในการบริหาร 

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือการก ากับดูแลองค์กรท่ีดี 

การจัดหาพสัดุที่มีการเปดิเผยข้อมลูการจดัซื้อจัดจา้งรายโครงการ ให้สาธารณชนทราบผ่านหนังสือ
ราชการ เว็บไซต์ วิทยุกระจายเสียง เป็นต้น มีการก าหนดมาตรฐานและคู่มือการปฏิบตัิงานให้มีความ
เข้าใจและปฏิบัตติรงกัน สรา้งการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของโดยการก าหนดข้อตกลงภาระงานและการมอบหมายงาน รายงานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 
ต่อมหาวิทยาลัย 

หลักการมีส่วนร่วม การรับฟังเสยีงของผู้รับบริการ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย คู่ความร่วมมือ เพือ่น าข้อเสนอแนะ และข้อคดิเห็น
มาพัฒนางาน ทบทวนผลการด าเนินการด้านตา่งๆ โดยผ่านทางผูร้บัผิดชอบในการปฏิบตัิงานทุกระดบั 
ตั้งแต่ผู้บริหารวิทยาเขต ผู้บริหารคณะและส่วนงาน บุคลากรทุกกลุม่ และผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม เช่น การพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรในแตล่ะรอบ การประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง 
การบริหารจัดการในช่วงการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ รวมทั้ง 
การสื่อสารสร้างการรับรูต้่อสาธารณะในการด าเนินงาน การบริการและการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยที่เชิญชวนให้ผูส้นใจมาใช้บริการ รวมทั้งการสรา้งความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ องค์กรภาครัฐและเอกชน  

หลักความ
รับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ผู้บริหารระดับสูงก ากับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บรหิาร 
ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนงานและการบริหารทรัพยากรขององค์กร 
ตามระบบงาน ตามข้อตกลงภาระงาน และตามระเบียบที่ประกาศไว้ มีการการมอบหมายความ
รับผิดชอบแก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าท่ี และผู้บรหิารที่รับผดิชอบหลักต่อกลยุทธ์ 
ตามระบบงานส าคญัให้บรรลตุาม KPIs การประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี และผู้อ านวยการกอง และทบทวนโดยอธิการบดีกับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหารปลีะ 1 ครั้ง 
ความรับผิดชอบด้านการเงิน ผู้บริหารระดับสูงร่วมในการทบทวนการปรับปรุงกระบวนการและ
ทบทวนผลการปฏิบัติการด้านการเงินประจ าสัปดาห์และประจ าเดือน 

หลักความคุม้ค่า การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ เช่น การลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขต
ในรายวิชาที่มีอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญอยู่ต่างวิทยาเขต การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุด PSU 
5 วิทยาเขต (PSUlINET) และเครอืข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลยัในส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน สามารถขยายการใช้ทรัพยากร 
ได้กว้างขวางขึ้น 

1.2ก.(2) การประเมินผูบ้ริหารระดับสูง (ข้อบังคับว่าด้วยการประเมนิอธิการบดี และคณบดี) 
อธิการบดีและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของรองอธิการบดี คณบดี และผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารระดับสูงของวิทยาเขตทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยตรง หัวหน้างานอย่างเป็นทางการถูกก าหนดให้มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผล การให้ข้อมูลปูอนกลับอยู่บนพื้นฐาน
ของการทบทวนด้านพฤติกรรม ส่วนผลลัพธ์ที่บรรลุตามข้อตกลงภาระงาน มีการให้ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการทบทวนผล  
ที่ตามมา การทบทวนผลทั้งหมดประกอบกับแผนพัฒนาเพื่อระบุเรื่องที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาส าหรับปีต่อไป 

ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมจีริยธรรม 
PSU ได้แสดงเจตจ านงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา 

ศิษย์เก่า ภาครัฐ เอกชน และสาธารณชน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส 
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ดังประกาศแสดงเจตจ านง และเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยมีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี  ได้แก่  1) ดัชนี
ความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร  และ 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  โดยใช้แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบส ารวจความคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ แบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นเครื่องมือในการประเมิน และได้ด าเนินการส ารวจ
ความคิดเห็นตามกรอบการประเมินดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 PSUPN ด าเนินการตามเจตจ านงของ PSU โดยใช้
ประเด็นบ่งช้ีคุณธรรมและความโปร่งใสตามกรอบแนวคิด ITA เป็นแนวทางการก ากับพฤติกรรมการด าเนินงานที่ถูกกฎหมาย
และมีจริยธรรม ดังตาราง 1.2-02 

ตาราง 1.2-02 ประเด็นบ่งช้ีคุณธรรมและความโปร่งใสและแนวทางการก ากับการด าเนินงาน 
ประเด็นบ่งชี้คุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 
แนวทางการก ากับการด าเนินงาน 

1. ความโปร่งใส การด าเนินงาน
ขององค์กร 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการอยา่งชัดเจน รวมทั้งการด าเนินการเกีย่วกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุที่มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างรายโครงการ ให้
สาธารณชนทราบผา่นหนังสือราชการ เว็บไซต์ วิทยุกระจายเสียง เป็นต้น มีการก าหนด
มาตรฐานและคูม่ือการปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจและปฏิบัตติรงกัน สร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลักของโดยการก าหนดข้อตกลง
ภาระงานและการมอบหมายงาน รายงานผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัิงานต่อมหาวิทยาลัย 

ระบบ 
การร้องเรียน
ขององค์กร 

ก าหนดแนวปฏิบตัิระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานในกรณีที่ผู้รบับริการ 
หรือผู้รบับริการมีข้อร้องเรยีน หรอืข้อสงสัยต่อการด าเนินงาน มีการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศด้านการจดัการข้อร้องเรียน โดยก าหนดช่องทางในการรบัข้อร้องเรียน 
ข้อสงสัย ท้ังที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ รายงานให้ผู้เกีย่วข้องพิจารณา กรณี
นักศึกษารายงานเจ้าหน้าท่ีวินัยนกัศึกษา กรณีบุคลากรรายงานนิตกิรให้วิเคราะห์ 
เชิงกฎหมาย หรือเสนอกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์มหาวิทยาลัย ตรวจสอบหาสาเหตุ 
จ าแนกข้อร้องเรียนตามตามระดับความส าคญัและเร่งด่วนน าเสนอรองอธิการบดี 
ที่รับผิดชอบโดยตรง และผู้บริหารสูงสุด แนวทางพร้อมด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ตอบกลับให้แก่ผูร้้องเรียนตามช่องทางที่ก าหนด 

2. ความพร้อม
รับผิด 

ความรับผิดชอบ
ตามการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

PSUPN ส่งเสรมิและก ากับดูแลให้การด าเนินการทุกด้านของมหาวิทยาลัยเป็นไป 
อย่างมีจริยธรรม ตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 และข้อบังคัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการ 
ทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2559 และก าหนดวิธีการกอ่นการด าเนินการ
ทางวินัยและวิธีการสอบทางวินัยเพื่อให้น าสู่การปฏิบตัิที่เข้าใจตรงกัน มหาวิทยาลัยได้
จัดท าแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรพร้อมกับมีตัวอย่างบง่ช้ีถึงพฤติกรรมที่ขัด
ต่อจรรยาบรรณ เมื่อผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยถูกกลา่วหาโดยมหีลักฐานว่าประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณ หัวหน้าส่วนงานจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางจรรยาบรรณ 
ส่วนการด าเนินการทางจรรยาบรรณนั้นเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาและวินจิฉัยการกระท าผดิจรรยาบรรณของบุคลากร และ 
จัดให้มีมาตรการส่งเสรมิจรรยาบรรณแกผู่้ปฏิบตัิงาน 
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ประเด็นบ่งชี้คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

แนวทางการก ากับการด าเนินงาน 

3. คุณธรรมการ
ให้บริการ 

การรับรู้ข้อมูล
การทุจริต  

PSUPN เปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียนหลายช่องทาง เช่น ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนและ
ติดตามการร้องเรียนแบบออนไลน ์ท่ี http://petition.pn.psu.ac.th/ โดยนิติกร 
เป็นผู้รับและตรวจสอบข้อร้องเรียน และจ าแนกประเภทข้อร้องเรียน หน่วยงานท่ีถูก
ร้องเรียน และเป็นช่องทางหนึ่งในการรับรู้ข้อมูลการทุจริต ส่วนการรับรู้แบบบอกเล่า 
ก็จะมีการมอบหมายผู้หาข้อมลูข้อมูลเพิ่มเติมเป็นกรณีไป 

4. วัฒนธรรม
คุณธรรม 
ในองค์กร 

วัฒนธรรม
องค์กร  

PSU สร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสร้างค่านิยม (PSU) 1) P: Professionalism 
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2) S: Social responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 
3) U: Unity รู้รักสามัคคี และใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะบุคลากร
ประจ าปี ทั้งระดับผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ก าหนดคะแนน 
การประเมินร้อยละ 20 ของคะแนนรวม ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการที่ไดร้ับการ
แต่งตั้งประจ าส่วนงาน และ PSU ได้แต่งคณะท างานพิจารณาการรอ้งทุกข์ต่อผล 
การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการพิจารณากรณีบุคลากรร้องทุกข์จากผลการประเมินการปฏิบตัิงานของบุคลากร 
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏบิัติงาน ให้ข้อมูลและความเห็นต่อกบม. 

การต่อต้าน 
การทุจริตของ
องค์กร 

มีแนวทางการด าเนินการโดยการควบคุมผ่านกระบวนการตรวจสอบโดย 
หน่วยตรวจสอบภายในของ PSU และหน่วยตรวจสอบภายนอกเช่น สตง. และการใช้
กระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และแนวคิด 
ในการเข้ามสี่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบคุลากร 

5. คุณธรรมการ
ท างานในองค์กร 

การบริหาร
งบประมาณ 

ที่ประชุมทีมบรหิารจดัท างบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
ตามนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ประจ าป ี
ที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทุกวิทยาเขตและส่วนงานด าเนินการ น าเสนอต่อที่ประชุม กบม.
และสภามหาวิทยาลยัเพื่อให้ความเห็นชอบตามล าดับ โดยผู้บริหารระดับสูงก ากับ 
การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค ์

ความเป็นธรรม
ในการ
มอบหมายงาน 

เพื่อความชัดเจนและเป็นธรรมกับบุคลากรทีไ่ด้รบัการมอบหมายงาน PSU ได้ออก
ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร “เรือ่ง การก าหนดภาระงานบุคลากร” ให้น าสู่การปฏิบตัิ
ทั่วกัน มีการแจกแจงประเภทภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีชัดเจน และให้ทุกส่วนงานจัดท าข้อตกลงภาระงานประจ าปีของบุคลากร 
ตัวอยา่งเช่น บุคลากรสายวิชาการได้มอบหมายภาระงานตามกลุ่มอายุงานและความ
รับผิดชอบ เช่น กลุ่มอาจารย์ทีอ่ายุงานไม่เกิน 5 ปีประเภทท่ัวไป กลุ่มผูม้ีอายุงานไม่เกิน 
5 ปีเน้นการบริการวิชาชีพสุขภาพ กลุ่มผูม้ีอายุงานมากกว่า 5 ปีเน้นการสอน กลุม่ผู้มี
อายุงานมากกว่า 5 ปีเน้นการวิจัย กลุ่มผูม้ีอายุงานมากกว่า 5 ปีเน้นการบริการวิชาชีพ
สุขภาพ และกลุ่มกลุ่มผู้มีอายุงานมากกว่า 5 ปีเน้นบริการวิชาการ โดยมีการก าหนด
สัดส่วนภาระงาน ใหเ้หมาะสมกับอายุงาน ประเภทงานที่เป็นจดุเนน้ และสอดคล้องกับ
ทิศทางของการพัฒนาส่วนงาน ทั้งนี้บุคลากรที่เลือกประเภทภาระงานแล้วสามารถ
เปลี่ยนประเภทภาระงานได้เมื่อระยะเวลาผ่านไปสองปี ส่วนบุคลากรต าแหน่ง 
ทางวิชาการที่มีอายุงาน ไม่เกิน 5 ปีหากไดร้ับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ
สามารถปรับเปลี่ยนประเภทงานในกลุ่มที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปีได ้
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ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนนุชมุชนที่ส าคัญ 
1.2ค.(1) ความผาสุกของสังคม และ 1.2ค.(2) การสนับสนุนชุมชน  

PSU ก่อตั้งข้ึนตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้โดยมีเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้
เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประกอบกับการยึดมั่นในปณิธาน “การถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ที่สืบทอดต่อกันมา
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ผนวกกับ 1 ในค่านิยมของชาว PSU คือ “Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การเป็นท่ีพึ่งสังคม ร่วมสร้างความผาสุกของสังคม PSU ซึ่งประกอบด้วย 5 วิทยาเขตครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ จึงร่วมสนับสนุน
และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยทุกคณะ ส่วนงาน และทุกวิทยาเขตถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการภายในขอบเขต
ชุมชนที่ส าคัญของตน  

ส าหรับ PSUPN ก าหนด “สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส” เป็นชุมชนส าคัญ” ด้วย
ตระหนักถึงเจตนารมณ์แรกก่อตั้ง ภารกิจหลัก และค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหาที่หลากมิติทั้งด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านความขัดแย้งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องเนื่องกับมิติทางวัฒนธรรม ซึ่งต้องได้รับ 
การแก้ไขด้วยสันติวิธี ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายภูมิปัญญาทางวิชาการในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบและรอบด้าน 
เพื่อที่จะเข้าใจปัญหาได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการก าหนดแนวทางร่วมแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิผล บนฐานความรู้และความเช่ียวชาญของ PSUPN โดยมีเปูาหมายเพื่อร่วมลดระดับความขัดแย้งและความรุนแรง
ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ 

PSUPN ได้จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2547 ถึงปัจจุบัน ด้วยกิจกรรมเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกา ในแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่ง 3 จชต. 
ภายใต้ความรับผิดชอบของกองอ านวยการเสริมสรา้งสันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ต่อมาพัฒนาเป็นโครงการ
พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. จนกระทั่งมีหน่วยงานมารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตร งคือ สภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) โดยส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต) ระหว่าง
ปีพ.ศ. 2552-2559 ต่อมาในปีงบประมาณ 2560-ปัจจุบันได้ก าหนดเป็น “แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้” นอกจากนี้คณะ/ส่วนงานต่าง ๆ ได้จัดโครงการและกิจกรรมในการร่วมสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่
โดยใช้งบประมาณของส่วนงานและงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศอีกด้วย 

โครงการและกิจกรรมในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ PSUPN ด าเนินการ 
ใน 3 มิติ คือ 1) การแก้ไขปัญหาและยกระดับความเข้มแข็งทางการศึกษา 2) การสร้างความเข้มแข็งของสังคมในมิติสังคมและ
เศรษฐกิจ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ตัวอย่างโครงการและกิจกรรมส าคัญที่ได้ด าเนินการ 
มีดังนี ้

1) การแก้ไขปัญหาและยกระดับความเข้มแข็งทางการศึกษา  
 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วย  12 กิจกรรม 

เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยการจัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 
ด าเนินการโดย PSUPN คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา เช่น 1) การพัฒนาศูนย์ตาดีกาโดยเสริมศักยภาพผู้สอน 
ตาดีกาของศูนย์ตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ 2553-2560 รวม 5,771 คน 2) การพัฒนาบุคลากรด้านอิสลามศึกษา 
การพัฒนาครูภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน จชต. การพัฒนาครูไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตั้งแต่ปี 2553-2559 รวม 4,295 คน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู จ านวน 5,000 คน 3) การพัฒนา 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามโครงการจัดตั้งห้องเรียน Science and Mathematics Program: 
SMP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปี 2559-2561 รวม 12 โรงเรียน 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
ให้นักเรียนใน 3 จชต. การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการพัฒาทักษะการคิดผ่านการสอนคณิตศาสตร์ 
ที่ส่งเสริมการคิดด้วยตนเองของนักเรียนด้วยการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีสอนแบบเปิด (Open Approach) 
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ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4) พัฒนาความเข้มแข็งของนักเรียน โดยส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องได้จัด
กิจกรรมการแนะแนวสัญจรเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพ และโครงการตามนโยบายเครือข่าย
อุดมศึกษาพี่เลี้ยง  5) การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนการเรียน 
การสอนในยุค ศตวรรษท่ี 21 ด้วย CHANGE Model ในโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะวิทยาการสื่อสาร 
เป็นต้น 

2) การสร้างความเข้มแข็งของสังคมในมิติสังคมและเศรษฐกจิ  
 โครงการศึกษาและพัฒนาเพ่ือสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ 
 โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบที่เหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ ด าเนินการ 

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ศึกษาพัฒนาชุมชนประมงต้นแบบน าร่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2562 เป็นโครงการ
บูรณาการพัฒนาทุกด้านเข้าด้วยกันในชุมชนมุสลมิ เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นรปูประธรรมให้เกิดใน
พื้นที่ได้อย่างแท้จริง แนวคิดการพัฒนาคือ ชุมชนเป็นผู้ก าหนดรูปแบบวางแผนและปฏิบัติงานด้านต่างๆ เอง โดยมีความเช่ือว่า 
เมื่อมีการสร้างชุมชนต้นแบบเหล่านี้จนประสบความส าเร็จแล้ว ชุมชนอื่นๆ จะมีความต้องการพัฒนาตนเองตามแนวทางชุมชน
ต้นแบบดังกล่าวด้วย อันจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ด้วยหลักการดังกล่าวข้างต้น 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ด าเนินการโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน รวม 23 ชุมชน กล่าวได้ว่า 
เป็นโครงการต้นแบบที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเป็นที่ยอมรับ โดยใช้
หลักการ “การระเบิดจากข้างในชุมชน” 

 ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาแบบองค์รวมในชุมชนประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมประชาชนในการพัฒนาตนเอง 
การจัดการสุขภาพแบบบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม การออกก าลังกายและด าเนินการของชมรมกีฬาหมู่บ้าน การจัดท าและ
พัฒนาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะประจ าหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดระบบสวัสดิการชุมชน การดูแลและ  
ให้ความอนุเคราะห์เด็กก าพร้า ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส การจัดงานเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา การพัฒนาและ
ปรับปรุงศูนย์สมาคมประจ าชุมชน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพูนปริมาณทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งสายสามัญและศาสนา การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศาสนาในชุมชน 
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพทางเลือกและอาชีพเสริมให้แก่ชุม เป็นต้น 

 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือแปรรูปข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน  ด าเนินการ
โดยส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง สภาพปัญหาในพื้นที่ของเกษตรกร คือ เกือบทุกครัวเรือน มีหนี้สินครัวเรือน รายได้
น้อย ไม่มีเงินทุน เยาวชนอยู่ในสภาพที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และสภาพปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองลดลงเป็นจ านวน
มากกว่าและคาดว่าจะสูญสลายไปจากชุมชนในไม่ช้าเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ต้นทุนในพื้นที่มีข้าว 
สายพันธุ์พื้นเมือง 7 ชนิด เป็นพืชอัตลักษณ์ จึงได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างอาชีพเพิ่มรายได้  ให้แก่
เกษตรกร เช่น วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง การพัฒนาต้นแบบการแปรรูปข้าวพันธุ์พื้นเมือง จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรกัษายืดอายบุรรจุภัณฑ์หีบหอ่ผลติภัณฑ์ และการทดสอบ
เพื่อวิเคราะห์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหาร พัฒนาและปรับปรุงสถานที่เพื่อการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนา 
การผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานปลอดภัย ผลลัพธ์จากโครงการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูป 8 ผลิตภัณฑ์ 
เกษตรกร 40 คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 1,000 บาท ส่วนผลลัพธ์ด้านสังคม ชุมชนมีทักษะการท างานเป็นทีมของกลุ่ม ชุมชน 
มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้/สรา้งงาน/รายได้ให้กับครอบครัว ลดการย้ายถิ่นไปหางานท างานท่ีอื่น ชุมชนน่าอยู่มากข้ึน 

 โครงการอารยะปัตตานี  ด าเนินการโดย วิทยาลัยอิสลามศึกษา จัดการสัมมนาวิชาการอิสลามศึกษานานาชาติ 
จัดตั้งสถาบันภาษานานาชาติและศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับ เปิดโรงเรียนต้นแบบสาธิตอิสลามศึกษา เริ่มเปิดรับนักเรียนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2559 

 โครงการ Pattani Heritage City (ภายใต้ Creative Economy):  ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม   ด าเนินการโดยวิทยาเขตปัตตานี  ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา คณะ
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ศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง โดยความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจาก จังหวัดปัตตานี ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี มูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) ชุมชนจีนหัวตลาด ชุมชนจะบังติกอ โดยน าแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมาพัฒนา “เมืองปัตตานีบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม” ครอบคลุม
พื้นที่ 4 ชุมชน ซึ่งมีรากฐานของต้นทุนทางภูมิประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาภายในท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชน ในการบริโภคและการลงทุน
รวมถึงให้สามารถเพิ่มรายได้แก่ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดปัตตานี  ผลลัพธ์ในปีแรกของ 
การท างาน คือ ผู้ประกอบการเดิมได้รับการยกระดับสู่วิสาหกิจวัฒนธรรมด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย ระดับสากล 3 กลุ่ม 
เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ 2 กลุ่ม เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่โดยร่วมกับภาคีความร่วมมือ 5 รายการ เช่น ผ้าจวนตานี 
ลายใหม่  Limar Batik, Biru Batik, ผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานบานา การจัดท าและออกแบบผ้าต้นแบบผ้าพิมพ์ลายโบราณ
“ผ้ากัลยา”  เกิดผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์/บริการฐานวัฒนธรรม/หรือผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ รายใหม่ 2 ราย เกิดเส้นทาง 
การท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่ทั้งทางบกและทางน้ า สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว  เกิดศูนย์บริการแหล่งเรียนรู่และ
ท่องเที่ยวชุมชน 3 ศูนย์ เกิดศูนย์แสดงและถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว เกิดพื้นที่
สร้างสรรค์งาน Chair-to-Share Creative Co-Working Space  

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 โครงการด้านความมั่นคงการเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ได้ด าเนินการโดยสถานวิจัย 

ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการความรู้และสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ 
จชต. จัดเวทีกลางเพื่อสันติภาพระดับชาติและนานาชาติว่าด้วย การสื่อสารและกระบวนการสันติภาพร่วมกับองค์กรเครือข่าย 
เสนอทางออกบนพ้ืนฐานวิชาการ เสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐและฝุายที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์
ความขัดแย้งและความรุนแรงในพ้ืนท่ีจชต. เป็นต้น 

 นอกจากนี้ PSUPN ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัด หน่วยงานรัฐ เอกชนและชุมชนร่วมงานกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามนโยบายของจังหวัดที่มุ่ง  “ขจัดภัยยาเสพติด 
เร่งเศรษฐกิจให้ฟื้นฟู สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ เชิดชูคนดี” การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น 
นโยบาย Green Campus การส่งเสริมการคัดแยะขยะ การลดใช้โฟม และถุงพลาสติก มีผลการด าเนินงาน 1) 3 มิถุนายน 
2559 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดโฟม 100% จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2) 2 กรกฎาคม 2561 
ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกรมอนามัยที่ 12 เป็นต้น 
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หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

2.1 การจัดท ากลยุทธ ์
ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ ์

2.1ก.(1-3) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรม การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
ในกระบวนการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย PSU มีแนวปฏิบัติให้ผู้บริหารระดับสูงของ PSU น าเสนอนโยบายและ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในรอบวาระการด ารงต าแหน่งการบริหารต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วน าไปใช้  
ในการถ่ายทอดสู่วิทยาเขตและส่วนงานต่าง ๆ ในการบริหารงานต่อไปนั้น การจัดท าแผนพัฒนา PSU ในรอบการบริหารงาน
ของอธิการบดี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ซึ่งเริ่มบริหาร PSU วาระที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2555  จึงได้จัดสัมมนาผูบ้ริหารและ
บุคลากรเพื่อร่วมก าหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย และ ยกร่าง “แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2555–2558” 
ซึ่งเป็นแผนระยะ 3 ปี ตามวาระบริหารของอธิการบดี และได้น าเข้าสู่การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดี ก่อน
น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 341(5/2555) วันท่ี 14 กรกฎาคม 2555  

เนื่องจากในปี 2559 PSU ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับตาม พรบ. 2559 สภามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ได้จัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเรื่อง “สภามหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อน ม.อ. ในอนาคต” ระหว่างวันที่ 25-27 
กันยายน 2558 PSU โดยผู้บริหารระดับสูงได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกคณะ/ส่วนงานผ่านที่ประชุมประจ าคณะส่วนงาน 
ประมวลข้อมูลจากการวิเคราะห์บริบทภายนอกและปัจจัยภายใน การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับทิศทางการบริหารประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งแผนพัฒนาภาคฯ เพื่อจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558-2561 และ 2561-2565 

การจัดท าแผนพัฒนา PSU มีการเปลี่ยนแปลง 2 ลักษณะ คือ 1) มีการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ รศ.ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายก
สภามหาวิทยาลัยเป็นประธานเพื่อให้การน าองค์สู่เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง 
ผู้บริหาร หากสภาวะแวดล้อมในการบริหารเปลี่ยนก็สามารถทบทวนได้ทันทีที่จ าเป็น โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตามภาพ 2.1-01  2) ผู้บริหารระดับสูงของ PSU ปรับช่วงเวลาของแผนพัฒนาระยะ 3 ปี เป็น 4 ปี ตามวาระของอธิการบดี
ตามพรบ. 2559 แผนพัฒนา PSU ใน 4 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2561-2565 ยึดแนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน 
ตามแผนพัฒนาระยะยาว 20 พ.ศ. 2560-2579 ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลักในการพัฒนา
ภาคใต้และประเทศ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของอาเซียน โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น 4 ด้าน  

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้สานต่อโดยอธิการบดีท่านใหม่ คือ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รับหน้าที่บริหารตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2561 โดยอธิการบดีได้น าเสนอแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 ที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์หลัก
ของแผนระยะยาว 4 ด้าน คือ 1) สร้างกลไกการท างานเชิงรุก 2) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3) สร้างความเป็นนานาชาติ 
และ 4) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ โดยมียุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในคราวประชุมคร้ังที่ 406(2/2562) 
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 รวมทั้งเห็นชอบแต่งตั้งคณะท างานคลังสมองยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(Think Tank) โดยนายกสภามหาวิทยาลยัเป็นท่ีปรึกษา และศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นประธานคณะท างาน ท าหน้าที่พิจารณา
ว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ PSU  ต้องท าให้ส าเร็จโดยเร็วและเรื่องที่ต้องด าเนินการให้ส าเร็จในวันข้างหน้า ซึ่ง PSU ต้อง
พิจารณาเลือกมาด าเนินการให้ส าเร็จภายใน 3 ปี 

แผนพัฒนาของ PSUPN รับการสื่อสารและถ่ายทอดจากแผนพัฒนา PSU พ.ศ. 2561-2565  เน้นกลยุทธ์ 5 ด้าน 
ในการขับเคลื่อนวิทยาเขต ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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และการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐาน 
สากล บนฐานพหุวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เมื่อได้รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ส าคัญ 3 ด้าน
จาก PSU ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์หลกัของแผนระยะยาว 4 ด้าน PSUPN (ภาพ 2.1-03) PSUPN ใช้กระบวนการและขั้นตอน
จัดท ากลยุทธ์และแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2561-2565  ดังนี้ (ตาราง 2.1-01) มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการและน าสู่การประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนา PSUPN พ.ศ. 2561-2565 ตามตัวช้ีวัดแต่ละด้าน 
ของวิทยาเขตปัตตานี (ตาราง 4.1-01) รวมทั้งจากผลการประเมินการด าเนินงานตามกระบวนงานหลักและกระบวนงาน
สนับสนุนมาใช้ในการจัดท าแผนปฏิบิตการ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนงบประมาณประจ าปี 

 
ภาพ 2.1-01 กระบวนการและขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
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ตาราง 2.1-01 กระบวนการและขัน้ตอนการท าแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2561-2565   
กระบวนการ ขัน้ตอนการท าแผน ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบและผู้เกีย่วข้อง 

1. วิเคราะห์
สารสนเทศ 

   การบริหาร 
   การด าเนินงาน 

และบริบท 
   เชิงกลยุทธ์ 

การเตรียม รวบรวม และวิเคราะหข์้อมูล เช่น 
ผลการด าเนินงาน ข้อมลูจากผู้เรยีนและผูร้ับบริการ
กลุ่มอื่น ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ ล าดับ 
ในการแข่งขันของ PSU เป็นต้น 

พ.ค.-
ก.ค. 
2561 

กองแผนงาน กองบริการการศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา กองธุรการ และ
กองอาคารสถานท่ี วิทยาเขตปตัตานี  
 

SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจยัภายใน และ PEST 
Analysis ภายนอกท่ีส่งผลกระทบอย่างส าคัญ 
ต่อองค์กร 

พ.ย. 
2561 

ทีมบริหารวิทยาเขต  
ประชุมครั้งที่ 123 (10/2561) 
22 พ.ย. 2561 

การวิเคราะห์ทิศทางของประเทศ ผลการด าเนินการ 
สิ่งแวดล้อม และปัจจยัภายในภายนอก 

ธ.ค. 
2561 

ทีมบริหารวิทยาเขต 
ประชุมนัดพิเศษ 06 ธ.ค. 2561 

การระดมความเห็น การวเิคราะหภ์าพอนาคตระดับ
วิทยาเขตและส่วนงาน ในมิตภิารกิจหลักและ 
การบริหาร ระดมความคิดก าหนดทิศทาง 
ของวิทยาเขต 

ก.พ. 
2562  

ผู้บริหารคณะ/ส่วนงาน 
Worhshop (นอกสถานท่ี 9 สะมแิล) 
21 ก.พ.2562 

2. การจัดท า 
กลยุทธ์และ
แผนพัฒนา 
PSUPN 

การประมวลข้อมลูเพื่อจัดท ากลยทุธ์และแผนพัฒนา 
PSUPN 

ก.พ. 
2562 

ทีมบริหารวิทยาเขต  
กองแผนงาน การประชุมนัดพเิศษ 26 
ก.พ. 2562 

การรับการถ่ายทอดแผนจาก PSU  
สภามหาวิทยาลยั มีมตเิห็นชอบในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 406(2/2562) 16 มี.ค. 2562 

ม.ีค.  
2562 

อธิการบดี กองแผนงานมหาวิทยาลัย 
คณะผู้บริหารวิทยาเขตปตตาน ี

การวิเคราะห์และคัดสรรประเด็น กิจกรรมเพื่อร่าง
กรอบแผนปฏิบตัิการทีส่ าคัญตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
(พ.ศ.2561-2565) 

มี.ค. 
2562 

ทีมบริหารวิทยาเขต  
กองแผนงานฯ การประชุมนดัพิเศษ 
3 มี.ค. 2562/ประชุมครั้งท่ี 127 
(3/2562) 
12 มี.ค. 2562/ประชุมนัดพิเศษ 
22 มี.ค. 2562 

3. การน าเสนอ
แผนพัฒนา 
PSUPN และ
แผนปฏิบัติการเพื่อ
รับฟังความคิดเห็น
และขอความ
เห็นชอบแผน 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต พิจารณา
แผนพัฒนาวิทยาเขตปตตานีและแผนปฏิบัติการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ PSU พ.ศ. 2561-2565 

มี.ค. 
2562 

คณะกรรมการวิทยาเขตปัตตาน ี
ประชุมครั้งที่ 3/2562 
วันท่ี 26 มี.ค. 2562 

คณะอนุกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย
ประจ าวิทยาเขต พิจารณาแผนพัฒนาวิทยาเขตป
ตตานีและแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ PSU 
พ.ศ. 2561-2565 

เม.ย. 
2562 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ 
ประชุมครั้งที่ 1 (1/2562) - 31 มี.ค. 
2562 

สภาวิทยาเขตปัตตาน ีพิจารณาแผนพัฒนา 
วิทยาเขตปตตานีและแผนปฏิบัติการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ PSU พ.ศ. 2561-2565 

เม.ย. 
2562 

กรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี 
ประชุมครั้งที่ 22 (2/2562) 11 เม.ย. 62 

4.การสื่อสารและ
การถ่ายทอดแผนสู่

คณะ/ส่วนงานเสนอแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาวิทยาเขต 2561-2565 ทีก่องแผนงาน

28 พ.ค.
2562 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตปัตตานี 
ประชุมครั้งที่ 5/2562 วันท่ี 18 พ.ค.
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กระบวนการ ขัน้ตอนการท าแผน ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบและผู้เกีย่วข้อง 
การปฏิบัต ิ เพื่อบรรจุตามภาระงาน 2562 

การมอบหมายผูร้ับผดิชอบน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปสีู่การปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผล 

ก.ย.  ทีมบริหารวิทยาเขต  
รองอธิการบดีและผอ.กองฯ คณะกก. 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา PSUPN 

ส.ค.-ก.ย. รองอธิการบดี และกองแผนงาน 

การรายงานผลการด าเนินงานต่อที่คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต สภาวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 

ปีละ 2 
ครั้ง มี.ค. 
/ก.ย. 

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี และ 
รองอธิการบด ี

 
 แผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานีและแผนปฏิบัติการที่ได้จากกระบวนการข้างต้น ต้องเช่ือมโยงและสอดคล้องในทิศทาง
เดียวกับ แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ (ภาพ 2.1-02)  และมีการเพิ่มเติม
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ส าคัญ 3 ด้าน ตามที่ได้รับการสื่อสารและถ่ายทอดจาก PSU (ภาพ 2.1-03) 

 
ภาพ 2.1-02 การเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี เข้ากับแผนยุทธศาสตร์หลักของชาติ 

กรอบยุทธศาสตร์หลัก  4 ด้าน ของแผนระยะยาว (2560-2579) 
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ภาพ 2.1-03 การเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานีกับแผนยุทธศาสตรห์ลักของชาติ และ
กรอบยุทธศาสตร์หลัก 4  ด้าน ของแผนระยะยาว (2560-2579) และยุทธศาสตร์การด าเนินงานท่ีส าคัญ 3 ด้าน 

ของแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 
 2.1ก.(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก  
  น ายุทธศาสตร์หลักทั้ง 5 ด้านและยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 3 ด้าน สู่การออกแบบระบบงานส าคัญของวิทยาเขต 
3 ระบบงานหลัก ได้แก่ ระบบผลิตบัณฑิต ระบบสนับสนุนการวิจัย ระบบบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และระบบสนับสนุนอีก 1 ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ ดังที่แสดงไว้ตามรูป 2.1-04 

 
ภาพ 2.1-04 ระบบการท างานท่ีส าคัญของวิทยาเขตปัตตาน ี
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ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
2.1ข.(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ 2.1ข.(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของวิทยาเขตปัตตานี 
 เปูาประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของ PSUPN (ตาราง 2.2-02) ได้ก าหนดเพื่อตอบรับกับการให้บริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาเขตทั้ง 5 ด้าน โดยบูรณาการทรัพยากร องค์ความรู้ และเครือข่ายความร่วมมือที่วิทยาเขตมีอยู่ 
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และความต้องการทั้งในระดับท้องถิ่นตามทิศทาง จุดเน้นและ
ความเข้มแข็งแต่ละวิทยาเขตที่ PSU ก าหนด คือ PSUPN เป็น 1) ฐานผลิตบุคลากรทางการศึกษาของชาติและการศึกษา 
วิถีพหุวัฒนธรรม 2) ความมั่นคงทางอาหาร: ประมง  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3) ยางพารา 4) ฮาลาล และ 5) สุขภาวะในวิถีอิสลาม 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสูก่ารปฏิบติั 
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัต ิ
 2.2ก.(1-6) การจดัท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากร แผนดา้นบุคลากร ตวัวัด และ
คาดการณ์ผลการด าเนินการ 

PSU มุ่งเน้นการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ โดยการมอบหมายงานตามภารกิจหลกั
และส่วนงาน/หน่วยงานที่ก ากับดูแล ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งานบริการวิชาการ 
งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานบริหารองค์กร แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกอง (ภาพ OP1-02) 
โดยการมอบหมายงานได้จัดท าเป็นข้อตกลงภาระงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติประจ าปี ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ก าหนดกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติการในขอบข่ายภารกิจที่รับผิดชอบโดยตรง 
และภารกิจท่ีต้องบูรณาการความร่วมมือกับฝุายอื่น เช่น  กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการบัณฑิตมีสมรรถนะระดับสากล 
สู่การเป็นพลเมืองโลก ที่รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการต้องร่วมมือกับฝุายพัฒนานักศึกษา โดยความร่วมมือ  
จากคณบดีและผู้บริหารส่วนงานต่างๆ เป็นต้น การด าเนินงานในการปฏิบัติการระดับต่างๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ผ่านทางงบประมาณแผ่นดินประจ าปี และงบประมาณแผนบูรณาการด้านต่างๆ โดยทางวิทยาเขตปัตตานีได้จัดท าแผน
งบประมาณในภาพรวมของวิทยาเขตทั้งทางด้านการจัดการหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การด าเนินการวิจัย และการบริการ
วิชาการเพื่อจัดส่งไปรวมกับแผนงบประมาณทั้งหมดของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ PSUPN ได้มอบหมาย 
ให้กองแผนงาน วิทยาเขตปัตตานีในการติดตามแผนบูรณาการจากหน่วยงานภายนอก เพื่อน ามาใช้ในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  
ของหน่วยงานในวิทยาเขตตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ 

การมุ่งเน้นการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ปรากฏตามตาราง 1.1-05 ส าหรับ
เปูาหมายส าคัญ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ/ส่วนงาน ระยะเวลาในการด าเนินการ  และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตปัตตานี ปรากฏตามตาราง 2.2-02 และ 4.1-01 
 
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
 แผนปฏิบัติการของ PSUPN เป็นเครื่องส าคัญในการสื่อสารกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และการกระจายภาระงาน
ไปยังผู้รับผิดชอบให้มีความเข้าใจในทิศทางร่วมกัน การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการของ PSUPN จะเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ คือ 
1) มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการ กิจกรรมหรือโครงการเดิมที่ก าหนดไว้ ไม่มีความต้องการ 
ไม่จ าเป็นอีกต่อไป ตัวอย่างเช่นการปิดหลักสูตรที่ไม่มีผู้เรียน หรือมีผู้เรียนน้อย 2) มีความเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือจุดเน้น
ของ PSUPN, PSU หรือนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 3) มีวิธีการด าเนินงานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพเดิม การด าเนินงาน
ก าหนดให้น าประเด็นปรับเปลี่ยนผ่านการประชุมทีมบริหารและคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต  แผนปฏิบัติการที่ต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดใด ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ ตามแนวทางที่ก าหนด ส าหรับ  
การปรับแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆ ของคณะและส่วนงาน   เป็นหน้าที่ของคณบดี ผู้บริหาร ผู้ได้รับมอบหมายและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละคณะและหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
การได้อย่างทันเหตุการณ์ 
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ตาราง 2.2-02 เปูาหมายส าคัญ และตัวอย่างแผนปฏิบตัิการระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ/ส่วนงาน ระยะเวลาในการด าเนินการ และผูร้ับผดิชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตปัตตานี 
Big 

Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD) 
   1.1 ด้านการผลิตบณัฑิต 
        เปูาประสงค์ HRD1. บัณฑิตมีสมรรถนะระดับสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก 
 HRD1-1 จัดท าแผนผลิตบัณฑิต การ

ปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อมุ่งสร้าง
บัณฑิตสมรรถนะสากลสู่การเป็น
พลเมืองโลก (Global Citizen) ที่
สมบูรณ์ อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับภูมิศาสตร์ของพื้นที ่

HRD1-1.1 โครงการปรับรูปแบบ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

1) โครงการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
(GenEd) ภาษาอังกฤษ 

รองอธิการบดีฝุาย
วิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 

       

2) โครงการเปดิหลักสูตร
ร่วมกับตา่งประเทศและ
หลักสูตรนานาชาต ิ
(อย่างน้อยหนึ่งคณะหนึ่ง
หลักสูตร) 

คณบดีคณะต่าง ๆ 2.1) หลักสูตรภาษาไทย 
(หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลยั
ในประเทศอินโดนีเซีย) 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     

2.2) หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อการจัดการ 

คณะวิทยาการส่ือสาร      

HRD1-1.2 โครงการพัฒนา
ทักษะด้านภาษา การรู้ และใช้
ดิจิทัล (Digital Literacy) และ
การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาที่สาม 

        

1.1) โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยและต่างประเทศ 
(นอกหลักสูตร) 

ศูนย์ภาษา ม.อ.ปัตตาน ี 1.2) โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและประสบการณ์
ทางภาษา (การจัดเรียนการ
สอน) - ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาเยอรมัน – ภาษา
ฝร่ังเศส - ภาษาเกาหล ี
- ภาษาญีปุุ่น - ภาษาจีน 
- ภาษามลายู - ภาษาอาหรับ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     

2) โครงการส่งเสริมให้
นักศึกษามีประสบการณ์
ในต่างประเทศ 
2.1) โครงการ Student 

รองอธิการบด ี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 
วิทยาเขตปัตตาน ี

2.2) โครงการ Create Pro 
Project ระหวา่งคณะ
วิทยาการส่ือสารกับ Faculty 
of Technology and 

คณะวิทยาการส่ือสาร      
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

Mobility Program 
(กลุ่มเปูาหมาย: นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 จ านวนประมาณ 
200 คน/ปี จ านวน 
5 รุ่นๆ ละ 40 คน) 

Heritage, University 
Malaysia Kelantan: UMK 

  HRD1-1.3 โครงการบูรณาการ
วิชาการกับกจิกรรมนักศึกษาเพื่อ
สร้างอัตลักษณ์นักศึกษา ม.อ.  
(I-WiSe) 

1) โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลนักศึกษาแบบ
ครบวงจร PSU Pattani 
Smart Student (5 Hs 
head, heart, hands, 
health, habit) และ 
GEMS Certificate 

- รองอธกิารบดีฝุาย
วิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 
- รองอธิการบด ี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 
วิทยาเขตปัตตาน ี
- ผู้ช่วยอธกิารบด ี
ฝุายวิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 
- ผู้ช่วยอธกิารบด ี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 
วิทยาเขตปัตตาน ี

       

2) โครงการเตรยีม
นักศึกษาสู่เส้นทางอาชีพ 
(Career Catalyst) 
2.1) กิจกรรมปฏิบัติ
ก าหนดเส้นทางอาชพีแก่
นักศึกษาชั้นปีที ่3 จ านวน 
2,000 คน ผ่าน 3 ชุด
ปฏิบัติการ 
     2.1.1) รู้จักตัวตน
ค้นหาจุดแกร่ง 
     2.1.2) สร้างพลังเสริม

 
- รองอธกิารบด ี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 
วิทยาเขตปัตตาน ี
- ผู้ช่วยอธกิารบด ี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 
วิทยาเขตปัตตาน ี
 
- ผู้ช่วยอธกิารบด ี
ฝุายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

จุดแข็ง 
     2.1.3) สร้างแบรนด์
เสนอตัวตน 
2.2) ประสานความร่วมมอื
กับคณะ Job Orientation 
เตรียมความพร้อม
นักศึกษาเข้าสู่ตลาดงาน
และการจัด Resume 
Clinic (Virtual) 
โดยประสานงานกับ 
ส านักวิทยบริการ 
2.3) โครงการฝึกอบรม 
เร่ือง การพูดและ
บุคลิกภาพ โดย ศิษย์เกา่ฯ 
เป็นวิทยากร 

วิทยาเขตปัตตาน ี

3) โครงการสร้าง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
รายใหม ่(Start-UP) 
อย่างน้อย 20 โครงการ 
และพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น Co-
working Space 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 
วิทยาเขตปัตตานี 
ร่วมกับคณะ 

       

  3.1) โครงการจัดตั้ง Spoke 
Innovation Hub พื้นที่
ชายแดนภาคใต้ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(ภายใต้การสนับสนุน
จาก สกอ.) 

     

HRD1-1.4 โครงการพัฒนา 
กรอบสมรรถนะของอาจารย์ 
ในการจัดการเรียนรู้ของ
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตามกรอบสมรรถนะสากล 
(PSU-TPSF) 
HRD1-1.5 โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามพัฒนาการด้านทกัษะ 
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา 

         

HRD1-1.6 โครงการพัฒนา
สมรรถนะสากลของนักศึกษา 
(Inbound/Outbound) 

         

HRD1-2 ขยายกรอบงานการเปิด 
วิทยาเขตหรอื PSU – Center 
ในต่างประเทศ อาทิ ในภูมภิาคอาเซียน 
จนถึงภูมิภาคเอเซีย 

HRD1-2.1 โครงการจัดตั้ง PSU 
- Center ในต่างประเทศ 

         

  HRD1-2.2 โครงการความ
ร่วมมือทางด้านการแพทย ์
และสาธารณสุขตามนโยบาย 
การตกลงความร่วมมอืของ
ประเทศไทยและประเทศ
บาห์เรน 

         

HRD1-3 ด าเนินการเชิงรุก เพื่อดึงดูด
นักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเพิ่มมาตรการจูงใจ เช่น 
ทุนการศึกษา การสร้างอาชีพ การรับ
นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาต ิ
โปรแกรม EP เข้าสู่หลักสูตรนานาชาต ิ

HRD1-3.1 โครงการคัดเลือก
นักเรียนเก่ง/ดี เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย 

  1) โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุกในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

คณะวิทยาการส่ือสาร      

HRD1-4 Pre - College การจัดท า
หลักสูตรต่อเนื่องจากโรงเรียนสู่
มหาวิทยาลัย มีการรับนักเรียน และ 

HRD1-4.1 โครงการความ
ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อเตรียม
นักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย

1) โครงการสร้างความ
เข้มแข็งเครือขา่ยความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา

- คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

มีการเตรียมความพร้อมของนักเรียน
มัธยม เพือ่เข้าสู่การศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ในบางหลักสูตร 
ที่มีความต้องการสูง 

โดยตรง คุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ 
โดยระดมความรว่มมือจาก
หน่วยงานตา่ง ๆ ทั้ง
ระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นในการก าหนด
แนวทางและรว่ม
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในพื้นที่ 

และเทคโนโลย ี
- วิทยาลยัอิสลามศึกษา 

   1.1) การท าข้อตกลง MOU 
การในพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- เขตการศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนใต ้
- คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะศึกษาศาสตร์      

     1.2) โครงการหลักสูตร 
ระยะสั่นทางด้านศิลปกรรม
ส าหรับคร-ูอาจารย ์และ
ผู้สนใจทั่วไป 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(เน้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ) 
 

     

        เปูาประสงค ์HRD2. ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรปูแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลายและยืดหยุ่น 
 HRD2-1 สร้างความหลากหลายของ

อุดมศึกษาของ ม.อ. Diversify Higher 
Education Pathways ให้นักศึกษา
สามารถเลือกเส้นทางตามความสนใจ 
และพรสวรรค์ของตน มีสายอาชีพ

HRD2-1.1 โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษารูปแบบใหม ่และ
การจัดท า Online Course และ 
Massive Open Online 
Course (MOOC) 

1) โครงการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู ้
ทุกช่วงวัย 
1.1) พัฒนาชุดความรู ้
อัตลักษณ์และองค์ความรู ้

- รองอธกิารบด ี
ฝุายวิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 
- ผู้ช่วยอธกิารบด ี
ฝุายวิชาการ วิทยาเขต
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

หลากหลาย แนะน าเส้นทางต่างๆ ตั้งแต่
วัยเด็ก ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการ (Start Up) และ 
การสร้างหลักสูตรใหม่โดยสามารถ
ออกแบบรายวิชาเอง เลือกเรียน
รายวิชาที่สนใจ โดยไม่มีข้อจ ากัด 
ในการเลือกคณะ/สาขา 

ที่เข้มแข็ง เช่น โครงการ
ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อ 
การเรียนการสอน 
แบบ Active Learning 
- ปัตตานีศึกษา/ 
พหุวัฒนธรรมศึกษา 
- ชุดวิชาเกษตรกรรม
สร้างสรรค์ Creative 
Agriculture 

ปัตตานี 
- ผู้ช่วยอธกิารบด ี
ฝุายวจิัยและบริการ
วิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 
- ผู้ชว่ยอธกิารบด ี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 
วิทยาเขตปัตตาน ี

  1) โครงการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกชว่งวัย 
1.1) พัฒนาชุดความรู ้
อัตลักษณ์และองค์ความรู ้
ที่เข้มแข็ง 
- ชุดวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
Creative Economy  
- ภาษาเกาหล ี
- ภาษาอาหรับ 
- ภาษามลาย ู
- ภาษาไทยส าหรับ 
ชาวต่างประเทศ 
- พืชอัตลกัษณ์ปัตตานี/
สมุนไพรพืชเศรษฐกิจ 

 
- คณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์ 
 
- คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
- ส านักส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง 

     

  HRD2-1.2 โครงการ Credit 
Bank และ Credit Transfer 

1) พัฒนาธนาคาร 
หน่วยกิต (Credit Bank) 
เพื่อรองรับการบันทึกผล
การเรียนรู้น าสู่การรับรอง
ประสบการณ์และ/หรอื

- รองอธกิารบด ี
ฝุายระบบสารสนเทศ
และวางแผน วิทยาเขต
ปัตตานี 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

การเทียบโอนความรู ้
HRD2-1.3 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหม ่
และออกแบบการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานสากล และเกณฑ์
คุณภาพ AUN QA 

         

HRD2-1.4 โครงการ PSU System 
การเปิดหลักสูตรรว่มกันของหลาย
คณะ/วิทยาเขต 

         

HRD2-1.5 โครงการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการจัดการศึกษา 

         

HRD2-2 จัดการศึกษาร่วมกบั 
การปฏิบัติในสถานการณ์จริง (Work 
Integrated Learning : WIL โดยเฉพาะ
การจัดให้มีสหกจิในทุกหลกัสูตร ซ่ึงให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทอยา่งใกล้ชิด 
ในการร่วมจัดการศึกษาในลักษณะ 
ที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

HRD2-2.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายและจัดการเรียนรู้
ร่วมกับสถาบัน องค์กรรัฐ/
เอกชน และชุมชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1) โครงจัดสรรทุนสหกิจ
ศึกษา ณ ต่างประเทศ 
(คณะละ 1 ทุน) 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายวิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 

       

   2) โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลแหล่งฝึกงาน/ 
สหกิจศึกษา 

รองอธิการบดีฝุาย
ระบบสารสนเทศและ
วางแผน วิทยาเขต
ปัตตานี ร่วมกับรอง
อธิการบดีฝุายวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี และ
ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายวิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 

       



41 
 

Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

     3) โครงการลูกนายอ าเภอ คณะรัฐศาสตร์      
     4) โครงการเรียนรู้ ELOs สู่

สิงห์น้ าเงินผู้ปกปูอง 
คณะรัฐศาสตร์      

 HRD2-3 ยกระดับการเรียนการสอนที่
เป็น  E - Learning, Long - Distance 
และ Online - Learning 

HRD2-3.1 โครงการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนที่เอื้อ
ต่อการด าเนินการ E - Learning 

         

        เปูาประสงค ์HRD3. สร้างโอกาสเข้าสู่อุดมศึกษาในกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 
 HRD3-1 สนับสนุนและวางรูปแบบ 

การรับเข้าศึกษาของนักศึกษา 
กลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาส และยากจน 
และจัดการให้นกัศึกษาสามารถหางาน
ท าในระหว่างเรียน 

HRD3-1.1 โครงการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อกลุ่มด้อยโอกาสและ
กลุ่มเปราะบาง 

1) การจัดตั้งกองทุน 
รูสะมิแล 50 ป ี
ในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่กลุ่ม
ด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบาง (กองทุนระดับ
มหาวิทยาลัย/กองทุน 
รูสะมิแล) 

- รองอธกิารบด ี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 
วิทยาเขตปัตตาน ี
- ผู้ช่วยอธกิารบด ี
ฝุายศิษย์เกา่สัมพันธ ์
และกิจการพิเศษ  
วิทยาเขตปัตตาน ี

       

  HRD3-1.2 โครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กับผู้ด้อยโอกาส
และเยาวชนในโรงเรียนสอน
ศาสนา 

1) โครงการจัดสรรโควตา
ศึกษาต่อในระดับ
โรงเรียน/อุดมศึกษา 
ให้กลุ่มเปราะบาง 
(ปีการศึกษา 2562) เช่น 
กลุ่มชาติพันธ ์เด็กขาด
โอกาสทางการศึกษา 
เด็กพิการ เด็กก าพรา้ 
ผู้ลี้ภัย นกัศึกษาตา่งชาติ 
เป็นต้น 

รองอธิการบดวีิทยาเขต
ปัตตานี และคณะต่างๆ 

       

   1.2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวยั 
        เปูาประสงค ์HRD4. เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกชว่งวัย/ทุกระดับ 
 HRD4-1 ยกระดับการพัฒนาทุนในตัว

คน โดยวางยุทธศาสตร์การพัฒนา
HRD4-1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์
แก้ไขความยากจน 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

ทรัพยากรมนุษย์ทุกชว่งวัย ในระดับ
จังหวัด ภาค ประเทศ และสากล เพื่อ
เตรียมคนสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และดา้นสุขภาพ 

  HRD4-1.2 โครงการจัดตั้ง PSU 
Academy 

         

  HRD4-1.3 โครงการจัดตั้ง
กองทุนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

         

 HRD4-2 ส่งเสริมและจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบตลอดชีวิต (Encourage 
Lifelong Learning) ให้กับคนในชุมชน 
เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบั
คนทุกกลุ่มวัย โดยวิธกีาร Experiential 
Learning เปลี่ยนการเรียนรู้แบบทฤษฎี
ในห้องเรียนมาเป็นการฝึกฝน
ประสบการณ์ ผสมผสานการท างานจริง 
จะมีลักษณะเรียนไป สร้างอาชีพ 
ท างานไป โดยอาจจะมีการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Online Module และการเรียน 
การสอนทางไกล 

HRD4-2.1 โครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบแบบบูรณาการ 
หนึ่งวิทยาเขตหนึ่งชุมชน 

1) นโยบาย “หนึ่งคณะ/
ส่วนงาน หนึ่งประเด็น 
การพัฒนา” (1 Unit 1 
service for all age) 

คณะต่าง ๆ        

     1.1) โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ 
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
- โครงการ U-School Read 
and play learning in pre-
school 

คณะศึกษาศาสตร์      
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

     1.2) โครงการพัฒนาชุมชน
จีนหัวตลาดปัตตานี (กือดา
จีนอ) และ ย่านเมืองเกา่ชิโน
โปรตุกิส ถนนฤาด ี

คณะศิลปกรรมศาสตร์      

  HRD4-2.2 โครงการสานพลัง
ปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่เปูาหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development 
Goals: SDGs) 

         

 HRD4-3 พัฒนาระบบ E - Learning, 
Online - Learning, Long - Distance 
Learning เพื่อสร้างโอกาสและช่องทาง
การเข้าถึงระบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ในรูปแบบหลักสูตร และการอบรม
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงจะสามารถ
เก็บเครดิตเพื่อเข้าศึกษาต่อทั้งระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ได้ 

HRD4-3.1 โครงการสร้าง 
New Platform & 
Deployment 

         

  HRD4-3.2 โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบ Module หรือ 
Block เพื่อให้บุคคลทั่วไป
สามารถเข้าเรียนในรายวิชา 
ที่สนใจทั้งในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียน 

1) โครงการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู ้
ทุกช่วงวัย 
1.1) การจัดการเรียน 
การสอนทางไกล โดย
บุคคลทั่วไปหรือผู้เข้าร่วม
ลงทะเบียนออนไลน์ที่เป็น
ภาษาอังกฤษ เช่น 

รองอธิการบด ี
ฝุายวิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

MOOCs, Khan 
Academy, Distance 
learning (ประสานร่วมมอื
กับคณะ: 1 คณะ 1 
รายวิชา โดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ) 
1.2) Learning Media 1 
หลักสูตร  
1 วิชา โดยให้ความรู้แต่ละ
เร่ืองไม่เกิน 10 นาที 
(Pattani Heritage/ พันธุ์
ไม้พื้นถิ่น ฯลฯ) โดยใช้
รูปแบบ MOOCs 
1.3) โครงการพัฒนา
รายวิชาการเรียนการสอน
แบบออนไลน ์

     2) โครงการ Comm-sci 
Online Academy: COA  
(One Curriculum for at 
least one subject)  

คณะวิทยาการส่ือสาร      

     3) โครงการพัฒนาโรงเรียน
ตาดีกาต้นแบบ/โครงการ
จัดตั้งห้องเรยีนพิเศษ 
Science Mathematics 
Program (SMP) 

คณะศึกษาศาสตร์/
วิทยาลยัอิสลามศึกษา/
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ศูนย์ภาษา 
ม.อ.ปัตตานี และ
ผูอ้ านวยการกอง
บริการการศึกษา 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

     3.1) ด าเนินการ 
- จัดตั้งห้องเรียนพิเศษ 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม 3 จังหวัดภาคใต้ 
- จัดกจิกรรมส่งเสริม
ห้องเรียน SMP 
- พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร ที่รับผิดชอบ
ห้องเรียน SMP 

คณะศึกษาศาสตร์      

     4) พัฒนาระบบ Research 
Portal  

ส านักวิทยบริการ      

     5) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

ส านักวิทยบริการ      

 HRD4-4 สร้างหุ้นส่วนร่วมลงทุน 
ในหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
กับหน่วยงานราชการ ชุมชนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการภาคเอกชน เช่น ศูนย์
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพผู้สูงวัย 

HRD4-4.1 โครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพเฉพาะทางภายใต้
ความร่วมมือกับหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1) โครงการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐและ
เอกชนด้านสันติวิธแีละ
สังคมพหุวัฒนธรรม 
(ระดับบณัฑิตศึกษา) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝาุย
วิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี และ
คณะต่าง ๆ 

       

  2) โครงการส่งเสริมความรู้ 
ทักษะอาชีพแก่ประชาชาชน 
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ และการ
พัฒนาความเข้มแข็งกลุม่
ผู้ประกอบการระดบัตา่ง ๆ 

ส านักส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง 

     

  3) โครงการพัฒนา
โปรแกรมเมอร์ในพ้ืนที่สาม
จังหวัดภาคใตข้องคณะ
วิทยาการสื่อสาร 

คณะวิทยาการส่ือสาร      
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เปูาหมายส าคัญ 
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แนวการด าเนินงาน/โครงการ/
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โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

  4) โครงการส่งเสริมความรู้
และทักษะด้านการจัดการฮา
ลาลเพื่ออาชีพ 
- Halal Inspector 
- Halal Auditor 
- Halal Marketing 
- Halal Awareness 

สถาบันฮาลาล       

 HRD4-5 สร้างความเชื่อมโยงกบัศิษย์
เก่าให้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ตลอดไป และจัดหลักสูตรเพื่อยกระดับ
ศักยภาพของศิษย์เกา่อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาศิษย์เก่า 
โดยกระบวนการ Experiential 
Learning Cycles 

HRD4-5.1 โครงการพัฒนาระบบ 
PSU ONE Code และระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่รองรับระบบ
ลงทะเบียนสะสมเครดิต และ
ระบบการเงิน 

1) โครงการ PSU 
Pattani Connect 
- บทบาทช่วยเหลือ
มหาวิทยาลัย 
- ความสัมพันธว์ิทยาเขต
ปัตตานีกับศิษย์เกา่ 
- ความสัมพันธว์ิทยาเขต
กับสังคม 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายศิษย์เกา่สัมพันธ ์
และกิจการพิเศษ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

       

 HRD4-5.2 โครงการหลักสูตร
พัฒนาศิษย์เก่า เพื่อยกระดับ
ศักยภาพของศิษย์เกา่ 

1) โครงการพัฒนา
สมรรถนะศิษย์เก่า 
- ศิษย์เกา่เข้าร่วมการ
อบรมของคณะต่าง ๆ ได้ 
- ชี้ช่องงานและอาชีพ 

ผู้ช่วยอธกิารบดีฝุายศิษย์
เก่าสัมพันธ์ และกิจการ
พิเศษ วทิยาเขตปัตตาน ี

       

 HRD4-5.3 โครงการสานสัมพันธ์
ศิษย์เก่า 

1) โครงการสร้าง
เครือข่ายศิษย์เก่า
นานาชาติเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การตลาด 
- ศิษย์เก่าชาวต่างประเทศ 
- ศิษย์เกา่ที่อยู่ใน
ต่างประเทศ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝาุย
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ
กิจการพิเศษ วิทยาเขต
ปัตตานี 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย/นวัตกรรมทีส่ร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศ (Research and Innovation Development : RID) 
        เปูาประสงค ์RID1. น าผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์และเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 RID1-1 บูรณาการหลักสูตร งานวจิัย 

และบริการวิชาการ ที่เน้นการบูรณา
การระหวา่งศาสตร์ (Discipline 
Based) และประเด็น (Issues Based) 
ในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยด าเนินการ 
ทั้งในรูปแบบ คลัสเตอร์ ในลักษณะ 
Matrix Cluster ตามประเด็นกับศาสตร์
ควบคู่กัน 

RID1-1.1 โครงการพัฒนาทีม
วิจัยและโครงการวจิัยที่เป็น Big 
Project, Big Impacts 
ระดับชาติ 

         

 RID1-2 ผลักดันการสร้าง Research & 
Innovation Hub ในวิทยาเขตที่มีความ
พร้อมสูง ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการ
ยกระดับ Research Management 
และสร้าง Research Manager 
การวาง Research Visions หรือ 
Research Mapping (Topics - 
Researcher - Network - Funding 
Agencies - Stakeholder) การวาง 
Research Road Map และการวาง
ระบบพัฒนาขีดความสามารถของ
นักวิจยั เครือข่ายวิจยั 

RID1-2.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายวิจยัที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
6 ด้าน คือ 

         

  1) ด้านเกษตร อาหาร และ
เทคโนโลยี ชีวภาพ 

1.1) โครงการพัฒนา
แหล่งเรยีนรู้ระบบ 
การปลูกพืชแบบควบคุม
สภาพแวดล้อม หรือ 
โรงงานปลูกผัก (Plant 
Factory) 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 
วิทยาเขตปัตตาน ี
 
ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และ
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

- ระบบไฮโดรโปรนิกสแ์บบ
ใหม่ (Novel Hydroponic 
System) โดยการขจัด
สารเคมีกลายเป็นอินทรีย ์

เทคโนโลยี/ส านัก
ส่งเสริมและการศึกษา
ต่อเนื่อง 

     1.2) ศูนย์วิทยาศาสตร์
อาหารฮาลาล 

- คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
- สถาบันฮาลาล 

     

     1.3) โครงการพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
หมักจากพืชผลให้กับชุมชน
ท้องถิ่นภาคใต ้

- คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ผศ.
ดร.จารุวรรณ  มณีศรี) 

     

     1.4) โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ 
นวัตกรรม และการบริการ
แบบครบวงจรส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
(รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม 
และรศ.อาซีซัน 
แกสมาน) 

     

     1.5) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านอาหารสตัว ์
สู่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย
เกษตรกร 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     

     1.6) โครงการหมู่บา้น
เทคโนโลยีข้าวลูกปลา ปุาชิง 

ส านักส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง 

     

     1.7) โครงการพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าอัต
ลักษณ์ในพ้ืนที่ชายแดนใต ้
 

ส านักส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

     1.8) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากทรัพยากรชีวภาพและ
ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส านักส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง 

     

     1.9) โครงการพัฒนา
ศักยภาพการสรา้งผลิตภัณฑ์
จากโฟมยางจากน้ ายางพารา 

- ส านักส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง 
- คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

     

     1.10) โครงการจัดตั้ง
ห้องปฏิบตัิการเพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการวิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมยางพาราของ
ประเทศไทย 

- ส านักส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง 
- คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

     

  2) ด้านการท่องเท่ียว   2.1) โครงการ Halal 
Tourism 
โครงการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์ 
- โครงการสมรรถนะ
การตลาดและการส่ือสาร
การตลาดโรงแรมในการ
ท่องเที่ยววิถอีิสลามในจังหวัด
ท่องเที่ยวภาคใต้เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวมุสลิมทั้งในและ
ต่างประเทศ 
- โครงการส่งเสริมทักษะแก่
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาการท่องเท่ียววิถีชุมชน 

สถาบันฮาลาล และ
คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ 
คณะวิทยาการส่ือสาร 
 
 
 
 
คณะรัฐศาสตร์ 
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

- โครงการส่งเสริมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ชุมชนจีน 

  3) ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม 3.1) โครงการสร้าง
เครือข่ายความรว่มมือทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
วิทยาลยั และหน่วยงาน
ภาครัฐในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้สังคม 
พหุวัฒนธรรมและ 
การพัฒนามนุษย์ 
(6 สถาบัน) 
- การสานพลัง 6 สถาบัน
วิชาการเพื่อการใช้ผลงาน
วิชาการแก้ปัญหาวิกฤต
ความรุนแรง 

MOU 6 สถาบัน        

   3.2) โครงการ Thailand 
Malaysia Border 
Network (TMBorN) 
- การพัฒนานักศึกษาและ
วิจัยพหุวัฒนธรรม  
- ศูนย์การจัดการความรู้ 
(พหุวัฒนธรรม) และการ
สื่อสารสาธารณะ โดย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานีเป็นแม่ข่าย
ในประเทศไทย และ UMK 
เป็นแม่ข่ายในมาเลเซีย 

- ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
- สถานกงสุลไทย
ประจ าโกตาบารู 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

   3.3) การควบรวมสถาบัน
สันติศึกษากับสถานวิจัย
ความขัดแยง้และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาคใต:้ CSCD) 

รองอธิการบด ี
ฝุายวางแผนและ
นโยบายสาธารณะ 
(วิทยาเขตหาดใหญ่) 

       

   3.4) โครงการจัดตัง้ศูนย์
ศึกษาคาบสมุทรแหลมทอง
แห่งเส้นทางสายไหมทาง
ทะเล (The Golden 
Peninsular of The 
Maritime Silk Route) 
(สถาบันสมุทรรัฐเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 

- รองอธกิารบด ี
ฝุายวิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 
- ผู้อ านวยการโครงการ
จัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐฯ 

       

     3.5) โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศตะวันออก
กลาง ผลักดัน Islamic 
Corridor ในอาเซียน 
- แลกเปลีย่นนักศึกษา 
- จัดสัมมนารว่มกัน 
- โครงการ One Program 
One University (OPOU) 

วิทยาลยัอิสลามศึกษา  
โดยร่วมมือกับสถาบัน
ฮาลาล คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (แผนก
ภาษาอาหรับ) 

     

   3.6) โครงการ IMPACT+ 
(Improvement of 
People’s Capacity) 
- ส่งเสริมและสนับสนุน
คณะหน่วยงานในการ
ด าเนินงานร่วมกับกลุ่ม 
SME วิสาหกิจชุมชน Start 
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เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
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โครงการระดับ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

up การผลิต Premium 
OTOP, High value 
services ต่อยอดต้นทุน
และศักยภาพของท้องถิ่น 
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น 
การ Re-packaging และ
เพิ่มช่องทางการตลาด 
เร่ืองของ E-Commerce 
- ศูนย์ให้ค าปรึกษาการท า
ตลาดออนไลน์ 
- การวิจยัและพัฒนาแปร
รูปสินค้าเกษตร เช่น ข้าว 
ผลไม้พื้นถิ่น 
- กลุ่ม Start up 

 
 
 
 
- พัฒนาชุมชน/บริษัท
ประชารัฐ/ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด/
หอการค้าจังหวัด/ 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
- กลุ่ม YEC 

     3.7) โครงการ “วรรณกรรม
ประจ าถิ่นกับการฟื้นพลัง
ทางสังคมในชมุชนบรเิวณ
ลุ่มทะเลสาบสงขลา” 
(ภายใต้ชุดโครงการ 
“ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น
กับการพัฒนาในบริเวณลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา”) 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(งบประมาณจาก 
สกว.) 

     

     3.8) การสื่อสารสาธารณะ
เพื่อเผยแพร่งานวิจัย 
ด้านพหุวัฒนธรรม 

ส านักส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง 

     

     3.9) ความร่วมมือกับองค์กร
ประชาสังคมดา้นการสื่อสาร 

ส านักส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
อยู่ร่วมกันของคนในสังคม 

     3.10) โครงการสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการและ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลในพื้นที ่
5 จังหวดัชายแดนใต ้
- ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์
ท้องถิ่น และวัตถุดิบ
เอกลักษณ์ท้องถิ่น มาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ 
ฮาลาล เพื่อเจาะตลาด 
ลูกค้ามุสลิม 
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
ฮาลาลของผลิตภัณฑ์ OTOP 
- ศูนย์บริการให้ค าปรึกษา 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
- การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาล  

สถาบันฮาลาล      

  4) ด้าน Medical Hub and 
Aging 

4.1) โครงการขยาย
โรงพยาบาลของจังหวดั
ปัตตานีโดยความร่วมมือกับ
ม.อ.ปัตตานี (ตามนโยบาย
ของจังหวัด) 

รองอธิการบดวีิทยาเขต
ปัตตานี โดยรว่มมือกบั
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาควิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ/ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี/
วิทยาลยัอิสลามศึกษา/
สถาบันฮาลาล/ส านกังาน
สาธารณสุขจังหวัด
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

ปัตตานี/เทศบาลเมือง
ปัตตานี 

     4.2) โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการสรา้งเสรมิภาวะ
โภชนาการเพื่อแกป้ัญหาเด็ก
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 
ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้

คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

     

   4.3) โครงการปลูกรัก 
ปลุกรัก ดแูลจิตตน 
ดูแลจติคน 

ผู้อ านวยการ 
กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปัตตาน ี

       

   4.4) โครงการอุทยานการ
เรียนรู้ส าหรบัผู้สูงอายุ 
(ตามนโยบายของจังหวัด
ปัตตานี) 

รองอธิการบดวีิทยาเขต
ปัตตานี โดยรว่มมือกบั
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาควิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ/ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี/
วิทยาลยัอิสลามศึกษา/
สถาบันฮาลาล/
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี/
เทศบาลเมืองปัตตานี 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

     4.5) โครงการศูนย์เรียนรู้สปา 
ฮาลาลครบวงจร 
- มาตรฐานการนวดและ 
สปาฮาลาล 
- คุณวุฒิวิชาชพีการนวดและ 
สปาฮาลาล 
- การอบรมการนวดและ 
สปาฮาลาล 
- ผลิตภัณฑ์นวดและสปาฮาลาล 
- การบริหารจัดการ 
สถานนวดและสปาฮาลาล 
- การบริการการนวดและ 
สปาฮาลาล 

สถาบันฮาลาล      

  5) ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  5.1) โครงการวิจัย 
อ่าวปัตตานี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะ/
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

     

   5.2) โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเกษตรแปลง
ใหญ่ในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

รองอธิการบดีฝุาย
ระบบสารสนเทศและ
วางแผน วิทยาเขต
ปัตตานี/คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ส านัก
ส่งเสริมและการศึกษา
ต่อเนื่อง/ส านักงาน
เกษตรจังหวัดปัตตาน ี

       

   5.3) โครงการศูนย์อาสา
ลูกพระบิดาม.อ.ปัตตานี 
เน้นทักษะ/ความรู้ด้าน 

รองอธิการบด ี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 
วิทยาเขตปัตตาน ี
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

- การเตรียมตัวก่อนเกิด 
ภัยพิบัต ิ
- ระหว่างเกิดภยัพิบัต ิ
- หลังเกิดภยัพิบัต ิ
(ช่วงฟื้นฟู) 
- การฝึกทักษะ/
Workshop เร่ืองต่างๆ 
เช่น ด าน้ า 
- การซ่อมบ ารุงต่างๆ 
(Maintenance) 

  6) ด้าน Digital Technology   6.1) โครงการยกระดบั SME 
ด้วย Digital Technology 
เร่ิมจากธุรกจิหมวกกะปิเยาะ 

คณะวิทยาการส่ือสาร      

  RID1-2.2 โครงการพัฒนา
นักวิจยัให้มีขีดความสามารถ
สูงขึ้น ทั้งวิจัยพื้นฐาน และ
ประยุกต ์

         

  RID1-2.3 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและนิเวศ 
การวิจยั 

         

  RID1-2.4 โครงการส่ือสาร
เผยแพร่งานวิจยัและนวัตกรรม
ให้เกิดการเรียนรู้และเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

         

 RID1-3 บริหารสัมฤทธิผลจากระบบงาน
วิจัย ทั้งจ านวนทุน แหล่งทุน และรายได้
เพิ่มจากผลงานวจิัยและนวัตกรรม และ
ลงทุนในการน านวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย ์

RID1-3.1 โครงการพัฒนาระบบ
การประเมินมูลค่า (Value) 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

  RID1-3.2 โครงการจัดตั้งหน่วย 
Technology Transfer 

         

  RID1-3.3 โครงการสร้าง New 
Innovation Platform 

         

  RID1-3.4 โครงการความร่วมมือ
กับภาคเอกชนแบบมอือาชพี 

         

  RID1-3.5 โครงการการสร้าง
ผลงานวิจัยนวัตกรรมกับ
ต่างประเทศ 

         

        เปูาประสงค์ RID2. มีนโยบายสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนสังคม 
 RID2-1 วิจัยและจัดการความรู้ทาง

นโยบายเพื่อท าให้กระบวนการนโยบาย
เกิดประโยชน์สูงสุด 

RID2-2.1 โครงการจัดตั้งสถาบัน
นโยบายสาธารณะ 

         

  RID2-2.2 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคคลด้านบริการ
วิชาการ 

         

  RID2-2.3 โครงการบ่มเพาะ 
Policy Researcher and 
Policy manager 
 

         

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (PSU Ecosystem) (Increase Management Efficiency : IME) 
        เปูาประสงค์ IME1. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 
 IME1-1 การบริหารจัดการวิทยาเขต IME1-1.1 โครงการพัฒนาระบบ

บริหารวิทยาเขตภายใต้ระบบ 
PSU System 

         

  IME1-1.2 โครงการจัดตั้งกองทุน
กลางเพื่อการพัฒนาวิทยาเขต 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

  IME1-1.3 โครงการพัฒนา
ระบบงานเพื่อเพิ่มความมี
ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 

         

 IME1-2 โครงสร้างการบริหารและ
ระบบงาน 

IME1-2.1 โครงการวางระบบ
บริหารจัดการให้สอดคล้องและ
บูรณาการทั้งองค์กรตามแนวคิด 
Strategic Line of Sight 

         

  IME1-2.2 โครงการปรับระบบ
ความคิด (Mindset) เพื่อมุ่งสู่ 
Green & Sustainable 
University 

1) โครงการ PSU 
Pattani Green 
Campus 
- โครงการสร้างโรงงาน 
การจัดการขยะแบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
- การจัดการขยะครบวงจร 
- โครงการพลังงาน
ทางเลือก Solar roof top 
25,000 ตร.ม. 

ผู้อ านวยการ 
กองอาคารสถานที่
วิทยาเขตปัตตาน ี

       

   2) การจัดการภูมิทัศน์
ของมหาวิทยาลยัสีเขียว 
(การเพิ่มพื้นที่สีเขียว/ 
ลด Carbon footprint) 

ผู้อ านวยการ 
กองอาคารสถานที่
วิทยาเขตปัตตาน ี

       

   3) Green Office รองอธิการบด ี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 
วิทยาเขตปัตตาน ี

       

   4) การเพิ่มพื้นที่สันทนา
การภายในวิทยาเขต
ปัตตานี 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

   5) การจัดการระบบน้ า
เสีย/ของเสียจาก
ห้องปฏิบตัิการ 

ผู้อ านวยการกองอาคาร
สถานที่วิทยาเขต
ปัตตานี 

       

  IME1-2.3 โครงการพัฒนาระบบ
ขนส่งของมหาวิทยาลัย 

1) การจัดระบบขนส่ง
ทางเลือกภายในวิทยาเขต
ปัตตานี/การจอดรถ/ 
การเชื่อมต่อจดุทางเดิน 

วิทยาเขตปัตตาน ี        

  IME1-2.4 โครงการ Smart and 
Modern Infrastructure 

         

 IME1-3 การประกันคุณภาพ IME1-3.1 โครงการยกระดับ
คุณภาพหน่วยงานให้ผ่านเกณฑ์ 
EdPEx 200 ทั้งองค์กรที่จัดการ
เรียนการสอน 

1) การบริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศโดยใช้
แนวทาง EdPEx ระดบั
วิทยาเขต และแนวทาง 
TQA ระดบักอง 

วิทยาเขตปัตตาน ี        

        เปูาประสงค์ IME2. เป็น Digital University 
 IME2-1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การเรียนรู้ 
IME2-1.1 โครงการน าร่อง 
Smart Classroom มีเปูาหมาย 
1 ห้องเรียน ต่อ 1 วิทยาเขต 

         

  IME2-1.2 โครงการ Learning 
Space/Co-working Space 
เป็นการสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน 

         

  IME2-1.3 ระบบ Online 
Course ซ่ึงเป็นระบบการเรียน 
Online ส่วนกลาง มกีาร Share 
Content ต่าง ๆ 

         

 IME2-2 พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการบริหาร 

IME2-2.1 โครงการพัฒนาระบบ
การเชื่อมต่อ (Interactive) 
ระหว่าง 5 วิทยาเขต 

นโยบายมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝุายระบบ
สารสนเทศและวางแผน 
วิทยาเขตปัตตานี 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

  IME2-2.2 โครงการสร้างระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับ Digital 
Society, Big Data, IOT 

นโยบายมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝุายระบบ
สารสนเทศและวางแผน 
วิทยาเขตปัตตานี 

       

  IME2-2.3 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและตัดสินใจ 

นโยบายมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝุายระบบ
สารสนเทศและวางแผน 
วิทยาเขตปัตตานี 

       

  IME2-2.4 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
เพื่อเก็บข้อมูล PSU Data ที่เอื้อ
ต่อการน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน ์
และสามารถน าไปท า Data 
Analytic ได ้

         

 IME2-3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง IT IME2-3.1 โครงการปรับปรุง 
Fiber Optic, PSU WiFi, IP 
Telephone และ Server 

         

  IME2-3.2 โครงการพัฒนา Core 
Switch, Data Center, CCTV, 
ระบบโทรศัพท ์

         

  IME2-3.3 โครงการติดตั้ง CCTV, 
UPS, Switch 

         

  IME2-3.4 โครงการพัฒนาระบบ 
WiFi, VM Server, ระบบ
โทรศัพท์ของคณะศึกษาศาสตร์ 

         

  IME2-3.5 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด IP Camara 
ของส านักวิทยบริการ 

         

  IME2-3.6 โครงการพัฒนาระบบ 
Core Switch, Server, WiFi, 
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

Fiber Optic 
 IME2-4 การพัฒนาระบบเชื่อมโยง

ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการของ
คณะ/หน่วยงานใน ทกุวิทยาเขต 

IME2-4.1 โครงการพัฒนาระบบ
และเช่ือมโยงฐานข้อมูลโครงการ
บริการวิชาการ 

1) โครงการแผนที่ชีวิต 
(Life Map 
Application) ช่วยการ
จัดการวางแผนการเรียนรู ้
สู่ความส าเร็จในชีวิต 
ทุกช่วงวัย 

รองอธิการบดีฝุายระบบ
สารสนเทศและวางแผน 
วิทยาเขตปัตตานี/
Media Start up 

       

        เปูาประสงค์ IME3. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อบรรลุสัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัย 
 IME3-1 พัฒนาบุคลากร โดยมีระบบ 

การวางแผนและบริหาร อัตราก าลัง 
(Workforce Planning) ระบบการ 
สร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร (Workforce Development) 
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตการท างาน
ของบุคลากร (Work Life Balance) 

IME3-1.1 โครงการบริหารคน
เก่ง (Talent) ภายใต้ความ
แตกต่าง 

1) โครงการ Career 
Mapping for Talent 
Management 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร 
วิทยาเขตปัตตาน ี

       

 IME3-1.2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากร (Work Life Balance) 

1) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของ
บุคลากร (Work Life 
Balance) 
- PSU Clinic  ให้การ
รักษาพยาบาลและ
ค าปรึกษาทางด้าน
จิตวิทยา 
- Food Nutrition Coach 
- Fitness Center / 
Sport club 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร 
วิทยาเขตปัตตาน ี

       

 IME3-1.3 โครงการพัฒนาระบบ
การสร้างเสริมศักยภาพและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
(Workforce Development) 

1) การวางแผนและ
บริหารอัตราก าลัง 
(Workforce Planning) 
- ทบทวนภาระงาน 
ของแต่ละต าแหน่งงาน 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร 
วิทยาเขตปัตตาน ี

       



62 
 

Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

(Reviewing Job 
Description) 
- ทบทวนกระบวนการ 
สรรหาและคัดเลือก
พนักงาน (Reviewing 
recruitment and 
selection process) 

  2) การพัฒนาระบบการ
สร้างเสริมศักยภาพ และ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
(Workforce 
Development) 
- ระบบ Coaching 
โดยผู้บังคับบัญชาสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
- ระบบการพัฒนาบุคลากร
ที่ตอบสนองต่อแผนการ
พัฒนาและความต้องการ
ขององค์กร  
- กระบวนการจัดการ
พนักงานบรรจุใหม ่
ในองค์กร (Onboarding 
process) ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
- ผลิตสมุดคู่มือส าหรับ
พนักงาน (Employee 
Guide Book) ให้กับ
พนักงานบรรจุใหม่ใน

ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร 
วิทยาเขตปัตตาน ี
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

องค์กร และ Executive 
Guide Book ส าหรับ
ผู้บริหารใหม่ในองค์กร 

 IME3-1.4 โครงการ Smart 
Sport 

1) ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนากีฬาชายแดนใต ้

ศูนย์พัฒนากีฬา 
และสุขภาพ 
วิทยาเขตปัตตานี 

       

IME3-1.5 โครงการส่งเสริมสังคม
สุขภาพด ี

         

IME3-2 จัดท าแผนการสร้างนักบรหิาร
จัดการนักยุทธศาสตร์ นกัประสานงาน 
และนักสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนวิชาการสู่
สังคมที่ยั่งยืน 

IME3-2.1 โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรด้านการบรหิารจัดการ 

         

IME3-2.2 โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรด้านยุทธศาสตร์ 

         

IME3-2.3 โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรด้านการส่ือสาร 

         

        เปูาประสงค์ IME4. มีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน 
 IME4-1 พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย ์ IME4-1.1 โครงการจัดตั้ง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ครบ
วงจร (Medical Hub)  
(วิทยาเขตหาดใหญ่/ 
วิทยาเขตภูเก็ต) 

         

 IME4-1.2 โครงการความร่วมมือ
ทางการแพทย์และสาธารณะสุข
ตามนโยบายการตกลง 
ความร่วมมือของประเทศไทย
และประเทศบาห์เรน 

         

 IME4-1.3 โครงการจัดตั้ง
โรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร/

  1) โครงการสร้างศูนย์พัฒนา
และทดสอบคณุวุฒิวิชาชีพ 

สถาบันฮาลาล      
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เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

อาหารฮาลาล (วิทยาเขต
หาดใหญ่/วิทยาเขตปัตตานี) 

ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 
ชั้น 1-6 (Demi-Sous Halal 
Chef)  
- พัฒนาหลักสูตรจัดอบรม 
Halal Chef 
- สร้างศูนย์พัฒนาและ
ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ Halal 
Chef  

 IME4-1.4 โครงการจัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมการเกษตรและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ทุ่งใสไช 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

         

 IME4-1.5 โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้เพื่อการทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภาพและวิทยาศาสตร์ (ทุ่ง
ใหญ่ วิทยาเขตหาดใหญ่) 

         

 IME4-1.6 โครงการการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว
ชุมชน 

1) โครงการ Pattani 
Heritage City 

วิทยาเขตปัตตานี 
(งบประมาณจาก สกว.) 
โดยเช่ือมโยงกบัจังหวัด
นราธิวาสและจังหวัด
ยะลา 

       

   2) โครงการจัดตัง้
ศูนย์บริการชมุชน ม.อ.
ปัตตานีภิรมย ์ 
- ปัตตานีศึกษาลักษณะ 
Module  
- หลักสูตรปัตตานีศึกษา 
- MOOC ระยะยาว 

- รองอธกิารบดีวิทยา
เขตปัตตานี 
- รองอธิการบดีฝุาย
วิชาการฯ 
- รองอธกิารบดีฝุาย
พัฒนานักศึกษาฯ 
- รองอธกิารบดีฝุาย
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Big 
Achievement 
เปูาหมายส าคัญ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

ระยะสั้น 
- มัคคุเทศก์ 
- SMART CITY 

ระบบสารสนเทศและ
วางแผนฯ 
- ผู้ช่วยอธกิารบด ี
ฝุายวจิัยและบริการ
วิชาการฯ 
โดยร่วมมือกับคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 
สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา 

     3) โครงการศูนย์เรียนรู้
หัตถศิลป์ ม.อ.ปัตตานี 
- เพื่อพัฒนาอาชพีและสร้าง
มูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์
ของชุมชน 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
และแฟชั่น การออกแบบ การ
พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
- โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและ
การออกแบบ 
- โครงการจัดตั้งหอแสดง
ดนตรีและการแสดงเพื่อ
ปัตตานี 
- โครงการจัดตั้งหอศิลป ์
360 องศา 
- โครงการขยายโอกาสสู่

 
 
- สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา 
- คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ และวิทยาเขต
ปัตตานี 
- คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
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Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

โครงการระดับ 
วิทยาเขต 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 

วิทยาเขต 

โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการระดับ 
คณะ/หน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

61 62 63 64 65 

ภูมิภาค ศูนย์ mini-TCDC 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 IME4-2 การให้บริการเชิงพาณิชย ์
จากทรัพย์สินทางปัญญา การบริการ
วิชาการ และการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่มีอยู ่

IME4-2.1 โครงการจัดตั้ง PSU 
Innovation Park 

         

 IME4-2.2 โครงการจัดตั้ง
หน่วยงานพัฒนารายได้ 
(ทั้งระบบ) 

1) โครงการศูนย์บริการ
พัฒนา Software ระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูล 
(Software House) 

รองอธิการบด ี
ฝุายระบบสารสนเทศ
และวางแผน 
วิทยาเขตปัตตาน ี

       

 2) ศูนย์บริการทดสอบ
และรับรองแบบวัสดุ
ทางการก่อสร้าง 

ผู้อ านวยการ 
กองอาคารสถานที่ 
วิทยาเขตปัตตานี 
และผู้อ านวยการ 
กองแผนงาน 
วิทยาเขตปัตตานี 

       

 3) โครงการพัฒนาอาคาร
เชิงพาณชิย ์PSU-Plaza 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 
วิทยาเขตปัตตาน ี

       

 IME4-2.3 โครงพัฒนาระบบ 
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ในเป็นรูปแบบ Business Model 

         

 IME4-2.4 โครงการจัดตั้งส านัก
บริการวิชาการ 

         

 IME4-3 การระดมทุนจากศิษย์เก่าและ
ผู้สนับสนุนภายนอก 

IME4-3.1 โครงการระดมทุน 
การรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาจากกลุ่มศิษย์เกา่ที่
มีศักยภาพและผู้สนับสนุน
ภายนอก 

1) โครงการ PSU 
Pattani Connect 
- ระดมทุนการศึกษาให้
ศิษย์ปัจจุบัน (กองทุนรูสะ
มิแล 50 ปี/ ลูกพระบิดา
สงขลา-ตานี ฯลฯ) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝาุย
ศิษย์เก่าสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ วิทยาเขต
ปัตตานี /สมาคมศิษย์
เก่าฯ วิทยาเขตปัตตาน ี
(กทม.) 
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หมวด 3  การมุ่งเน้นผู้รับบริการ 

3.1 เสียงของผู้รับบริการ 
ก. การรับฟังผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอื่น 
 3.1 ก (1) ผู้เรียนและผูร้ับบริการกลุ่มอื่นท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน   (2) ผู้เรียนและผูร้ับบริการกลุม่อื่นท่ีพึงมี 
  PSUPN ให้ความส าคัญกับการรับฟังเสียงของผู้รับบริการผ่านวิธีการสื่อสารและช่องทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ 
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์และโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อน าค าติชมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
มาปรับปรุง เช่น การออกแบบหลักสูตรและการบริการ โดยมอบให้คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบตามพันธกิจและผู้รับบริการ
แต่ละกลุ่มโดยก าหนดวิธีการในการรับฟังจากผู้เรียนและผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนถึงผู้รับบริการในอนาคตผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ได้เริ่มน าเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสื่อสังคมออนไลน์ และการเก็บข้อมูลแบบส า รวจ
ออนไลน์มาใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้ข้อมูล 
และการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถท าได้กว้างขวางครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการน าข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนกลับจากกลุ่ม
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 
มากที่สุด ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น ใช้วิธีการแนะแนวการศึกษา (Road Show) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาองค์กรที่ให้ทุน 
นักศึกษา เช่นทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ที่มอบทุนตั้งแต่มัธยมปลายจนเรียนจบปริญญาตรีที่ ม.อ. มีโครงการความร่วมมือ 
ทางวิชาการอย่างเป็นทางการ(MOU) กับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่าย
ความร่วมมือมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUN Thailand) เป็นต้น ด าเนินการสอบถามภาวการณ์มีงานท า
ของบัณฑิต ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ วิชาชีพ มีการเพิ่มการสื่อสารออนไลน์ในการรับฟังผู้รับบริการทุกกลุ่มซึ่งข้อมูล
จากการรับฟังผู้รับบริการจะน าไปวิเคราะห์และเป็นข้อมูลปูอนกลับ เพื่อพัฒนาให้ได้มาซึ่งสารสนเทศและน าไปใช้ประโยชน์ 
เป็นข้อมูลน าเข้าในการปรับปรุงการด าเนินการขององค์กร เช่น การปรับหลักสูตร กระบวนการสนับสนุนอื่นๆ ให้ตรงตาม
ความต้องการมากขึ้น ดังตาราง 3.1-01   และได้น าผลการประเมินไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น  
พัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามนักวิจัยให้ส่งรายงานและปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนอย่างถูกต้อง  

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอื่น 
 3.1 ข (1) ความพึงพอใจและความผูกพัน 

PSUPN มีการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการประเภทต่างๆ ตามผลิตภัณฑ์และบริการมีทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เป็นข้อมูลที่ได้ก าหนดหัวข้อเกี่ยวกับการให้บริการ น ามาวิเคราะห์และน าผลไปใช้ในการปรับปรุง 
การด าเนินงาน ตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการต่างๆ เช่น กลุ่มผู้เรียน เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานรักษาความผูกพัน 
ในระยะยาว เช่น การใช้บริการหอพัก การให้บริการระบบสารสนเทศ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่ก าหนดไว้เป็น
มาตรฐานด าเนินการโดยกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ส านักวิทยบริการ ท าการประเมินตามลักษณะของกิจกรรม 
และกลุ่มผู้รับบริการ เช่น การจัดปฐมนิเทศ การจัดปัจฉิมนิเทศ ความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ความพึงพอใจของการฝึกงาน สหกิจศึกษา ความพึงใจของนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจต่อ 
การให้บริการโรงอาหาร ความพึงใจหรือความคาดหวังของผู้ปกครอง ยังให้นักศึกษาประเมินสวัสดิการต่างๆ  หรือการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือด้านต่างๆ เป็นต้น ในด้านการเรียนการสอนยังมีการประเมินการสอนรายวิชาเพื่อผู้สอนได้น าผล
การประเมินไปพัฒนาด้านการสอน กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ ส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องเป็นผู้รับผิดชอบ มีการแบ่ง
ลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รับบริการแบบให้เปล่า กับกลุ่มผู้รับบริการแบบหารายได้  ดังผลลัพธ์ 7.4-07 และ 7.4-08 ส่วน
กลุ่มผู้ใช้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการส ารวจความพึงพอใจด้านการเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และด้านการใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ดังผลลัพธ์ 7.2-08  
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 3.1 ข (2)   ความพึงพอใจเทียบกับคู่แข่ง  
 การส ารวจความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคู่เทียบมีการส ารวจบางภารกิจ เช่นด้านท านุศิลปวัฒนธรรมมีการเปรียบเทียบ
คู่แข่งโดยนับจ านวนโครงการที่จัดซึ่งจัดได้ 24 โครงการมากกว่า สถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ อาศรมวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และน้อยกว่าศูนย์วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สถาบันวิจัยศิลปะและ วัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการบริการวิชาการ การประเมินเทียบกับคู่แข่งพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบให้เปล่า 
ต่ ากว่าศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง และความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบหารายได้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ
ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 
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ตาราง 3.1-01 วิธีการรับฟังผูเ้รียน ผู้รับบริการกลุม่อื่นและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ( C = Customer, S = Stakeholder,  FC = Future Customer ) 
 
C/S ผู้รับผิดชอบหลัก ช่องทางการรับฟัง สารสนเทศข้อมูล

ปูอนกลับที่ต้องการ 
 การใช้
สารสนเทศ 

เชิงรุก เชิงรับ    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  1 2 3 

ผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอื่น 
C1 กองกิจการนักศึกษา/

งานทะเบียนกองบริการ
การศึกษา 

S S S T T S S S T S T S S S N  O D N N N N D 1.คุณภาพการสอน 
2.พัฒนานักศึกษา 
3.การให้ค าปรึกษา 
4.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

/ /  

C2 บัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะ /งานทะเบียนกอง
บริการการศึกษา/ส านัก
วิทยบริการ 

S   O T S S N S   S S  N   D N N N N D 1.คุณภาพการสอน 
2.การให้ค าปรึกษา
วิทยานพินธ ์
3. ส่งเสริมการตีพิมพ์ 
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

/ /  

C3 หน่วยส่งเสริมการวจิัย / 
คณะ 

      A        N    N N   N 1.ข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.คุณภาพงานวิจัย 
3.พัฒนาระบบบริการ 

/ /  

C4 คณะ/ ส านักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเนื่อง 

             N N    N N   N 1.ข้อมูลโครงการวิจัย 
2.คุณภาพงานวิจัย 
3..ความต้องการการ
บริการวิชาการ 

/ / / 

C5 คณะ/ ส านักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเนื่อง/
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
ฯ /ส านักวิทยบริการ  

               N  N N N   N 1.ความต้องการการ
บริการวิชาการ 
2.การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 
3.คุณภาพการให้บริการ 

/ / / 
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C6 คณะศิลปกรรม/ คณะ
ศึกษาศาตร์/สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษาฯ 

      A      A  N   N N N   N 1.อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
2.ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม 

/ /  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
S1 กองกิจฯ/งานทะเบียน

กองบริการการศึกษา /
คณะ 

         A       O  N N   N การสนับสนุนผู้เรียนใน
ด้านต่างๆเช่น 
ทุนการศึกษา หอพัก 

/ /  

S2 ฝุายศิษย์เกา่สัมพันธ ์/
กองกิจ ฯ / คณะ 

     N   A   A      N N N   N สร้างความสัมพันธ์กบั
ศิษย์เก่า 

/ /  

S3 งานทะเบียนกองบริการ
ฯ / กองกิจฯ / คณะ 

     N          N   N    N ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของบัณฑิต 

/ /  

ผู้รับบริการในอนาคต 
FC1 คณะ/งาน

ประชาสัมพันธ์/ ส านัก
ส่งเสริมฯ 

A      A      A  T   N N      การเข้าศึกษาหลกัสูตร
ระดับป.ตรี 

/ /  

FC2 คณะ /บัณฑิตวิทยาลยั        A A    A      D      การเข้าศึกษาหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

/ /  

 
 
 

                            การรับฟังเชิงรุก 1.แบบส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 2.ผู้บรหิารพบตัวแทนนักศึกษา  3. ทะเบียนพบนักศึกษา 4. อาจารย์ที่ปรกึษา 5.ประเมินผลการเรียนการสอน 6. SWOT หลักสูตร 7. ม.อ.
วิชาการ 8. Road Show 9.ปฐมนเิทศ/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 10. ประชุมผู้ปกครอง 11.เยี่ยมนักศึกษาทุน 12. ประชุมศิษยเ์ก่า 13. มหกรรมศลิปวัฒนธรรม 14.Leadership Development Camp 15. 
อบรม/ประชุม/สัมมนาฝค่าย 16.ส ารวจความต้องการบริการวิชาการ 17.iPSU application 18. Social Media   
การรับฟังเชิงรับ 19. โทรศัพท/์โทรสาร 20.สายด่วนอธิการบด/ีรองอธิการบดี/คณบด/ีผู้อ านวยการ 21.จุดรับร้องเรยีน 22. กล่องรับความคิดเห็น 23. E-mail 
Frequency:  A= Annually, M=Monthly, W=Weekly, D=Daily, O=Ongoing, N=As needed, S=School year, T=Term, Q=Quarterly 
การน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน ์ 1. การน าไปใช้วางแผนยุทธศาสตร ์ 2. การน าไปปรับปรุงกระบวนการ  3. การสร้างนวัตกรรม 
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3.2 ความผูกพันของผู้รับบริการ 
ก  หลักสูตรและบริการ รวมท้ังการสนับสนนุผู้เรียนและกลุ่มผู้รับบริการอื่น 
 3.2 ก (1)   หลักสตูรและการบริการ 
  PSNPN ได้ใช้วิธีฟังเสียงผู้รับบริการเพื่อค้นหาความต้องการตามพันธกิจของวิทยาเขตทางด้านการผลิตบัณฑิตและ
การบริการด้านตามตาราง 3.1-01 และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการบริการตามพันธกิจด้านต่างๆ 
  ด้านหลักสูตรโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN-QA) ซึ่งมีการก าหนดการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมอบหมายให้ฝุายที่เกี่ยวข้อง
เก็บข้อมูลแตกต่างกันไปตามลักษณะประเภทของข้อมูลน ามาก าหนดลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตและพัฒนาหลักสูตร 
ให้ตอบสนองตามความต้องการในการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยฯมีแนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรและแนวปฎิบัติ 
ในการเกิดหลักสูตรใหม่ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  นอกจากนี้ PSUPN และคณะหน่วยงานภายใน 
ได้มีการน าความต้องการของแหล่งทุนวิจัย ไม่ว่าจะเป็น วช. สกว. หรือหน่วยงานและและองค์กรที่ให้ทุนวิจัยอื่นๆ เพื่อน ามา
ด าเนินการและจัดโครงการให้บริการและการด าเนินการอื่นๆ ให้เหมาะสมกับความคาดหวังแนวปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตรใหม่ 
  ด้านงานวิจัยพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามนักวิจัยให้ส่งรายงานและปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับทุนอย่างถูกต้อง   
พัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกลุ่มวิจัยทั้งทางกลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
สังคมศาตร์และมนุษยศาสตร์ 
  ด้านการบริการวิชาการรับผิดชอบโดยส านักส่งเสริมฯ ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร 
การสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ จ านวน 5 รุ่น และ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม (STEM) ร่วมกับ
การจัดกิจกรรมแบบโครงงานและปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 3 รุ่น สาหรับแบบให้เปล่า 
ได้แก่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นสมรรถนะทางด้าน
วิชาชีพ จ านวน 3 รุ่น โครงการส่งเสริมวิถีด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอนุรักษ์  จ านวน 3 รุ่น 
และผลิตภัณฑ์ที่ 2 สื่อประเภทต่างๆ วิทยุ/โทรทัศน์ VD0 on Demand พบว่าได้รับความสนใจจากผู้รับบริการค่อนข้างมาก 
มีสอบการถามข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ 
  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีหน่วยงานสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบสามารถจัดโครงการ
ต่างๆได้ถึง 24 โครงการเช่น  โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการร าโนรา ครั้งท่ี 4    โครงการลานสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน และ
ร่วมด าเนินโครงการ “วงแหวนพหุวัฒนธรรม Pattani Heritage City ” 
 
 3.2 ก (2) การสนบัสนุนผู้เรยีนและผู้รับบริการกลุ่มอื่น 
  PSUPN   ได้ก าหนดรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นผ่านเว็บไซต์ iPSU ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้
ผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอื่น ๆ โดยใช้เว็บไซด์ของวิทยาเขต /คณะ/หน่วยงาน โดยเฉพาะนักศึกษาระดับป.ตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาสามารถเข้าระบบ (neo-mis.pn.psu.ac.th) โดยการใช้ username และ password เฉพาะบุคคลซึ่งนักศึกษา
สามารถใช้ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ระบบจองหอพักออนไลน์ ระบบการแจ้งขอส าเร็จการศึกษา การตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษา การดูแลนักศึกษาต่างชาติโดยมีแบบฟอร์มภาษาอังกฤษและมีการจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับกลุ่มนักศึกษา
ต่างชาติเป็นพิเศษ  และผู้รับบริการกลุ่มอื่นมีช่องทางต่างๆ ส าหรับการติดต่อประสานงาน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เพจเฟซบุค  ได้มีการจัดท าแอพลิเคช่ันบนโทรศัพท์ส าหรับนักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อให้สืบค้นและหาข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ีผู้รับบริการพันธกิจอ่ืนๆ 
  ในส่วนของการให้การบริการวิชาการ มีส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องซึ่งมีเวปไซด์ (exten.pn.psu.ac.th) 
และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่ งเป็นพันธกิจของสถานบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ซึ่ งมี เวปไซด์ 
(culture.pn.psu.ac.th)  เพื่อให้ผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจทั้งสองด้านสามารถติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูลได้  
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นอกจากนี้มีการเตรียมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้ได้สะดวก ได้แก่ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือราชการ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ และเพจเฟซบุค ซึ่งผู้รับบริการแต่ละกลุ่มสามารถหา  
และสอบถามข้อมูลที่ต้องการได้ 
 
 3.2 ก (3) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลุกค้ากลุ่มอื่น 
  มหาวิทยาลัยจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอื่น ๆ ตามพันธกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยค านึงถึง 
ผู้รับบริการในปัจจุบันและผู้รับบริการในอนาคต และค านึงถึงความต้องการ ความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังปรากฏในตาราง 
(ตาราง OP1-07)  มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มผู้รับบริการ มีการติดตามกิจกรรม โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการ
วิเคราะห์และคาดการณ์ของกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้รับบริการ ความคาดหวังของผู้รับบริการแต่ละปี จะช่วยให้การจัดกลุ่ม
ผู้รับบริการ เพื่อให้ตอบสนองได้ตรงความต้องการของผู้รับบริการ ทันสมัยอยู่เสมอ และน าข้อมูลมาก าหนดวิธีการให้บริการ
ใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ เช่นด้านการผลิตบัณฑิต แบ่งกลุ่มผู้รับบริการเป็นหลักสูตรปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา โดยแต่ละกลุ่มมี 2 กลุ่มย่อย คือ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  ได้ด าเนินการปรับเอกสารค าร้อง ประกาศ 
ปูายช้ีทาง ข้อมูลต่างๆ เป็น 2 ภาษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาต่างชาติ   
 
ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอืน่ 
 3.2 ข (1) การจัดการความสัมพันธ์ 
  PSUPN สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสร้างเครือข่ายและการจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ ซึ่งแต่ละแนวทาง กระบวนการ มีการก าหนดกลุ่มเครือข่ายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และโครงสร้างการบริหารงานระดับหน่วยงาน ก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเครือข่ายผูร้ับบรกิารและผูม้ีสว่นไดส้่วนเสยีที่เหมาะสมแตล่ะกลุ่ม มีระบบติดตาม รายงาน
ผลและระบบประเมินผลอย่างชัดเจน โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ด้านผู้เรียน ได้ก าหนดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษา ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  กิจกรรมก่อน 
เข้าเรียนท าให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและสามารถน าไปก าหนดวิธีการด าเนินงานให้สามารถ
ตอบสนองผู้รับบริการได้มากขึ้นเช่นการปรับหลักสูตรการเพิ่มกระบวนการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา  การปรับปรุงหอพัก 
เป็นต้น ในระหว่างเรียน มหาวิทยาลัยก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา 100 หน่วยช่ัวโมงตลอดหลักสูตร
ปริญญาตรีและมีการปรับปรุงพัฒนา กิจกรรมดังกล่าวเป็นระยะตามความต้องการของนักศึกษา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์บริการด้านหลักสูตรของวิทยาเขตที่มีผ่านทางการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาให้กับ
โรงเรียนและนักเรียนมัธยมในพื้นที่ภาคใต้ การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ส าหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในพื้นที่อื่นๆ 
ของประเทศและในต่างประเทศส าหรับผู้รับบริการที่ต้องการรับบริการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 
 3.2 ข (2) การจัดการข้อร้องเรยีนของหน่วยงาน 
  PSUPN ก าหนดแนวปฏิบัติระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานในกรณีที่ผู้รับบริการ หรือผู้รับบริการ 
มีข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยต่อการด าเนินงาน มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนดังภาพ 3.2-01 

1. ก าหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรยีน ข้อสงสัย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น กรณีไม่เป็นทางการ 
มีช่องทางเว็บบอร์ด ทางโทรศัพท ์อีเมล ์กล่องรับฟังความคิดเห็น จดหมาย อินบ๊อคซ์ และติดต่อโดยตรงไปยังหน่วยงานต่างๆ 
เช่นกองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานการเจ้าหน้าท่ี หน่วยงานท่ีรับผดิชอบหรือคณะหน่วยงาน
ภายในวิทยาเขตไดโ้ดยตรง 
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2. รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา กรณีนักศึกษารายงานเจ้าหน้าท่ีวินัยนักศึกษา กรณีบุคลากรรายงานนิติกร 
วิเคราะห์เชิงกฎหมาย หรือกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์มหาวิทยาลัย 
 3. จ าแนกข้อร้องเรียน ข้อสงสัย ตามประเภทของเรื่องที่ร้องเรียนตามระดับความส าคัญและเร่งด่วนน าเสนอ 
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบโดยตรง และผู้บริหารสูงสุดรับทราบตามล าดับ 
 4. ตรวจสอบหาสาเหตุ แนวทางพร้อมด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 5. ก าหนดระยะเวลาในการแก้ไข ตอบกลับให้แก่ผู้ร้องเรียน ข้อสงสัย   

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นท าให้ PSU และ PSUPN สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้รับบริการ 
หรือผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างความพึงพอใจและความผูกพันให้แก่ผู้รับบริการ  

 
ภาพ 3.2 - 01 Flow chart การจดัการข้อร้องเรยีน 
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หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 
ก. การวัดผลการด าเนินการ 
 4.1 ก. (1) PSUPN มีกระบวนการการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ 8 ขั้นตอน ตามภาพ 4.1-01 โดย
ก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินการที่สอดคล้องกับเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี กระบวนการท างาน
กฎระเบียบข้อบังคับ โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามตามล าดับช้ันของการบริหาร รวมถึงคณะกรรมการ
ต่างๆ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรง ซึ่งผู้รับผิดชอบต้องรายงานผลการด าเนินการของตัวช้ีวัดตามรอบเว ลาที่ก าหนด 
(ตารางที่ 4.1-01) เช่น ด้านการเงินมีการรายงานทุกไตรมาส ทางด้าน ด้านบุคลากร มีการายงานผลการปฏิบัติงานทุกครึ่งปี 
ซึ่งตัวช้ีวัดที่ใช้ในการติดตามทั้งหมด ดังตารางในผลลัพธ์ 7.1-01-7.5-14 
 

 

ภาพ 4.1-01 กระบวนการการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 

ตาราง 4.1-01 ตัวช้ีวัดแต่ละด้านของวิทยาเขตปัตตานี 
ตัวช้ีวัด/ผูร้ับผดิชอบ ความถี ่ การน าข้อมูลไปใช้ 

1.ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
จ านวนบัณฑติที่จบการศึกษา/ อัตราส่วนงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา /การแก้ไขปัญหาหรือยกระดับ
ความสามารถของชุมชนจ านวน/ผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
ใหม่ (รองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี/ หน่วยงานในส านักงาน
วิทยาเขตปัตตานี) 
 

6 เดือน - วางแผนปฏิบัติการ/ เพิม่กลยุทธ์ /
ปรับแผนปฏิบัติการ   

- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชนใน
พื้นที ่

2.ตัวชี้วัดระดับปฏิบัติการ/โครงการ 
ร้อยละของผลผลิตทีไ่ด้จากโครงการ/ ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (หน่วยงานภายในวิทยาเขต
ปัตตานี/ เจ้าของโครงการ) 
 

6 เดือน ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัด/ผูร้ับผดิชอบ ความถี ่ การน าข้อมูลไปใช้ 
3.ตัวชี้วัดด้านการเงิน 
รายได้วิทยาเขต/ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน/ 
อัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้/ คา่ใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 
(รองอธิการบด/ี ผู้ช่วยอธิการบดี/ กองธุรการ (งานการเงิน)/ 
กองแผนงานวิทยาเขตปัตตาน)ี 

6 เดือน - ปรับปรุงและพัฒนามาตรการทาง
การเงินและการปฏบิัติในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

- หาแนวทางการเพิ่มรายได ้
 

4. ตัวชี้วัดด้านระเบียบข้อบังคับ 
จ านวนข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติ 
ที่ผิดระเบียบ/ จ านวนบุคลากรและนักศึกษาท่ีผิดวินัย 
(รองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี/ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี) 

1 ปี - วางแผนการปฏิบัติ งานที่ถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับด้านต่าง ๆ 

- ทบทวน ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับด้าน
ต่าง ๆ  

5.ตัวชี้วัดด้านกระบวนการท างาน 
จ านวนนวัตกรรมส่งเสรมิคุณภาพการท างาน/ ร้อยละการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (รองอธิการบดี/ ผู้ช่วย
อธิการบดี/ ส านักงานวิทยาเขตปตัตานี/ คณะหน่วยงาน) 

1 ปี - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 

6.ตัวชี้วัดด้านบุคลากร 
ขีดความสามารถของบุคลากร/ ข้อมูลด้านอัตราก าลัง, 
ผลสัมฤทธ์ิของงาน, จ านวนช่ัวโมงในการพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากรสายสนับสนุน/ อัตราการลาออกของบุคลากร/  
ระดับความสุขของบุคลากร/ ระดบัความพึงพอใจและ 
ความผูกพันของบุคลากร (รองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบด/ี  
ส านักงานวิทยาเขตปตัตาน/ี คณะหน่วยงาน) 

1 ปี - ทบทวน ปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 

7.ตัววัดการตอบสนองของผู้รับบริการ 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/ ระดับ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบริการภายในวิทยาเขต 
(รองอธิการบด/ี ผู้ช่วยอธิการบดี/ ส านักงานวิทยาเขต
ปัตตานี/ คณะหน่วยงาน) 

1 ปี - พัฒนาและปรับปรุงการท างาน  

 
 4.1 ก. (2) การด าเนินงานและปฏิบัติการของ PSUPN มีการใช้ข้อมูลจากคู่เทียบทั้ง ที่มีระดับด าเนินการระดับดี 
(Champion/ Best practice) และการเทียบกับผลการด าเนินการที่ผ่านมาของ PSUPN (Trend monitoring) เช่น การเทียบ
จ านวนนักศึกษาแรกเข้ากับสถาบันการศึกษาที่มีการด าเนินการที่ดี และการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและ 
เงินรายได้ของ PSUPN เทียบกับแต่ละปีที่ผ่านมา โดยคู่เทียบมาจากทั้งการน าเทียบกับข้อมูลส่วนกลางที่จัดท าขึ้นโดย
หน่วยงานส่วนกลางในการเทียบผลการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และจากการก าหนดคู่เทียบและเปรียบเทียบผล 
การด าเนินงานในส่วนงานของ PSUPN เอง ดังแสดงในตาราง 4.1-02 
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ตาราง 4.1-02 ข้อมูลคู่เทียบในการด าเนินการ 
คู่เทียบ ข้อมูลในการเทียบ ตัวอย่างของผลของการเทียบ 
ผลการประเมินสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
จากโครงการประเมินคณุภาพ 
ผลงานวิจัยเชงิวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ของสถาบันอุดมศึกษา 
ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 –  
TRF Index  
(รายงานในปีการศึกษา 2561) 

ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา 
ในประเทศไทยจาก 25 สถาบันการศึกษา 
ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
18 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภฏั 2 แห่ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 4 แห่ง 
และสถาบัน  1 แห่ง 

สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (เทียบจากระดับ TRF Index 
สูงสุด 5.0) 
- เทคโนโลยีการประมง (3.7 อยู่ในล าดับ
ที่ 3 จากข้อมูลทั้งหมด) ในสาขา 
Aquatic Science/Fishery 
Sciences/Aquaculture/Marine 
Sciences 
- เคมีอุตสาหกรรม (3.1) ในสาขา 
Chemistry 
- เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ (3.0) ใน
สาขา Material Technology, Material 
Engineering, Material Sciences, 
Mining Engineering, 
Polymer Technology 
- คณิตศาสตร์และวิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ (3.0) ในสาขา 
Mathematics and Statistics 
- ชีววิทยา (2.7) ในสาขา Biology, 
Botany, Zoology 
- วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
(2.6) ในสาขา Food Science and 
 Technology (Agro Industry, Food 
Technology, Food Sciences) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการ
ด าเนินการด้านกิจการนักศึกษา 
(กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขต
ปัตตานี) 

1.ด้านกระบวนการการท างาน  
- จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการ
ออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
- จ านวนของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามเปูาหมาย 
2. ด้านมุ่งเปูาผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้
ส่วนเสยี 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยี 
 

ผลของการเทียบ เป็นไปตามเปูาหมายที่
วางไว้ เช่น ร้อยละที่ตั้งเปาูไว้ 80% ผลที่
ได้ 80% 
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คู่เทียบ ข้อมูลในการเทียบ ตัวอย่างของผลของการเทียบ 
3. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
- ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการฝกึอบรม
เพื่อพัฒนาให้สมรรถนะที่สูงขั้น 
- ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุก
ของบุคลากร 

 
 
 4.1 ก. (3) PSUPN ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริการโดยเฉพาะผู้เรียนเพื่อน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการบริการวิชาการ โดยรายละเอียดของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีดังตาราง 4.1-03 ต่อไปนี ้
 

ตาราง 4.1-03 การใช้ข้อมูลความคิดเห็นของผู้รบับริการในการปรับปรุงพัฒนา 
ข้อมูล ช่องการเก็บข้อมลู การน าข้อมูลไปใช ้

ด้านการผลิตบัณฑิต 
ความเห็นที่มีต่อการเรียนการสอน 
และการจัดการรายวิชาของแต่ละวิชา 
(นักศึกษาป. ตรีและบัณฑิตศึกษา) 

ระบบประเมินการเรียนการสอนผ่าน
ทางระบบ Intranet ของ วิทยาเขต 

- น าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอน และการจดัการรายวิชาของ
หลักสตูร 
- ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
ความเห็นของผู้เรียนด้านต่างๆ 
ต่อการบริการ นอกเหนือ 
จากการเรียนในรายวิชา 

- ระบบกระดานข่าวในแอพลิเคช่ัน i-
PSU บนโทรศัพท์มือถือ 
- ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
เฟซบุคเพจของวิทยาเขตปัตตานีและ 
หน่วยงานภายใน 
- การพบปะของผู้บริหารกับนักศึกษา
ทั้งในรูปแบบการประชุมและการเยี่ยม
นักศึกษาในจุดต่าง ๆ  

น าข้อมูลร้องเรยีนและข้อเสนอแนะของ
นักศึกษามาใช้ในการด าเนินการ
แก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้าน 
การเรยีน สุขภาวะ และด้านกายภาพ    
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อได้รบัข้อร้องเรยีน 
ผู้บริหารจะมีการมอบหมายให้แตล่ะ
หน่วยงานน าข้อร้องเรียนนั้นไปพัฒนา
กระบวนการหรือแก้ไขปญัหา 

ด้านการวิจัย 
ความเห็นของผู้ให้ทุนวิจัย และ 
ผู้น างานวิจัยไปใช้งาน 

แบบสอบถามทั้งทางกระดาษและ
ออนไลน์ 
- แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้
ทุนต่อนักวิจัยผู้รับทุน 
- แบบสอบถามของผู้ใช้งานวิจัย 

- น าข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงพัฒนา
ระบบตดิตามงานวิจัย และการส่งผลงาน
ตามเงื่อนไข 
- น าข้อเสนอแนะมาก าหนดทิศทางของ
งานวิจัยของวิทยาเขตให้ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนให้มากข้ึน 

ด้านการบริการวิชาการ 
ความเห็นของหน่วยงาน และบคุคล 
ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
ที่จัดโดยหน่วยงานภายในวิทยาเขต 

แบบสอบถามทั้งทางกระดาษและทาง
ออนไลน์ 

น าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา
โครงการครั้งต่อไป หรือโครงการใน
ลักษณะทีม่ีความคล้ายคลึงกัน 
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ข้อมูล ช่องการเก็บข้อมลู การน าข้อมูลไปใช ้
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
ความเห็นของหน่วยงาน และบคุคล 
ที่เข้าร่วมโครงการดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากลัยาณิวัฒนา 

แบบสอบถามทั้งทางกระดาษและทาง
ออนไลน์ 

น าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา
โครงการครั้งต่อไป รวมถึงการก าหนด
แนวทางในการด าเนินงาน 

 4.1 ก. (4) PSUPN ได้มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในผ่านทางการติดตามผล  
การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับวิทยาเขต คณะ หน่วยงาน และโครงการต่างๆ โดยผ่านทางคณะกรรมก ารและ
ผู้รับผิดชอบที่ติดตามผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน (ตาราง 4.1-04) ซึ่งโดยปกติจะมีการประชุมเพื่อติดตามงาน 
ทุกระดับในทุก ๆ เดือน แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วก็จะมีการระดมความเห็นในการจัดการ  
ได้ตลอดเวลา  

 

ตาราง 4.1-04 การประชุมตดิตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบตัิการในแต่ละระดับของวิทยาเขตปตัตานี 
การประชุม ความถี่ 

สภาวิทยาเขตปัตตานี ทุก 3 เดือน 
คณะกรรมการวิทยาเขตปัตตานี ทุก 1 เดือน 
ทีมบริหารวิทยาเขตปัตตานี ทุก 1 เดือน 
คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตปัตตานี ทุก 1 เดือน 
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ทุก 6 เดือน 
คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยประจ าวิทยาเขตปัตตานี ทุก 6 เดือน 
ทีมบริหาร กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ทุก 1 เดือน 
คณะกรรมการประจ าคณะแต่ละคณะ และหน่วยงาน ทุก 1 เดือน 
คณะท างานของโครงการต่าง ๆ ขึ้นกับคณะท างาน 

 
 

ข. การวเิคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการขององค์การ 
PSUPN มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด โดยผ่านทางผู้รับผิดชอบ  

ในการปฏิบัติทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารวิทยาเขต ผู้บริหารคณะ และหน่วยงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ
และการปฏิบัติงานต่าง ๆ (ภาพ 4.1-01) โดยแต่ละระดบัจะมกีารทบทวนการท างาน และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้แนวโน้มที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการท างานให้เกิดผลมุ่งเข้าสู่
ตัวช้ีวัด โดยตัวอย่างของการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการของวิทยาเขตปัตตานีที่ไม่บรรลุตัวช้ีวัด แสดงไว้ในตาราง 
4.1-05 
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ตาราง 4.1-05 ตัวอย่างการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
ตัวอย่างตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ การทบทวนและการตอบสนอง 

คุณภาพหลักสตูร 
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ของสกอ. และเกณฑ ์
การประกันคณุภาพ 
ตาม AUN-QA 

รองอธิการบดีฝุาย
วิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี/ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝุายวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี/ 
ผู้ช่วยอธิการบดฝีุายวิจัย
และบริการวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี/ 
กองบริการการศึกษา 
วิทยาเขตปัตตาน ี

หลักสตูรที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินของสกอ.จาก
ข้อก าหนดของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

- วิเคราะห์ข้อก าหนดของอาจารย์
ในส่วนท่ีไม่ผา่นข้อก าหนด เช่น 
ผลงานวิชาการ  
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน 
โดยการจัดการสนับสนุนให้
อาจารย์มผีลงานวิชาการมากขึ้น 
โดยผ่านการสนับสนุนทุนวิจัย 
การอบรมผู้วิจยัใหม่ การสนับสนนุ
ให้เกิดงานวิจัยร่วมระหว่าง
อาจารย ์
- การทบทวนและตอบสนอง
เกิดขึ้นทันทีหลังจากทราบผลการ
ประเมิน 
 

หลักสตูรได้รับคะแนนจาก
การประเมินคณุภาพ
หลักสตูรตาม AUN-QA 
น้อยกว่า 3 

- วิเคราะห์ปญัหาที่เกิดขึ้น 
โดยเน้นท่ีเกณฑ์ข้อที่หลักสูตร 
ได้คะแนนน้อย 
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน 
โดยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
หลักสตูรตามแนวทาง OBE 
โดยการจัดให้มีการอบรมการ
จัดท าหลักสูตรตามแนวทาง OBE 
การตั้งคณะกรรมการ OBE ของ
วิทยาเขตเพื่อสนับสนุนหลักสูตร 
- การทบทวนและตอบสนอง
เกิดขึ้นทันทีหลังจากทราบผล 
การประเมิน 
 

ภาวการณ์ได้งานท า 
ของบณัฑิต 

รองอธิการบด ี
ฝุายวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี/ 
ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี/ 
กองบริการการศึกษา 
วิทยาเขตปัตตาน ี

บัณฑิตทีไ่ด้งานท าภายใน
หนึ่งปีของวิทยาเขต
ปัตตานีมีอตัราที่ลดลง 

- วิเคราะห์หาปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การได้งานท าของบัณฑิต 
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน 
 โดยการจดัการสนับสนุนให้ในการ
เพิ่มทักษะของนักศึกษาท้ังด้าน
ภาษาอังกฤษ และการหางานท า 
สนับสนุนให้มีการปรบัปรุง
หลักสตูรให้ตอบความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 
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ตัวอย่างตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ การทบทวนและการตอบสนอง 
- การทบทวนและตอบสนอง
เกิดขึ้นทันทีหลังจากทราบ 
ผลการส ารวจการได้งานท า 

ขีดความสามารถ 
ของบุคลากร 
ผา่นทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าป ี

ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝุายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร/ 
กองการเจ้าหน้าที ่
วิทยาเขตปัตตาน ี

บุคลากรไดร้ับผล 
การประเมินในระดับ 
ที่ต่ ากว่าค่าคาดหวัง 

- วิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิงานแต่ละ
ด้าน 
- ทบทวนแนวทางสนับสนุน 
ให้เกิดการพัฒนาบุคลากร 
ทั้งการสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ตนเองจากการมอบหมายงาน 
การฝึกอบรมเพิ่มเติม และ 
การ Coaching 
- การทบทวนและตอบสนอง
เกิดขึ้นทันทีหลังจากทราบผล 
การประเมิน 

 
ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 4.1 ค. (1) PSUPN มีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานหรือการปฏิบัติงานที่มีผลการด าเนินการด้านต่างๆ ที่สามารถ 
บรรลุตัวช้ีวัดได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อน ามาถ่ายทอดผ่านทางการอบรม  หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับหน่วยงาน 
หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติงานที่ดี ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ  
การบริการวิชาการ โดยมีการด าเนินการในการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดีผ่านทางอาจารย์ที่เข้าสู่
ระดับการสอน TPSF เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันแนวทางในการสอนที่มีประสิทธิภาพให้กับอาจารย์กลุ่มอื่น ๆ เช่น 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรม การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีระดับคณะหน่วยงาน จากส านักวิทยบริการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเวทีท่ีจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย  
 4.1 ค. (2) PSUPN ใช้การติดตามแนวโน้มในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และท าการวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึน้รอบด้านทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต เพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และท าการปรับปรุง
รูปแบบการท างานเพื่อให้เหมาะสมกับแนวโน้มและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพิจารณาผลจากการใช้คู่เทียบ  
หรือเทียบกับคู่แข่งขัน  แนวโน้มของการด าเนินงานที่ผ่านมาของวิทยาเขต  รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล 
ซึ่งถูกถ่ายทอดเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และของวิทยาเขตตามล าดับ 

4.1 ค. (3 ) PSUPN มีนโยบายในการด าเนินการในการให้ความส าคัญในการพัฒนางานและส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง 
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการปลูกฝัง สร้างทัศนคติ เปิดโอกาส และกระตุ้นให้บุคลากรในทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการท างาน จนสามารถต่อยอดสู่การคิดค้นนวัตกรรมแปลกใหม่มาช่วยในการปฏิบัติงาน  
ให้บุคลากรฝึกคิดในการปรับปรุง พัฒนางาน สร้างสรรค์ผลงานจากความรู้และประสบการณ์ของตนเองจากงาน อันจะท าให้
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความสะดวก ความปลอดภัย ท าให้งานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งในด้าน  
การเรียนการสอน และการบริการวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และการพัฒนากระบวนการท างาน และสร้างนวัตกรรม
ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองพันธกิจและเปูาประสงค์หลัก
ของวิทยาเขตทั้ง 5 ด้านเป็นล าดับต้น ๆ รวมถึงผลกระทบจากภายในและภายนอก เช่น นโยบายของรัฐบาล จุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ก. ความรู้ของสถาบัน  
 4.2ก.(1) การจัดการความรู ้
  PSUPN มีการจัดการความรู้ โดยแบ่งการจัดการความรู้ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย 
ด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในวิทยาเขต 
  โดยภาพรวมของการจัดการความรู้ในวิทยาเขต มีการสร้างและแสวงหาความรู้ทั้งภายในและภายนอก การจัดการ
การสร้างความรู้จากภายในวิทยาเขต โดยหน่วยงานหรือกอง คณะ ภาควิชา สาขา รวมถึงรายวิชาเรียนต่างๆ ที่มุ่งเน้นการสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่และน ามาสอนให้นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ตามหลักการสอนของมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ส่วนการจัดการการสร้างความรู้จากภายนอก ทางวิทยาเขตมีนักวิจัยจากคณะและหน่วยงานต่ างๆ  เช่น 
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง และคณะต่างๆ ได้มีการท างานและงานวิจัย
ร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งเอกชน รัฐบาล (เช่น หน่วยงานจังหวัด ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น ต้น)  
ประชาชน กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งมีการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้สู่การต่อยอดที่ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงได้น าความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดต่อนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากบทเรียน
จริง ความรู้ที่วิทยาเขต ได้สร้างขึ้นจากภายในและภายนอกนั้นจะถูกจัดเก็บในรูปแบบเล่มรายงาน หนังสือ และการตีพิมพ์ 
อีกทั้งวิทยาเขต ยังมีวารสารที่ใช้ในการเผยแพร่งานวิจัยที่ได้ผ่านการรับตีพิมพ์ทั้งจากผลงานภายในวิทยาเขต และจากบุคคล
ทั่วไปท้ังในและต่างประเทศ ได้แก่ วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ วารสาร 
วิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารรูสมิแล อีกท้ังในเว็บเพจวิทยาเขต 
  อย่างไรก็ตามวิทยาเขต มุ่งหวังให้ผลงานหรือความรู้ที่เกิดขึ้นจากวิทยาเขตได้ถูกการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
ภาษา เรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาให้เข้าใจง่าย สมบูรณ์ และตรงกับความต้องการที่ทันสมัยจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละศาสตร์
สาขา โดยใช้กระบวนการขั้นตอนการตีพิมพ์จากวารสารต่างๆ ที่มีในวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย และวารสารอื่นๆ ทั้งระดับ 
ประเทศและนานาชาติ ส่วนในเรื่องสื่อเอกสารการสอนต่างๆ วิทยาเขต ได้ผลักดันให้คณาจารย์ได้ท าดรุณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสายวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ได้ผลิตสื่อการสอนและผลงานต่างๆ ที่มีคุณภาพและ 
ผ่านการตรวจความถูกต้องและเหมาะสมจากคณะกรรมการส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นต าแหน่งดังกล่าว ส่วนสาย
สนับสนุน ได้มีการผลักดันให้มีการท าคู่มือปฏิบัติการและงานวิจัย เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการขอเลื่อนต าแหน่งงาน ซึ่งมี
คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเอกสารเช่นกัน 
  PSUPN ยังมีการจัดเตรียมการเข้าถึงความรู้ได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็วในเวลาที่ต้องการด้วยระบบให้บริการ  
เว็บเพจของวิทยาเขตฯ คณะ ภาควิชา และสาขาวิชา ร่วมถึงแอพพลิเคช่ัน iPSU และสื่อออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการ เช่น 
ไลน์กลุ่ม ไอจี และเฟสบุ๊ค เป็นต้น อีกทั้งวิทยาเขต ยังมีหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต เพื่อให้บริการ
นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป และอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น มีการเผยแพร่ความรู้และความเช่ียวชาญของอาจารย์
และบุคลากรฝุายสนับสนุนแต่ละท่าน ซึ่งผู้ที่มีความสนใจความรู้ทางด้านใดเป็นพิเศษก็สามารถที่จะค้นหาและติดต่อโดยตรง 
ได้เลย ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรฝุายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทุกคนมีหน้าที่ต้องบริการวิชาการแก่ประชาชนผู้สนใจอยู่แล้ว 
  PSUPN ยังมีการจัดการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และการถ่ายทอดความรู้ให้กับคณาจารย์และบุคลากรใหม่ 
โดยผ่านช่องทางการอบรม ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) และ 
การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เป็นต้น 
  PSUPN ได้สนับสนุนให้มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์จริง เช่น วิทยาเขตผลักดันการน าเอาผลงานวิจัยทางการเกษตร 
และสนับสนุนให้เกิดเป็นฟาร์มผลิตผักปลอดภัยตัวอย่าง เพื่อช่วยแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในผัก, สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนาได้ส่งเสริมการผลิตผ้าจวนตานี เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านในจังหวัดปัตตานี และส านักส่งเสริม  
และการศึกษาต่อเนื่อง น าความรู้ส่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น 
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  โดยภาพรวมของการจัดการความรู้ในวิทยาเขตนั้น จะมีการประสานงานท างานร่วมกันระหว่างคณะ หน่วยงานอื่นๆ 
รวมถึงการประสานงานร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นักวิจัย นักวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุนของหน่วยงาน 
ในสังกัดของวิทยาเขตฯ อีกทั้งวิทยาเขตฯ ยังวิเคราะห์องค์ความรู้ของตัวเองเพื่อน าไปพัฒนาต่อยอด และก าหนดกลยุทธ์ที่จะ
พัฒนาไปให้ถึงเปูาหมายที่ตั้งไว้ มีการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างสถาบันกับผู้เรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(เช่น ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น) ประชาชนท่ัวไป ชุมชน และผู้รับบริการกลุ่มอื่น ๆ รวมถึงคู่ความร่วมมือทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านช่องทางการประกาศ หนังสือ บทความวิชาการ เว็บไซต์ อีเมลล์ของ  PSUPN และยังใช้
ช่องทางสมัยใหม่ที่ไม่เป็นทางการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น กลุ่มไลน์ กลุ่มแชทเฟสบุ๊ค กลุ่มเฟสบุ๊ค และเพจเฟสบุ๊ค เป็นต้น  

ข. ข้อมลู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4.2 ข. (1) PSUPN น าระบบสารสนเทศซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อจัดการกับข้อมูลที่เกิดขึ้น
ภายในวิทยาเขตเพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในภาพรวม และสร้างความน่าเช่ือถือให้กับข้อมูล และวิทยาเขต 
ปัตตานี ได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานีพัฒนาระบบสารสนเทศภายในเพื่อรองรับข้อมูลที่มีบริบทของ
วิทยาเขตเอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ และแต่ละคณะยังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการด าเนินการ 
ในแต่ละคณะด้วย ตามรายละเอียดในตาราง 4.2-01 โดยทาง PSUPN ได้มีการเริ่มด าเนินการเพื่อท าการเช่ือมต่อข้อมูลของ
ระบบสารสนเทศท้ังสามระดับ เพ่ือท่ีให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
 
ตาราง 4.2-01 รูปแบบของระบบสารสนเทศท่ีใช้งานในวิทยาเขตปตัตาน ี

ระดับของระบบสารสนเทศ รูปแบบของระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ระบบบรหิารงานบุคคล  

ระบบบรหิารงานวิจัย  
ระบบการเงินหลัก  
ระบบบณัฑิตศึกษา 

ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยวิทยาเขตปัตตาน ี ระบบ MIS-Center ส าหรับ 
      - หลักสูตร  
      - การเรียนการสอน  
      - การบริหารงานด้านนักศึกษาภายในวิทยาเขต  
ระบบ Intranet  
      - การจัดการทรัพยากรภายในวิทยาเขต 
      - ด้านบุคลากร  
      - ด้านการเงิน  
      - ด้านพัสดุ  
      - ด้านอาคาร สถานท่ี และกายภาพ 
      - การบริหารจดัการอื่น ๆ 

ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยคณะ หน่วยงาน ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการภายในคณะและ
หน่วยงาน 
ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรหอสมุด JFK 
ของส านักวิทยบริการ 
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 4.2 ข. (2) การด าเนินการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศภายในวิทยาเขตปัตตานี ได้มีการปฏิบัติตาม
กรอบแนวทางที่ก าหนดไว้โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดตามตาราง 4.2-02 

ตาราง 4.2-02 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
รูปแบบของความปลอดภัย แนวทางปฏิบัต ิ

การเข้าถึงข้อมูล - การบันทึกวันและเวลาของผู้เข้าใช้งานระบบ 
- การก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 

ความปลอดภัยจากการโจมตีภายในและภายนอก - การปูองกันการโจมตจีากภายนอกโดยอุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร์ระดับเครือข่าย 
- การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิแ์ละอัพเดตอยู่สม่ าเสมอ
เพื่อปูองกันช่องโหว่ในการเข้าถึงข้อมูล 
- การติดตั้งและอัพเดตโปรแกรมแอนตี้ไวรสัอยู่สม่ าเสมอ 

ความปลอดภัยดา้นการสูญหายของข้อมูล - การท าส าเนาข้อมลูไว้ท่ีวิทยาเขตหาดใหญ่ทุกวัน 
 
 4.2 ข. (3) การใช้งานระบบสารสนเทศของวิทยาเขตปัตตานีสามารถท าได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ หรือ
แอพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนหรือบุคลากรสามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน
ทางการระบุตัวตนหรือล็อกอินที่ได้รับ ทั้งจากภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเช่ือมต่อกันทั้ง 5 วิทยาเขต 
และผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถใช้ได้ผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ รวมถึงสมาร์ทโฟน ส าหรับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ สามารถเข้าใช้ข่าวสารที่เผยแพร่โดวิทยาเขตผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุคเพจของวิทยาเขต โดยระบบสารสนเทศ
จะติดตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของทางวิทยาเขตซึ่งท างานอยู่ตลอดเวลา 
 4.2 ข. (4) ระบบสารสนเทศของ PSUPN รวมถึงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ภายใน PSUPN ถูกดูและบ ารุงรักษาโดย
หน่วยคอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งท าการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้สามารถรองรับรูปแบบของ
ข้อมูลและการท างานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยซอฟต์แวร์จะมีโปรแกรมเมอร์ จากหน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขต
ปัตตานีเป็นผู้พัฒนา ดูแล เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ด้านต่าง ๆ และท าให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลและ
สารสนเทศ ส าหรับฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายจะถูกดูแลบ ารุงรักษาโดยผู้ดูแลระบบซึ่งจะท าการปรับปรุงอุปกรณ์และ
เครือข่ายเพื่อให้รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  และให้เกิดความปลอดภัยกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายใน 
วิทยาเขต นอกจากนี้แต่ละคณะและหน่วยงาน ยังมีเจ้าหน้าที่ทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในหน่วยงานของตนอีกด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยคอมพิวเตอร์ และจากคณะหรือหน่วยงาน
ภายในวิทยาเขต จะมีการท างานร่วมกันเพื่อให้ระบบเกิดความปลอดภัย มีความคล่องตัวในการใช้งาน และพร้อมในการ
สนับสนุนการท างานของผู้ใช้ 
 4.2 ข. (5) ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของวิทยาเขตปัตตานีถูกออกแบบโดยใช้ Data Center 
และแม่ข่ายกลางซึ่งอยู่ท่ีหน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีการดูแลเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา โดยในห้อง Data 
Center มีการติดตั้งระบบความปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉูกเฉินต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ดังแสดงในตาราง 4.2-03 
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ตาราง 4.2-03 รูปแบบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินของห้อง Data 
Center วิทยาเขตปัตตาน ี

สถานการณ์ด้านความปลอดภัย การปฏิบัต ิ
การเข้าถึง Data Center โดยไมไ่ด้รับอนุญาต กุญแจรหสัซึ่งมอบให้กับผูม้ีสิทธิเขา้ห้อง Data Center ได้เท่าน้ัน 
อุณหภูมิของห้อง Data Center ไม่เหมาะสม เครื่องปรับอากาศท่ีถูกออกแบบเพื่อใช้กับห้องแม่ข่ายจ านวน 2 เครื่อง 

ซึ่งมีการสลับใช้งานและบ ารุงรักษาเป็นประจ า 
อัคคีภัย ระบบปูองกันอัคคีภัยโดยใช้โฟมดบัเพลิงท่ีถูกออกแบบส าหรับห้องแม่ข่าย 
ไฟฟูาขัดข้อง เครื่องก าเนิดไฟฟูาส ารองจ านวนสองเครื่องขนาด 120 kVA และ 500 kVA 

ที่ท างานโดยใช้น้ ามัน ซึ่งใช้ส ารองไฟฟูากรณเีกิดไฟดับ และ 
มีการบ ารุงรักษาตรวจสอบให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

อุปกรณ์เก็บข้อมลูเสียหาย การท าส าเนาข้อมูล โดยส่งส าเนาข้อมูลไปเก็บไว้ท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ทุกวัน 

 
ส าหรับกระบวนการในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทางวิทยาเขตปัตตานีได้มอบหมาย 

ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานีเป็นผู้ด าเนินการซึ่งมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องหลัก 2 ส่วน ได้แก่ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกายภาพ ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการ
ด าเนินการมีดังต่อไปนี้ 

 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

1. การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 1.1  ก าหนดผู้ดูแลระบบส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกเครื่อง 
 1.2  มีกระบวนการในการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และในกรณีที่พบว่ามีการท างานผดิปกติ จะต้อง

ด าเนินการแกไ้ขและบันทึกรายงานการแก้ไขโดยทันท ี
 1.3  เปิดใช้บริการเท่าที่จ าเป็นเท่านัน้ โดยต้องมีมาตรการปูองกันเพิ่มเติมส าหรับบริการทีม่ีความเสี่ยงต่อ ความปลอดภยั

ของระบบ 
 1.4  มีการปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ เพื่อปิดช่องโหว่ต่างๆ 
 1.5  มีการทดสอบระบบปฏิบตัิการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปก่อนเปิดให้บริการจากภายนอก 
 1.6  มีการก าหนดสิทธ์ิเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
2. การส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล 
 2.1  ก าหนดวิธีการส ารองข้อมลูของระบบสารสนเทศ 
 2.2  ก าหนดความถี่ในการส ารองข้อมูล วันละ 1 ครั้ง 
 2.3  ตรวจสอบข้อมูลทีส่ ารองไว้อย่างครบถ้วน เช่น ฐานข้อมูล และซอฟต์แวร ์
 2.4  มีการส ารองข้อมูลไปยังวิทยาเขตหาดใหญ่ 
 2.5  มีการก าหนดขั้นตอนปฏิบตัิในการกู้คืนระบบสารสนเทศ 
 2.6  มีการจัดท าขั้นตอนส าหรับการกู้คืนข้อมูลและตรวจสอบประสทิธิภาพและประสิทธิผล อย่างสม่ าเสมอ 
 2.7  มีการทดสอบการกู้คืนข้อมลูที่ได้ท าการส ารองไว้อยา่งสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.8  มีการทบทวนปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งาน อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 
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 3. การบริหารความเสี่ยงข้อมลูระบบสารสนเทศ 
  3.1  ความเสี่ยงจากการถูกบุกรุกโดยผูไ้ม่ประสงคด์ี การบุกรุกโจมตีโดยผูไ้ม่ประสงคด์ี เช่น Hacker การดักจับ
ข้อมูล การตดิไวรัสหรือเวิรม์ การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขข้อมูลบนเว็บไซต์หรือระบบฐานข้อมูล การโจมตีการให้บริการ (DOS) 
  3.2  แนวทางการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

- ตรวจสอบการตั้งค่าของ Firewall , IPS อย่างสม่ าเสมอ 
- บริหารจัดการระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือข่ายและตดิตามเพื่อปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
- ติดตั้ง patch ของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ 

 4. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกายภาพ 
  เป็นการบรหิารจดัการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสีย่งเมื่อเกิดกระแสไฟฟูาขัดข้อง โดยมีรูปแบบ
ความเสีย่ง ดังนี ้
  1)  ไม่สามารถใช้งานเครื่องแม่ข่าย และเครือข่ายได้ 
  2)  ความเสี่ยงต่อการ Crash ของเครื่องแม่ข่าย ท้ังส่วนระบบปฏิบตักิาร (Operating System) ระบบฐานข้อมูล 
(RDBMS) อันเนื่องมาจากเครื่องไม่ได้ถูกท าการ Shutdown อย่างเหมาะสม 
  3)  ระบบปรับอากาศไม่ท างานท าให้อุณหภูมิในห้องแม่ข่ายสูงขึ้น 
 ส าหรับแนวทางการด าเนินการเพือ่ปูองกันและรับมือกับเหตุการณ์ฉกุเฉินด้านกายภาพของระบบสารสนเทศ 
ของวิทยาเขตปัตตานี มดีังต่อไปนี ้
 1. เครื่องก าเนิดไฟฟูา จ านวน 2 เครือ่ง ขนาด 150 kVA และ 625 kVA 
  1.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครือ่งก าเนิดไฟฟูา ทุกสัปดาห์ และบนัทึก การตรวจสอบ ให้พร้อมใช้งาน 
24 ช่ัวโมง 
  1.2 เฝูาระวังและดูแลเครื่องก าเนดิไฟฟูา ในกรณีกระแสไฟฟูาหลักขัดข้อง ขณะที่เครื่องท างานจ่ายกระแสไฟฟูา
อย่างต่อเนื่อง  24 ช่ัวโมง 
 2. ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศอยู่สม่ าเสมอ 
 3. ในขณะกระแสไฟฟูาหลักขัดข้องและเครื่องก าเนิดไฟฟูาท างาน ท าการเลือกสวิทช์เครื่องก าเนิดไฟฟูา 150 kVA 
กับ 625 kVA  ใหเ้หมาะกับการใช้กระแสไฟฟูา ณ  เวลานั้น 
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หมวด 5  บุคลากร 

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
 5.1 ก.(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
  PSUPN มีกระบวนการจัดหาอัตราก าลังบุคลากร รับผิดชอบโดยกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับคณะ/หน่วยงาน 
โดยวิเคราะห์ความต้องการกรอบอัตราก าลังทั้งประเภทสนับสนุนและประเภทวิชาการ  โดยวิเคราะห์จากแผนยุทธศาสตร์ 
ภารกิจ โครงสร้างองค์กร หลักสูตรหรือสภาวิชาชีพ มาตรการปรับโครงสร้างก าลังคนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 และผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานของบุคลากรประจ าปี ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร 
ของคณะ/หน่วยงาน/วิทยาเขต สรุปทบทวนกรอบอัตราก าลัง จากเหตุผลความจ าเป็น พร้อมทั้งพิจารณาอัตราว่าง ภาระงาน 
การโยกย้าย การเกษียณอายุราชการของบุคลากร เพื่อจะได้ก าหนดต าแหน่ง/จ านวนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจ 
ลักษณะงานท่ีต้องขับเคลื่อน ให้กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานีน าเสนอมหาวิทยาลัยด าเนินการตามกรอบห้วงเวลาที่ก าหนด 
 
 5.1 ก.(2) บุคลากรใหม่ 
  เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง PSUPN ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ 
ตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ซึ่งให้ความส าคัญกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้เป็นตัวแทนของบุคลกรทุกกลุ่ม หลักเกณฑ์วิ ธีการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปตาม
คุณสมบัติมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนในค าอธิบายลักษณะงาน 
(Job description) ทีม่ีรายละเอียดเฉพาะส าหรับต าแหน่งงานนั้นๆ 
  คณะ/หน่วยงาน PSUPN ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด การสรรหา จัดท าประกาศรับสมัคร และ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์การเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตปัตตานี (personnel.pn.psu.ac.th) และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
เพื่อให้ถึงกลุ่มเปูาหมายให้มากท่ีสุด 
  งานการเจ้าหน้าที่ท าการคัดกรองผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร และประกาศรายช่ือ
ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน เพื่อประเมินและทดสอบความรู้ สอบปฏิบัติ และทดสอบทักษะและความสามารถตามที่ได้
ก าหนดไว้ในค าอธิบายลักษณะงาน ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70) จากการสอบข้อเขียนทุกวิชา เข้าสู่
กระบวนการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินทัศนคติและแรงจูงใจ  เมื่อผ่านกระบวนการคัดเลือก และรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และ
วิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 โดยพิจารณาจากปริมาณงาน คุณภาพงาน สมรรถนะตาม
ต าแหน่งงาน สมรรถนะตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
  บุคลากรใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศบุคลากรวิทยาเขตปัตตานีภายในเดือนแรกของการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน เพื่อ
รับทราบถึงนโยบาย เปูาประสงค์ และเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎ ระเบียบ สิทธิและสวัสดิการต่างๆ 
ซึ่งจัดโดยงานการเจ้าหน้าที ่ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ มีคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาบุคลากร ดูแลระบบพัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะ สมรรถนะตามที่องค์กรต้องการ เช่น ทักษะด้านการสอน การผลิตสื่อการสอน และการวิจัย ในส่วนของสาย
สนับสนุน มีสายการบังคับบัญชา เพื่อก ากับ ตรวจสอบ สอนงานและมอบหมายงานเป็นการเรียนรู้งานจากการท างานจริง 
ก าหนดให้เข้าร่วมอบรม สัมมนาในความรู้องค์รวม การประเมินคุณภาพ และความรู้เฉพาะวิชาชีพอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี  
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 5.1 ก.(3) การท างานให้บรรลุผล 
  PSUPN ก าหนดให้จัดท าข้อตกลงภาระงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสู่ความส าเร็จของตนเอง 
หน่วยงานและองค์กร อีกทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานจะส่งผลต่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน บุคลากรจึงมีแรง
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้สนองตอบต่อข้อตกลงภาระงานที่ได้จัดท ากับผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารสนับสนุนการด าเนินงาน 
ให้บรรลุผลโดยก าหนดแนวทางการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยลดขั้นตอน  
ของกระบวนงาน อาทิ การใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic form) ระบบงานยานยนต์ ระบบเดินทางไปราชการ 
โดยใช้เงิน ระบบเดินทางไปราชการโดยไม่ใช้เงิน ระบบเงินยืม ระบบการจ่ายเงินสด ระบบการเขียนเช็ค ระบบบัญชีเงินรายได้ 
ระบบลงทะเบียน ระบบจองหอพัก ระบบการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการยื่นค าร้องขอ
ออนไลน์ ระบบ E-meeting  ระบบ E-office  ระบบคลังภาพ ระบบข่าวศรีตรัง Online ระบบการขอสนับสนุนทุนวิจัย 
การน าระบบ TOR Online มาใช้ในการจัดท าข้อตกลงภาระงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ
ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ และประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ Competency Online โดยใช้หลักเกณฑ์สมรรถนะหลัก
ของมหาวิทยาลัย 
  นอกจากนั้นยังมีในวางแผนในการปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน  
ได้อย่างครบถ้วน เสริมสร้างพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สนับสนุนให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมมือในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานลักษณะงานเดียวกัน (Community of Practice -CoP ) เพื่อพัฒนางานร่วมกันตั้งแต่การสร้าง
ความเข้าใจ ลดกระบวน/ขั้นตอนการท างาน และน าระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยมุ่งหวังสู่ความเป็นมืออาชีพและการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งวิทยาเขตและ
พัฒนาการคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการให้รางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ได้ดีเด่นและทุ่มเท เช่น การมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น และรางวัลในเวทีประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน 
 

5.1 ก.(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
 PSUPN ใช้การสื่อสารทุกช่องทางให้บุคลากรทุกกลุ่มได้รับทราบการเปลี่ยนเพื่อเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ และที่ปฏิบัติงาน 

อยู่เดิม เพื่อทดแทนบุคลากรที่โยกย้าย ลาออก และก าลังจะเกษียณอายุ ที่ส่งผลให้บุคลากรลดน้อยลง จ าเป็นต้องเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการขับเคลื่อนภารกิจที่รับผิดชอบทั้งภาระงานในหน้าที่และการรับใช้สังคม อีกทั้งความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เพิ่มมากขึ้น โดยน าระบบงานใหม่ที่ลดขั้นตอน ลดจ านวนคน เพิ่มประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาวางระบบงานให้เกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายวิชาการดังนี้ 
ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก (ผลลัพธ์ 7.3-01) บริหารจัดการผู้มีความรู้ความสามารถ โดยพัฒนาบุคลากร
สมรรถนะสูงเพื่อการจัดการและการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดท ากรอบมาตรฐาน
สมรรถนะอาจารย์ (PSU – TPSF) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในสมรรถนะการสอน ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากร ด้วยการส่งเสริมให้ได้รับความรู้ และน า  
องค์ความรู้ไปพัฒนางาน สร้างนวัตกรรม และสร้างผลงานที่มีคุณภาพ และมุ่งสร้างเสริมให้บุคลากรมุ่งมั่นร่วมมือท างานใน 
COPs วิชาชีพให้ด าเนินงานตามภารกิจของวิทยาเขตให้สะท้อนกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และผลักดัน
องค์กรไปสู่เปูาหมาย ท าให้เกิดการสอนงานจากองค์ความรู้ใหม่และจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการท างานในอดีต มีการให้
ค าปรึกษาด้านอาชีพ (Consulting) และการสอนงาน (Coaching) จากหัวหน้างานสู่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 
การส่งมอบงานจากบุคลากรที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการหรือ ย้าย โอน แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มาทดแทน และสร้างทายาท
ผู้บริหาร ทั้งยังสนับสนุนให้ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นมืออาชีพในทุกสายงาน  มีการสนับสนุนให้เข้าสู่
ต าแหน่งช านาญงาน ช านาญการ และช านาญการพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและช านาญในวิชาชีพ 
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อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม โครงการ PAYANA for staff และโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)  

 
ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 
 5.1 ข. (1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 
  PSUPN  มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนท างานทุกคน เป็นสถานที่ท างาน  
ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันให้กับบุคลากรทั้งทางด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสวัสดิภาพความปลอดภัย ด้านสุขภาพ และด้านบรรยากาศการท างานในองค์กรในทิศทางบวก  
อย่างต่อเนื่อง ดังอธิบายในตาราง 5.1-01 
 
ตาราง 5.1-01 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างานของบุคลากร 

ด้าน สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 
ด้านการก่อสร้าง/ 
ปรับปรุงอาคาร 

- การสร้างอาคารส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ท่ีได้รับการออกแบบตามมาตฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 

- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้พิการ อาทิ ทางเดิน ห้องน้ า 
- มัสยดิ และห้องละหมาดในแตล่ะอารส าหรับการประกอบศาสนกิจส าหรับมุสลิม 
- ปรับปรุงด้านสาธารณูปการต่าง ๆ ได้แก่ ไฟฟูา ประปา คู ระบายน้ า ถนน เพื่อให้เกิดความ

สะดวกสบายผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและสอดคล้องกับจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น 
ด้านสิ่งแวดล้อม - โครงการส านักงานสีเขยีว (Green Office) น าร่องโดยกองกิจการนักศึกษาซึ่งได้รับรางวัล

ชนะเลิศในระดับภมูิภาค และได้รบัการคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับประเทศ และวิทยาเขตมี
นโยบายที่จะท าให้อาคารอื่น ๆ เปน็ส านักงานสีเขียวท่ัวท้ังองค์กร โดยจะเริ่มขยายผลที่
ส านักงานอธิการบดเีป็นอาคารแรกเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในอนาคต  

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตให้สะอาดสวยงามและร่มรื่น จดัใหม้ีตลาดนัดพืชผักออกา
นิค ต้นไม้ สินค้า OTOP จากชุมชนของอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี เพื่อให้บุคลากรได้
บริโภคอาหารผลไมร้าคาถูก ถูกหลักอนามัยปราศจากสารพิษ 

- ปรับปรุงโรงอาหารให้ถูกหลักอนามัยมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการอาหารของวิทยาเขต 
และควบคมุราคาอาหารเพื่อใหส้อดคล้องกับค่าครองชีพของนักศึกษาและบุคลากร ใช้
ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจากกระดาษชานอ้อย ใบตอง แทนการใช้โฟม ส่งเสริมให้ใช้ขวดน้ าแทนแก้ว
พลาสติก งดการใช้หลอดดูด มรี้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัยให้บริการ นักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร ตลอด 24 ชม.  และให้ความร่วมมือกับวิทยาเขตใช้ถุงผ้าใส่สินค้าแทน
ถุงพลาสติกได้ 100% 

ด้านสวสัดิภาพ 
ความปลอดภัย 

- เวรยามเฝูาระวังของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง  
- กล้องวงจรปิด (CCTV) 
- ศูนย์แจ้งเหตดุ่วน/ สายด่วน รปภ 
- ศูนย์เฝูาระวังศูนยภ์าคใต้ เพื่อการปูองกันอุกทภัย และวาตภยั 
- บ้านพักในวิทยาเขตตามความเหมาะสมของบุคลากรและครอบครัวเพื่อสร้างความมั่นใจใน

การปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตภายในวิทยาเขตปัตตานีอย่างปลอดภยั 
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ด้าน สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 
- การฝึกซ้อมการปูองกันการเกดิอัคคีภัยในอาคารทั้งส านักงานและ หอพักนักศึกษา  (ผลลัพธ์ 

7.3-4) 
ด้านสุขภาพ - สถานท่ีส าหรับกิจกรรมทั้งการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ได้แก่ 

สโมสรบุคลากรเพื่อการออกก าลังกายในร่ม สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล
โรงยิม สระว่ายน้ า สนามกีฬากลางแจ้ง สนามรอบสระน้ าติดกับปุาชายเลน 

- ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมเิพื่อดูแลสุขภาวะเบื้องต้นของบุคลากร 
- การด าเนินการก าจดัยุงลายซึ่งเป็นเชื้อไข้เลือดออกรวมถึงการจ ากัดปลวกตามอาคาร ต่าง ๆ 

บรรยากาศในการ
ท างาน 

- การรวมผู้บริหารและหน่วยงานสายปฏิบัติการวิชาชีพไว้ในอาคารเดยีวกันเพื่อให้บริการและ
ประสานงานกับคณะ/หน่วยงานและนักศึกษาแบบครบวงจร   

- การเช่ือมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรเช่นการจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างทุกคณะ/
หน่วยงาน กิจกรรมด้านศาสนาเชน่วันสงกรานต์ ลอยกระทง ทอดกฐิน ด้านจิตวิญญาณ  อาทิ 
วันมหิดล วันรสูะมิแล วันสถาปนามหาวิทยาลยัเพื่อสร้างความรักสามัคคี 

 

 5.1ข  (2)  สวัสดิการด้านสิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
        PSUPN ก าหนดนโยบายวิธีการและแนวทางในการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม ภายใต้
คณะกรรมการสวัสดิการที่มีตัวแทนของทุกวิทยาเขต   เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจและสร้างความผูกพัน ความมั่นคงให้กับ
บุคลากรในรูปแบบต่างๆ ตามตาราง 5.1-02 

ตาราง 5.1-02 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรของวิทยาเขตปัตตานี 
ด้าน สวัสดิการสิทธิประโยชน ์

 
กองทุนออมทรัพย์ 

- กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสมทบเงินเท่ากับเงินท่ีบุคลากรแจ้งให้ตดั
เงินเดือนแต่ไม่เกิน%ที่กองทุนก าหนดซึ่งเป็นการออมของบุคลกรอกีทางหนึ่ง 
-  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นการออมทรัพย์เพื่อความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ 

การรักษาพยาบาล - ประกันสังคม 
- กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย นอกจากสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลให้กับบุคลากรและ
ครอบครัว 
- การตรวจสุขภาพประจ าปี ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือสถานรักษาพยาบาลอื่นๆ 

กรณีเสียชีวิตหรือสญูเสยี
อวัยวะ 

- การท าประกันของบุคลากรเฉพาะวิทยาเขตปัตตานีที่ปฏิบัตหิน้าท่ีในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุม่) 
- ช.พ.ค./ ช.พ.ส. เป็นกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประโยชน์กับผู้ที่เป็นสมาชิกไดร้ับ 

โครงการเงินกู้ยมื - เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร 
- เงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
- เงินกู้ยืมเพื่อเสรมิสร้างสุขภาพของบุคลากร 
- เงินกู้ยืมเพื่อกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เช่น งานมงคลสมรส งานอุปสมบท  
- โครงการบ้าน ธอส-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ 
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ด้าน สวัสดิการสิทธิประโยชน ์
ค่าตอบแทนพิเศษ ชายแดน
ใต ้

- ค่าเสี่ยงภยั เป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เพื่อจูงใจ และเสริมขวัญก าลังใจให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต ้

- บัตร/เหรยีญราชการชายแดน เพือ่เชิดชูความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหนา้ที่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ เพื่อเป็นเกียรติยศให้กับตนเองและวงศ์ตระกลู 
วันหยุดราชการประจ าปี
เพิ่มเตมิ 

วันส าคัญทางศาสนาท่ีได้ก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจ าปเีพิ่มเติมในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ 
ได้แก่ วันรายอปอซอ / วันรายอฮจัญ์ / วันตรุษจีน 

การลาหยุดเพื่อไปถือศีลและ
ปฏิบัติธรรม 

เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 เดือน แต่ไมเ่กิน 3 เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งการลาปฏิบัติ
ธรรมส าหรับพุทธศาสนิกชน และการลาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ส าหรับบุคลากรมสุลมิ 

บ้านพัก ที่อยู่อาศัย - บ้านพักในวิทยาเขต 

 

5.2 ความผูกพันและผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติงาน 
 5.2 ก.(1) วัฒนธรรมองค์การ 
  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง “Our soul is the benefit of mankind” คือ วัฒนธรรมองค์กร 
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานียึดถือมาโดยตลอด บุคลากรตระหนักและให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน  
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นในภารกิจด้านต่าง ๆ อาทิ การบริการวิชาการ เพื่อน าองค์ความรู้ไปพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน 
การวิจัยเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ การสอนเพื่อเน้นการน าความรู้เพื่อพัฒนาตน ชุมชน และประเทศ รวมถึง 
การสื่อสารภายในองค์กรที่เปิดกว้างทั้งการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงไปยังผู้ปฏิบัติงาน และการสื่อสารย้อนกลับจาก
ผู้ปฏิบัติงานไปสู่ผู้บริหาร บุคลากรสามารถร้องเรียนปัญหาในการด าเนินงานหรือปัญหาในลักษณะอื่นๆ ให้กับผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยทุกช่องทางรวมถึงการเข้าพบกับผู้บริหาร นอกจากน้ันคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตจะมีตัวแทนจากคณาจารย์
และสายสนับสนุนที่เป็นคณะกรรมการจากสภาคณาจารย์และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิในการเสนอความคิดเห็น  
ที่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง 
 
 5.2 ก. (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
  PSUPN ก าหนดปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมุ่งมั่งต่อภารกิจและหน้าที่ โดยสรุปจากสารสนเทศที่ได้จากการส ารวจผ่าน
เครื่องมือ Happinometer ประกอบด้วย 9 ปัจจัย ได้แก่ 1) ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 2) ได้รับ
มอบหมายงานท่ีมีความท้าทายความสามารถ 3) มีความก้าวหน้าในการท างาน 4) มีความมั่นคงในการท างาน 5) มีหัวหน้าที่ดี 
6) มีทีมงาน/เพื่อนร่วมงานที่ดี 7) มีสถานที่และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 8) มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี 
9) หน่วยงานมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ PSUPN ได้ผลักดันให้องค์กรเข้มแข็งและธ ารงรักษาบุคลากรในทุกระดับ การบริหารคน
ให้มีความสมดุลในชีวิต ในมิติการงาน มิติครอบครัว มิติจิตใจ และด าเนินการส ารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และ  
วัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี โดย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ซึ่งได้ก าหนดกิจกรรมตามกระบวนการ Happy Workplace (Happy 8) Mind, Soul, 
Healthy, Money,  Family, Society, Body, Heart and Relax  ซึ่งบุคลากรให้ความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
ความสุข อาทิ เมนูล้างพิษพิชิตโรค วัฒนธรรมสัญจร วาดภาพศิลปะ  360 วัน ร่างใหม่หัวใจเดิม นวัตกรรมสร้างสุข : PSU 
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Family Rally ออกนอกรูสะมิแลครั้งที่ 3 ซึ่งบุคลากรวิทยาเขตปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข และได้รับรางวัลที่ 1 
จากคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และเสนอผลงานการเรียนรู้ คัดเลือกให้เป็น  
Show and Share เพื่อต่อยอดไปปรับเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ R2R (Routine to Research) 
รวมถึงการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ ดังจ านวนกิจกรรมและจ านวนโครงการตามผลลัพธ์ 7.3-04 และ 7.4-01 
 
 5.2 ก. (3) การประเมินความผูกพัน 
  Happinometer Online คือ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร สามารถวัด
ความสุขที่บุคคลสามารถวัดได้ด้วยตนเอง วัดความรู้สึกและประสบการณ์ที่สะท้อนจากมิติคุณภาพชีวิตของตนเอง และ
สามารถทราบค่าคะแนนเฉลีย่ความสขุของตนเอง หรือค่าคะแนน เฉลี่ยความสุขของบุคคลเป็นภาพรวมในระดับองค์กร การวัด
ความสุขประชาคมของวิทยาเขตปัตตานีด้วยเครื่องวัด Happinometer online ผลค่าคะแนนความสุขเฉลี่ย ดังนี้ สุขภาพดี 
69.1  ผ่อนคลายดี 55.9  น้ าใจดี 75.2 จิตวิญญาณดี 3.6  ครอบครัวดี 65.8 สังคมดี 62.2 ใฝุรู้ดี 72.5 สุขภาพดี58.0 การเงิน
ดี 63.3  ความสุขภาพรวม 65.9 เพื่อน าผลความผูกพันไปวิเคราะห์ มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปวิเคราะห์ 
เพื่อการจัดโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร สร้างแรงจูงใจ เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
ทั้งยังบริหารค่าตอบแทนโดย คณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานในการเพิ่มค่าจ้างระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
เพื่อความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ ท่ีเหมาะสม เป็นธรรมกับต าแหน่งและความสามารถ สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้า 
ในอาชีพทั้งด้านความรู้ ด้านเงินทุน การให้รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ การจัดสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้บุคลากร
ทุกระดับ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงระบบจัดสรรบ้านพัก ระบบเงินกู้สวัสดิการเพื่อเพ่ิมทักษะทางด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสาร  โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร เพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต  มีคณะกรรมการโครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุขในทุกระดับของวิทยาเขต เพื่อขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความสุขและผูกพันกับองค์กร
อย่างยั่งยืน 
  มหาวิทยาลัยก าหนดความคาดหวังในเรื่องการด าเนินงาน เพื่อสนับสนุนการท างานให้มีประสทิธิภาพสูงสดุ และสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร โดยคิดภาระงานตามความแตกต่างในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละวิชาชีพ เพื่อให้เ กิดความ
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ และเที่ยงธรรม ปีละ 2 ครั้ง มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาพิจารณาค่าตอบแทน 
เพิ่ม มอบรางวัล ยกย่องชมเชย และเชิดชูเกียรติคุณ โดยใช้กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อให้บรรลุ
เปูาหมาย  จะมีการก าหนดแผนและกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้เกิดแนวคิดในด้านพัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการท างานที่จะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในทุกสายวิชาชีพ  วิทยาเขตยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานในระดับดีมากขึ้นไป มีระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ที่มีความยุติธรรมโปร่ งใส โดยเพื่อนร่วมงานสามารถ
เสนอช่ือบุคลากรดีเด่นท่ีเห็นว่าเหมาะสมตามหลักการที่คณะกรรมการก าหนด ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
ระดับคณะ/หน่วยงาน จะได้รับเงินรางวัล เกียรติบัตรและได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ตามกรอบที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด ซึ่งส่งผลให้สถิติการลาออก/สถิติการโอนลดลง และบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการท างานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร
มากยิ่งข้ึน ตามผลลัพธ์ 7.3-05 

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
 5.2 ข.(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
  ในการพัฒนาบุคลากร PSUPN ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ สายวิชาการและสายสนับสนุน 
ตามตาราง 5.2-01 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ อีกทั้งยังมีการพัฒนา
ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารรวมทั้งการเตรียมผู้บริหารในอนาคต  
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ตาราง 5.2-01 ตัวอย่างหลักสูตร/กิจกรรมส าหรับการพัฒนาบุคลากร 

บุคลากร ตัวอย่างหลักสูตร/กิจกรรม 

สายวิชาการ - อบรม "การสร้างวิชาบน LMS2@PSU สู่การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
- กิจกรรม สอนอย่างไรใหเ้จ๋ง ภายใต้โครงการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ:  

การอบรมอาจารย์ มหาวิทยาลยัเพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
- โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ:การอบรมอาจารย์ มหาวิทยาลยั 

เพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที ่21: A Course for PSU Pattani Teaching Staff on 
the Topic of Pedagogy And New Teaching Techniques  

- โครงการ PAYANA Writing Camp เส้นทางสู่ศาสตราจารย ์
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Project Based Learning and Active Learning  
- กิจกรรม วิจัยในช้ันเรียน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ 

เพื่อการสอนยุคใหม่ (Active Learning) 
- กิจกรรม เส้นทางสูม่าตรฐานสมรรถนะ PSU-TPSF ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาอาจารยเ์พื่อการสอนยุคใหม่ (Active Learning) 
- อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ ประจ าวิทยาเขตปัตตานี 

 

สายสนบัสนุน 
 

- โครงการ PAYANA Writing Camp เพื่อการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
- โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU Innovation Challenge 2019 
- โครงการนักบริหารสู่ความเป็นเลิศบนฐานพหุวัฒนธรรม : Leadership Boot Camp 2019 
- อบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานสารบรรณ 
- โครงการอบรมเสริมสรา้งสุขภาวะ การท างานให้ประสบความส าเรจ็อย่างยั่งยืน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม EndNote Web เพื่อการเขียนบรรณานุกรม 
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการเพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการ" 

 5.2ข. (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
  PSUPN ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิผลที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีนวัตกรรมในเวทีคุณภาพ และมีการท าข้อตกลง
ในการรายงานผลที่ได้รับจากการพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้รับทราบ การท าคู่มือเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
และการท างานทดแทนกัน อีกประการหนึ่งมีการน าผลงานที่ได้รับจากการพัฒนาไปขยายผลร่วมกันระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoPs) เพื่อให้สามารถสื่อสารและวางระบบงานใหม่เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสื่อสารที่กระจ่างด้วยความแม่นย าในวิชาชีพเป็นที่พึ่งพาของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ทั้งยังมี
การมอบหมายติดตามงานท าให้ส่งมอบผลงานได้ตรงเวลาท าให้ประหยัดทรัพยากร 

 
 5.2ข. (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
  PSUPN ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก าหนดความก้าวหน้าของบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม โดยสายวิชาการ 
การขอต าแหน่งทางวิชาการอิงตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2562 และ
ประการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 สายสนับสนุนอิงเกณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 2558 รวมถึงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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ระดับต าแหน่งช านาญ /ช านาญการพิเศษ ในการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน PSUPN บูรณาการการพัฒนา
บุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ได้แก่ โครงการ PAYANA Writing Camp เส้นทางสร้างศาสตราจารย์ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ตามผลลัพธ์ 7.3-02 และ 
7.3-03 
  นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการ PAYANA Writing Camp เพื่อการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เรียนรู้ พ่ึงพา ซึ่งกันและกันในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ใต้ มีการให้ทุนสนับสนุนบุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีค่าตอบแทนต าแหน่ง การจัดสรรทุนผลิตต ารา ทุนวิจัย 
ทุนในการน าเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุนในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน มีการสนับสนุนทุนในการพัฒนาตนเอง ค่าต าแหน่งช านาญการพิเศษและเช่ียวชาญ และ
ค่าตอบแทนหัวหน้างาน มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/คณะ มีการมอบรางวัลประจ าปีเพื่อยกย่องบุคลากรที่ปฏิ บัติงานดีเด่น 
ในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุน วิทยาเขตปัตตานีได้คัดเลือกบุคลากรให้เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนา
ผู้น านักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 3 รุ่น (ปี 2559-2560) เพื่อเป็นการพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการท างาน 
ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

(1)(2)(3) ในการจัดท าข้อก าหนดและออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการที่ส าคัญ PSUPN แบ่งกระบวนการ 
ที่ส าคัญขององค์กรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กระบวนการหลัก (Key Work Process) และ กระบวนการสนับสนุน (Key Support 
Process) กระบวนการหลักมี 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ และ 
4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กระบวนการสนับสนุน ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการด้านการเงินและ
งบประมาณ กระบวนการสารสนเทศ กระบวนการประกันคุณภาพ และ กระบวนการบริหารงานบุคคล ฯลฯ ในกระบวนการผลิต
บัณฑิต ประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน คือ ด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การรับนักศึกษา การพัฒนาการเรียน
การสอน และ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังแสดงในภาพ 6.1-01 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพ 6.1-01 การออกแบบหลักสตูร บริการ และกระบวนการท างาน 
 

ข การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ  
 (1)(2) กระบวนการหลักที่ส าคัญของ PSUPN ทั้ง 4 กระบวนการมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาข้อก าหนดและออกแบบกระบวนการจัดการหลักสูตร ตามตาราง 6.1-01 เพื่อให้การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ 
ต่าง ๆ บรรลุตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ ในท านองเดียวกัน กระบวนการสนับสนุนได้จัดท าข้อก าหนด  การออกแบบกระบวนการ 
และก าหนดตัวช้ีวัดเช่นเดียวกับกระบวนการหลัก ดังแสดงให้เห็นตาม ตาราง 6.1-02 

 
การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร 

 

การรับนักศึกษา 

กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

การพัฒนาการ
เรียนการสอน 

การผลิตบัณฑิตและ
ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับดแูลออกแบบ จัดการ และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามขอ้ก าหนดทั้ง
หลักสูตรที่ก าลังใช้ และหลักสูตรที่พฒันา
ใหม่  
- คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร 
 - คณะกรรมการประจ าคณะ 
 - คณะกรรมการวชิาการ วทิยาเขต/               
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  
 - สภาวทิยาเขต 
 - สภามหาวทิยาลัย 
ประเมนิคุณภาพหลกัสูตรโดย AUN-QA 

นโยบายมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนา
นักศกึษาขับเคลือ่นโดยกองกิจการ
นักศกึษาและฝุายพัฒนานกัศกึษาชองคณะ 

เน้นสง่เสรมิกจิกรรมที่พัฒนา soft skill 
ตลอดการศกึษาทั้งหลกัสูตร โดยมีระบบ
การบันทกึชั่วโมงกจิกรรมเสริมหลักสตูร

และจัดเก็บขอ้มูลในระบบ Intranet 
ของมหาวทิยาลัย  
 

- คณะ/วทิยาลัยก าหนดแผนการรับนศ 
- ประสานงานกับกองแผนงาน และกบศ.
เพื่อก าหนดคุณสมบัติทางการศกึษาของ
ผู้สมัคร   
- คณะ/หนว่ยงานตั้งกรรมการสอบ
สัมภาษณ์   
- ประกาศรับสมัครตามรอบก าหนดโดย 

TCAS   
- ประกาศราชือ่ผู้ผ่านการสัมภาษณแ์ละ
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาโดยงานรับฯ ของ
มหาวิทยาลัย  
 

- มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบาย 
ข้อก าหนดที่ส าคัญเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับขอ้ก าหนดของ
หลักสูตรเพื่อให้ได้ผลลัพธท์ี่พึงประสงค ์ 
โดยมหาวิทยาลัย/วข/คณะ มีการ
พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา  

- แจ้งคณะผ่าน กก วิชาการมหาวิทยาลัย 
- คณะด าเนินการจัดการเรีนการสอน 

ประเมนิติดตามได้จาก มคอ  
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การเตรียมความ
พร้อมของนักวิจัย 

การได้มาซึ่งโจทย์
และทุนวิจัย 

การด าเนินการ
วิจัย 

การใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 

การติดตาม 
ประเมินผล รายงาน

ผลการวิจัย 

(3) ในการปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ PSUPN ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ AUN QA และเกณฑ์
สภาวิชาชีพ ในการประเมินคุณภาพและปรับปรุงหลักสูตร มีการปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ให้สอดคล้องกับบริบท และ
ความเหมาะสมต่อผู้รับบริการ และมีการบูรณาการเนื้อหากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะ  
ให้นักศึกษาเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด  ด้านการวิจัยใช้ ระบบ Lean และ PDCA เป็นเครื่องมือปรับปรุง
กระบวนการท างาน การปรับหมวดทุนส่งเสริมการท าวิจัยของวิทยาเขตให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี แผนพัฒนามหาวิทยาลัย วิ สัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
แผนพัฒนาวิทยาเขต  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยตัวอย่างการปรับปรุง
หลักสูตร การบริการ และกระบวนการดังแสดงใน ตาราง 6.1-01– 6.1-03  

ค. การจัดการนวัตกรรม 
 PSUPN ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม โดยแบ่งการจัดการนวัตกรรมออกเป็น 4 กระบวนการ คือ 1) การ
เตรียมความพร้อมของนักวิจัย 2) การสนับสนุนให้ได้มาซึ่งโจทย์และทุนวิจัย 3) การด าเนินการเมื่อได้รับทุน 4) การน าไปใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย และ 5) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล โดยมีหน่วยส่งเสริมการวิจัย วิทยาเขตปัตตานี ดังแสดง
ให้เห็นในภาพ 6.1-02 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6.1-02 กระบวนการจดัการนวัตกรรม 
 

หน่วยส่งเสริมการวิจัยท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับคณะ/หน่วยงานในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้าน
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใน PSUPN โดยการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัยและแนวทางการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน นอกจากนั้นแล้ว PSUPN ยังมีกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ จ านวน 
10 ประเภททุนและ 1 รางวัลเผยแพร่ ได้แก่ ทุนวิจัยก าหนดทิศทาง ทุนพัฒนาวิทยาเขต ทุนวิจัยทั่วไป ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน ทุนนวัตกรรมทางสังคมและทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น หน่วยส่งเสริมการวิจัยยังท าหน้าท่ีติดตามกระบวนการ 
วิจัยให้เป็นไปตามกรอบจริยธรรมการวิจัยและภายในระยะเวลาการวิจัย ส่วนการรายงานผลการวิจัย PSUPN ใช้ระบบ PRPM 
ซึ่งเป็นระบบกลางของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีระบบการส่งเสริม
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์โดยการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยอีกด้วย 

ตัวอย่างนวัตกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ การบูรณาการความรู้ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฝึกปฏิบัติต้นแบบเพื่อช่วยชีวิต  
โดยใช้ยางพารา PSUPN และเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ในการคิดค้นหุ่น CPR หรือหุ่นช่วยชีวิตผู้หญิง และตรวจมะเร็ง 
เต้านม 2 ตัวแรกของโลก โดยมีช่ือเรียกว่า “ฟาตีลาและอารียา” ซึ่งใช้วัตถุดิบจากยางพารา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเสริมองค์ความรู้ส าหรับการช่วยชีวิตสตรีทั่วไป และสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม 
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ตาราง 6.1-01 กระบวนการท างานหลัก ข้อก าหนด และตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย ข้อก าหนด ตัวชี้วัด 

1. กระบวนการผลิตบัณฑิต 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ ผู้ ช่วย
อธิการบดีฝุายวิชาการ และส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

1.1 กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร - หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2558 และเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
- เกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  
- การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาที่ก าหนด 
ทุก ๆ 5 ปี 
- คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ PSUPN 
และผลลัพธ์ที่ต้องการมุ่งเน้น Expected Learning 
Outcomes: ELO 
- ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
- ความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ (ผลลัพธ์ 7.1-06) 

1.2 กระบวนการรับนักศึกษา 
 

- ร้อยละนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
  ตามระยะเวลาหลักสูตร (ผลลัพธ์ 7.1-08) 
- จ านวนนักศึกษาแรกเข้า 5 ปีย้อนหลัง 

1.3 กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

- ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการสอน  
(ผลลัพธ์ 7.1-07) 

- ร้อยละนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาหลักสูตร (ผลลัพธ์ 7.1-08) 

1.4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  (ผลลัพธ์ 7.2-02) 

2. กระบวนการวิจัย 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ ผู้ ช่วย
อธิ ก า รบดี ฝุ า ยวิ จั ยและบริ ก า ร
วิชาการ และส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรม  

  

 

 

 

 

- ยุทธศาสตร์ชาติ  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
- แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี  
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวทิยาลัย  
- แผนพัฒนาวิทยาเขตและจุดเน้นของวิทยาเขต
ปัตตานี อันได้แก่ เทคโนโลยีฐานทรัพยากรชีวภาพ 
พหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และฮาลาล 
เป็นต้น 

- จ านวนผลงานวิชาการที่ ได้รับการอ้างอิง 
(citation) (ผลลัพธ์ 7.1-13) 

- จ านวนทุนวิจัยของ PSUPN (ผลลัพธ์ 7.5-13) 
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กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย ข้อก าหนด ตัวชี้วัด 

 

 

 

- ระเบียบ/ประกาศว่าด้วยการบริหารจัดการ 
  กองทุนวิจัย 
- มาตรฐานการวิจัย 
- ความต้องการของแหล่งทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการและ 
  ไม่เป็นทางการ  

2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานและการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 

- จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการคุ้มครอง 
(อนุสิทธิบัตร) (ผลลัพธ์ 7.1-12) 

-  จ านวนผลงานตีพิมพ์ของบัณฑิตศึกษา  
   (ผลลัพธ์ 7.1-04, 7.1-05) 

2.3 การติดตามและประเมินผล - ติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน 
- การน าเสนอความก้าวหน้างานวิจัย 

3. กระบวนการบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ ผู้ ช่วย
อธิ ก า รบดี ฝุ า ยวิ จั ยและบริ ก า ร
วิชาการ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเนื่อง และส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

3.1 กระบวนการให้บริการวิชาการเผยแพร่องค์
ความรูสู้่ชุมชน  

 

- วิสัยทัศน์ /พันธกิจของมหาวิทยาลัย และของ
คณะ/หน่วยงาน ระเบียบบริการวชิาการของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการให้บริการ
วิชาการ พ.ศ. 2551  
- นโยบายและข้อก าหนดในการจัดสรร
งบประมาณบริการวิชาการ  
- ความเชี่ยวชาญตามสาขาของมหาวิทยาลัยและ
คณะ/หน่วยงาน  
- ความต้องการของชุมชนและสังคม ซึ่งข้อมูล 
ที่ได้มาจากการส ารวจความต้องการของชุมชน 
และการเปิดรับค าร้องขอจากชุมชน  
 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ  
(ผลลัพธ์ 7.2-01) 

3.2 กระบวนการการให้บริการวิชาการตาม
วิชาชีพ การฝึกอบรม สัมมนา และเป็นท่ีปรึกษา
ทางวิชาการ 
 

3.3 กระบวนการการวิเคราะห์และทดสอบ 
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กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย ข้อก าหนด ตัวชี้วัด 

4. กระบวนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 

ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา และส่วนงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4.1 จัดโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

- พันธกิจ เปูาประสงค์ และกลยุทธของสถาบันฯ 
และมหาวิทยาลัย  
- สมรรถนะหลักขององคกรและบุคลากร  
- ความตองการของสังคมผู้ใชบริการและ 
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  
- กฎระเบยีบและขอ้บังคับตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัพยากร/งบประมาณ องคความรู สารสนเทศ 
และเทคโนโลยี/วสัดุ อุปกรณ ์
 

- โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่
ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและต่อยอด 
(ผลลัพธ์ 7.2-03) 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ผลลัพธ์ 7.2-
08) 

4.2 บริการแหลงเรียนรู สารสนเทศและการ
ถ่ายทอดองคความรดูานศิลปวัฒนธรรม  

- จ านวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม  
(ผลลัพธ์ 7.2-04) 

- จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา  
(ผลลัพธ์ 7.2-05) 

4.3 ศึกษาวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมและ                   
เสรมิสรางชุมชนเขมแข็ง 

- จ านวนผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การตี พิ มพ์ และ เผยแพร่ ในระดับชาติ /
นานาชาติ  
(ผลลัพธ์ 7.2-06) 

4.4 บริการวิชาการดา้นศิลปวัฒนธรรม 

 

- จ านวนเครือข่าย/หน่วยงาน 
ที่ร่วมจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
(ผลลัพธ์ 7.2-07) 
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ตาราง 6.1-02 ตัวอย่างกระบวนการสนับสนุน ข้อก าหนด และตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
กระบวนการสนับสนนุ  ข้อก าหนด ตัวชี้วัด 

กระบวนการด้านการเงินและงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี/งานการเงิน/กองแผน 

- การจัดการเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และ สตง.  
- มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในท่ีประชุมของกรรมการแต่ละพันธกิจ 
- มีการก ากับให้ใช้งบประมาณตามที่ก าหนด 

ผลลัพธ์หมวด 7.5 ด้านการเงิน งบประมาณ ตลาด 

ระบบสารสนเทศ   

ผู้รับผิดชอบหลัก: รองอธิการบดีฝุายระบบ
สารสนเทศและวางแผน/ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

- ระยะเวลาในการพัฒนาระบบสารสนเทศตามหลัก project management  
- ความพร้อมของเครื่องมือ 

ตอบความต้องการของผู้ใช้ตามที่ตกลงไว้ทุกข้อ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้ 

ระบบประกันคณุภาพ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี/คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ระดับองค์กรใช้เครื่องมือประกันคุณภาพ EdPex 
- ระดับหลักสูตรใช้เครื่องมือประกันคุณภาพ AUN-QA 
- ระดับหน่วยงานใช้เครื่องมือประกันคุณภาพ TQA 
- บุคลากรผ่านการอบรมและเข้าใจเครื่องมือประกันคุณภาพ 

คะแนนจากการประเมิน 
จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน 
จ านวนคณะที่มีคะแนน EdPex 200 

 
 

ตาราง 6.1-03 ตัวอย่างการพัฒนาและปรับปรุงในแต่ละกระบวนการ 
กระบวนการ ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการ 

กระบวนการผลิตบัณฑิต 

- กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
- กระบวนการรับนักศึกษา 
- กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน 

กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และการรับนักศึกษา 
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา 

- หลักสตูรใหม่ทุกหลักสตูรต้องปรับปรุงตามแนวทาง Outcome based education (OBE) โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองการท า
หลักสตูรให้ตามแนวทาง OBE   
- ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการ upskill และ reskill ของสังคมการเรยีนรู้ทุกช่วงวัย  



 
 

100 
 

กระบวนการ ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการ 
 

 

กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน 
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์โดยการอบรมเทคนิคการสอน เทคโนโลยกีารศึกษา รูปแบบการเรยีน 
การสอนแบบใหม ่ 
- พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถในการสอนรวมทั้งใช้นวัตกรรมของมหาวิทยาลยั คือ ระบบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) โดยในปี 2561 อาจารยข์อง PSUPN ผ่านการประเมินจ านวน 9 คน เพิ่มจากปี พ.ศ.2560 
ซึ่งมีจ านวน 4 คน  
- ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบ Active learning  
- อบรมและส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนออนไลน์  
- สนับสนุนให้นักศึกษาไปเรียนและเทียบโอนหน่วยกิตท่ีต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 เดือน 
- อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเรียนรูเ้กี่ยวกับการดูแลนักศึกษาท่ีมีความเสี่ยงต่อภาวะซมึเศร้า 

กระบวนการวิจัย 

- การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการสรา้ง
นวัตกรรม  

 

- ใช้ ระบบ Lean และ PDCA เป็นเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการท างาน  
- ปรับหมวดทุนส่งเสริมการท าวิจัยของ PSUPN ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา

จังหวัดปัตตานี แผนพัฒนามหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาวิทยาเขต    
- วิเคราะห์ SWOT เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานวิจัย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน กลุ่มนักวิจัย 
และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานวิจัย 

ด้านการบริการวิชาการ 

 

 

- วิเคราะห์ SWOT เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รับบริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และชุมชนภายนอก และ กลุ่มผู้ให้บริการวิชาการ (คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) 
- เปิด Chair to Share ซึ่งเป็น Co-working space เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการท างานระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน 
- ปรับปรุงพื้นที่บ้าน ม.อ.ปัตตานีภิรมย์เพื่อศูนย์บริการวิชาการของ PSUPN ในเมืองปัตตานี เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงบริการ
วิชาการของ ม.อ.ได้ง่ายขึ้น 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

- พัฒนาพ้ืนท่ี “ลานลาแม สมิแล” เพื่อใช้เป็นลานส าหรับการแสดงกลางแจ้ง 
- พัฒนาศูนย์เรียนรู้หัตถศิลป์ ม.อ.ปัตตานี เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพด้านหัตถศิลป์และการจ าหน่ายสินค้าหัตถศิลป์ที่สะท้อน  อัตลักษณ์ของ
สังคมพหุวัฒนธรรม 
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ  
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  
  ในระดับปฏิบัติการ  มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และน าไปปฏิบัติ  จากนั้นมีการน าเสนอภาระงานรอบ 
6 เดือน พร้อมปัญหาที่พบ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปรับปรุง มีการน าเครื่องมือคุณภาพมาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมรอบเวลา 
และประสิทธิผลของกระบวนการ ลดการท างานผิดพลาด ตัวอย่างได้แก่ กระบวนการงานวิจัย ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ร่นระยะเวลาท างาน เพิ่มความสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ การออก certificate แบบออนไลน์
ส าหรับผู้เข้าอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์  ด้านการเรียนการสอน มีกิจกรรมเปิดห้องเรียนรู้การเรียนการสอนแบบ active 
learning  ส าหรับอาจารย์ในวิทยาเขต  การน า google form มาใช้ในการประเมินโครงการ เพื่อลดการใช้กระดาษ และ 
การประมวลผล ระบบวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ เพิ่มการใช้ระบบแบบออนไลน์ ทั้งการสื่อสาร  
ลดการตีพิมพ์ แต่อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบทความบนระบบ กองกิจการนักศึกษาจัดเป็น green office สามารถลด
การใช้กระดาษ ค่าไฟฟูา อย่างน้อย 5% การน าน้ าจากท่อแอร์มาใช้ซ้ า  การท าน้ ายาเอกประสงค์สูตรชีวภาพ นโยบายไม่ใช้โฟม 
หลอด และพลาสติก สามารถลดขยะพลาสติกได้เป็นจ านวนมาก  ระบบรถโดยสารไฟฟูาในวิทยาเขต  มีการก าหนดช่วงเวลา
บริการ แผนท่ีบริการ การประเมินบริการเพื่อการปรับปรุง 
 
ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน    
 PSUPN มีการเลือกคู่ความร่วมมือโดยการคัดเลือกจากความพร้อมและคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อความจ าเป็นของ  
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ และติดตามประเมินผลคู่ความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ดังแสดงในตาราง 6.1-04 เช่น 
คณะวิทยาศาสตร์จัดทีมอาจารย์ท าโครงการ Coaching และ In-house training กับ บริษัทเอ็น.ดี.รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทอินเตอร์แนชชันแนลรับเบอร์พาทส์ จ ากัด และ บริษัทโอตานิ เรเดียล จ ากัด เป็นต้น โดยการท างานร่วมกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างความรู้จากทฤษฎี งานวิจัยทางวิชาการ กับประสบการณ์ของผู้ประกอบการ ท าให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยาง ผลที่ได้คือ  
สถานประกอบการสนับสนุนทุนการศึกษาและเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัย ข้อมูลปูอนกลับสามารถน ามาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงาน
ผ่านโครงการสหกิจศึกษาเพื่อโอกาสในการท างานในองค์กรความร่วมมือ     
 
ตาราง 6.1-04 การคัดเลือกและการติดตามประเมินผลคู่ความร่วมมอื 

สถาบันการศึกษาท้ังใน/ต่างประเทศ และ สถานประกอบการทั้งใน/ต่างประเทศ 

บทบาทที่เกี่ยวข้อง แนวทาง 
การพิจารณา 

การวัดและ 
การประเมินผล 

การให้ข้อมูล
ปูอนกลับ กระบวนการ เปูาหมาย 

การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาไปและ 
มาจากต่างประเทศ 
ทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาว                              

จัดประสบการณ์
ต่างประเทศและเพิ่ม
ทักษะการเรยีนรู้ข้าม
วัฒนธรรม ภาษา 
และการสื่อสาร 

- พิจารณาจาก
มหาวิทยาลยั 
ที่มี MOU ร่วมกัน 
- มหาวิทยาลยั 
ที่หลักสูตรมมีาตรฐาน
เพื่อสามารถโอน
หน่วยกิตได ้

 

- นักศึกษา
แลกเปลีย่น 
มีคุณสมบัต ิ
ตามทีก าหนด 
- ประสบการณ์และ
ทักษะของนักศึกษา
จากการน าเสนอ 
ผลไปศึกษา 

- การนิเทศนักศึกษา 
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สถาบันการศึกษาท้ังใน/ต่างประเทศ และ สถานประกอบการทั้งใน/ต่างประเทศ 

บทบาทที่เกี่ยวข้อง แนวทาง 
การพิจารณา 

การวัดและ 
การประเมินผล 

การให้ข้อมูล
ปูอนกลับ กระบวนการ เปูาหมาย 

- รายงานผล
การศึกษา 

การ Coaching 
และ In-house 
training 

พัฒนาผล
ประกอบการของ
สถานประกอบการ
และพัฒนาหลักสูตร
ของ PSUPN 

- ความรู้
ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์                                                                                                                                                                              

- ผลประกอบการ
ของสถาน
ประกอบการ 
- ผลการประเมิน 
การเรยีนการสอน 
- การได้งานท าของ
นักศึกษา 

- การติดตาม 
ประเมินผล 
 

การท าวิจัยร่วมกัน พัฒนานวัตกรรมและ
การน าไปใช้ประโยชน์ 

- แผนพัฒนาท้ังใน
ระดับชาติ ระดับ
จังหวัด และ
แผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลยั 
- ความรู้
ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์                                                                                                                                                                              

- การน าไปใช้
ประโยชน์จาก
ผลการวิจัยทั้งเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม 

- การติดตาม
ประเมินผล 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา 

- นักศึกษาได้รบั
ประสบการณ์จากการ
ท างานจริงในสถาน
ประกอบการ 

-  นักศึกษาได้งานท า 

- องค์กรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์
การรับนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกจิ
ศึกษา 

รายงานรูปเล่ม
ปฏิบัติงานผลสหกิจ
ศึกษา 

- การนิเทศนักศึกษา 

 

ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  
 6.2 ค.(1) PSUPN มีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาและ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน โดยมีกระบวนการด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในประเด็นด้านความปลอดภัยแต่ละด้าน 
2. วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละประเด็น 
3. วางแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและการกู้คืนให้สู่สภาพเดิมหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
4. ถ่ายทอดแผนและแนวทางการปฏิบัติให้กับระดับปฏิบัติการ 
5. ทบทวนการด าเนินการและปรับปรุงแผนและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยประเด็นต่างๆ โดยประเด็น

ความปลอดภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก และความถี่ในการทบทวนแสดงไว้ใน ตาราง 6.1-05 
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ตาราง 6.1-05 ประเด็นความปลอดภัยและแนวทางด าเนินการของวิทยาเขตปัตตานี 
ประเด็น 

ความปลอดภัย 
ความเสี่ยงภัย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ความถี่ 

ในการทบทวน 
ด้านสุขภาพ สุขภาพของ

นักศึกษาและ
บุคลากร 

- การตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา 
- การตรวจสุขภาพเบื้องต้นส าหรบั 
บุคลากรใหม ่
- จัดเตรยีมห้องพยาบาล และหน่วย PCU 
(ภายใต้โรงพยาบาลปตัตานี และด าเนินการ
โดยคณะพยาบาลโรงพยาบาลปัตตานี) เพื่อ
ปฐมพยาบาล คดักรองผู้ปุวยเบื้องต้น และ
ท าการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร 

- กองธุรการ 
(สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล) 
- กองกิจการ
นักศึกษา (ห้อง
พยาบาล) 
- กองอาคาร
สถานท่ี (งาน
รักษาความ
ปลอดภัย) 
- คณะพยาบาล 
วิทยาเขตปัตตานี 
(หน่วย PCU) 

1 ปี 

ด้านอุบัติเหตุ
ทางจราจร 

ความเสีย่งในการ
สัญจรภายใน
วิทยาเขตปัตตาน ี

- การปรับปรุงผิวจราจรให้มีความปลอดภัย  
- การจัดท าปูายบอกทาง จ ากัดความเร็ว 
และลูกระนาดเพื่อลดความเร็วของพาหนะ 
- การปรับสภาพพื้นที่ข้างถนนเพื่อไม่ให้กีด
ชวางทางจราจร 
- การกวดขันวินัยด้านจราจรเพื่อให้นักศึกษา
และบุคลากรปฏิบัติตามกฎจราจร 
 

- กองอาคาร
สถานท่ี 
- กองกิจการ
นักศึกษา 
(ส าหรับด้านวินัย
นักศึกษา) 

3 เดือน 

ด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินจาก
การเหตไุม่
ประสงคด์ี/
ความไมส่งบ 

การรักษาความ
ปลอดภัยอันเกิด
จากเหตุประสงค์
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- การตรวจการเข้าออกของบุคคลและ
พาหนะ 
- การติดตั้งกล้องวงจรปดิจ านวนมากกว่า 
400 จุดทั่ววิทยาเขตปตัตานี และมีศูนย์ 
CCTV ที่คอยติดตามเหตุต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
- การจัดก าลังและตารางในการตรวจตาม
พื้นที่ของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
- การจัดก าลังและตารางในการเฝาูระวัง
ประจ าจดุส าคัญของเจ้าหน้าท่ีรักษา 
ความปลอดภัย 
- การควบคุมการเข้าออกอาคารทัง้อาคาร
หอพัก อาคารบ้านพักบุคลากร และอาคาร
ส านักงาน 

- กองอาคาร
สถานท่ี 

- ศูนย์
คอมพิวเตอร์
วิทยาเขตปัตตานี 
(การติดตั้งกล้อง
วงจรปิด) 

1 เดือน 
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ประเด็น 
ความปลอดภัย 

ความเสี่ยงภัย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความถี่ 
ในการทบทวน 

ด้านสิ่งปลูก
สร้างและ
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ 

ความเสีย่งอันเกิด
จากอาคารที่
ช ารุดและ
สภาพแวดล้อม 
ที่กีดขวางและ 
ไม่สะอาด 

- การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในส่วนท่ีช ารุด
เสียหาย 
- การปรับแต่งต้นไม้ สนามหญา้ เพื่อปรับ 
ภูมิทัศน์ให้เกิดความปลอดภัย สะอาด และ
สวยงาม 
- การด าเนินการจัดการขยะภายในวิทยาเขต
ปัตตาน ี

กองอาคาร
สถานท่ี 

6 เดือน 

ด้านภัย
ธรรมชาต ิ

ความเสีย่งอันเกิด
จากอุทกภัย และ
วาตภัย 

- การด าเนินการของศูนย์ PB Watch 
ในเฝูาระวังและเตือนภัยที่เกดิจากธรรมชาต ิ
- การด าเนินการขดุลอกคลองและจัดเตรียม
เครื่องสูบน้ าเพื่อรับมือกับอุทกภัย และ 
ฝนท่ีตกในปริมาณมาก 
- การตัดแต่งต้นไมเ้พื่อปูองกันไม่ให้เกิด
อันตรายเมื่อลมแรง 

- PB Watch 
- กองอาคาร
สถานท่ี 

6 เดือน 

ด้าน
สาธารณูปโภค 

ความเสีย่งอันเกิด
จากความเสียหาย
ของระบบไฟฟูา
และสายส่ง และ
ระบบผลิตและ 
ส่งน้ าประปา 

- การปรับปรุงระบบสายส่งและอปุกรณ์
ไฟฟูาแรงสูงและแรงต่ า 
- การตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดผ่านสาไฟฟูาแรงสูง 
- การปรับปรุงเสาไฟฟูาเพื่อปูองกัน
สัตว์เลื้อยคลานท าความเสียหายให้กับระบบ
สายส่ง 
- การควบคุมคณุภาพในการผลติน้ าประปา 
- การตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา 
อยู่สม่ าเสมอ 

กองอาคาร
สถานท่ี 

6 เดือน 

ด้าน
ห้องปฏิบัติการ
เคมีและ
ชีวภาพ 

ความเสยีงอันเกิด
จากการ
ปฏิบัติงานและ
ของเสียที่เกิดขึ้น
จาก
ห้องปฏิบัติการ 

- การด าเนินการเพื่อให้ห้องปฏิบัตกิาร
เป็นไปตามมาตรฐาน 

- คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1 ปี 

 

 6.2 ค.(2) มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน โดยจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ทั้งส าหรับเจ้าหน้าที่
และประชาคมในวิทยาเขตปัตตานี ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. ด้านอัคคีภัย มีการจัดท าแผนแม่บทในการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย และมีการอบรมการด าเนินการเมื่อเผชิญเหตุ
อัคคีภัยทุกปี โดยผู้รับผิดชอบหลักได้แก่กองอาคารสถานท่ี 
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 2. ด้านวินาศภัยและเหตุความไม่สงบ เนื่องจากวิทยาเขตปัตตานีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จึงมีการ
จัดท าแผนแม่บทในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้พร้อมในการเผชิญเหตุการณ์
ฉุกเฉิน มีการเฝูาระวังผ่านระบบกล้องวงจรปิด และการตรวจสอบการเข้าออก และพฤติกรรมที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นภายในวิทยาเขต 
โดยทางวิทยาเขตปัตตานีได้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝุายความมั่นคงของรัฐเพื่อในการด าเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจถึงการรับมือเหตุฉุกเฉินท่ีจะเกิดขึ้น 
 3. ดา้นภัยธรรมชาติ ที่ผ่านมาวิทยาเขตปัตตานีได้ประสบกับภยัธรรมชาติโดยเฉพาะวาตภยั และอุทกภัย จึงมีการจัด
แผนเพื่อรับมือกับอุทกภัยและวาตภัย โดยมีการจัดเตรียมก าลังไว้เป็นสองชุดในการสูบน้ าเป็นสองชุดพร้อมผลัดเปลี่ยนในการ
ท างาน มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ช่ัวโมงเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น และการเตรียมบุคลากรในการ 
ให้ความช่วยเหลือและกู้คืนสภาพหลังจากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นแล้ว 
 โดยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางวิทยาเขตปัตตานีได้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจากพายุปาบึก ซึ่งการ
รับมือเป็นไปตามกระบวนการข้างต้น นอกจากนี้ยังมีการให้ความช่วยเหลือเยียวแก่ผู้ประสบเหตุทั้งด้านอาหารและเครื่องดื่ม
ผ่านกลไกกลุ่มอาสาลูกพระบิดาม.อ ปัตตานี และมีการปรับแต่งต้นไม้ที่ล้ม ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย และอาคารที่ได้รับความ
เสียหายโดยกองอาคารสถานท่ี 
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หมวด 7  ผลลัพธ์การด าเนินงาน  
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 
  
7.1-01 ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

 

7.1-02 ร้อยละบณัฑิตทีไ่ด้งานท าตรงสาขา 

7.1-03 ร้อยละบณัฑิตที่ศึกษาต่อ 
 

 

7.1-04 ร้อยละผลงานตีพมิพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 
7.1-05  ร้อยละผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอกต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 

7.1-06 ร้อยละของหลักสูตรที่ไดม้าตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานอดุมศึกษาแห่งชาต ิ
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7.1-07  ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการสอน 

 
 

7.1-08 ร้อยละนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
หลักสตูร 
 

 
7.1-09 ระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท 
 

 

7.1-10 ระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก 
 

 

7.1-11 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีตกออก 
 

 

7.1-12 จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการคุ้มครอง (อนุ
สิทธิบัตร) 
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7.1-13 จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการอ้างอิง (citation) 
 

 

7.1-14 จ านวนนักศึกษาที่ผิดวินัย 
 

 

7.1-15 สถิติการซ้อมอัคคีภัย 

 

7.1-16 สถิติอุบัติเหต ุ

 

7.1-17 สถิติไฟไหม ้
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7.2 ผลลัพธ์ด้านมุ่งเน้นลกูค้า 

7.2-01 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 
 

 
 

7.2-02 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ของกองกิจการนักศึกษา 

 
 
 

7.2-03 โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้รับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและต่อยอด 

 

7.2-04 จ านวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 
 

 

7.2-05 จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รบัการพัฒนา 
 

 

7.2-06 จ านวนผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ 
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7.2-07 จ านวนเครือข่าย/หน่วยงาน ที่ร่วมจัดโครงการดา้น
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 

7.2-08  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้าน  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 

7.2-09 จ านวนศิษย์เก่าท่ีสนับสนนุกิจกรรมมหาวิทยาลัย 
 

 
 

7.2-10 เงินบริจาคจากศิษยเ์ก่า 
 

 
 
 

 

7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

7.3-01 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

 

7.3-02 ร้อยละอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
(รศ.+ศ.) 
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7.3-03 ศาสตราจารย์ (ร้อยละ) 

 

7.3-04 จ านวนกิจกรรมสร้างความผูกพันกับกลุม่ผู้ปฏิบัติงาน 

 

7.3-05 สถิติการลาออก/สถติิการโอน (ภายนอกมหาวิทยาลยั) 

 
 
 
 

 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล   

7.4-01 ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบ (ปปช) 

 

7.4-02 จ านวนโครงการส่งเสริมและสร้างความผูกพันกับกลุ่ม
บุคลากร 
 

 
 



 
 

112 
 

7.4-03 สถิติข้อร้องเรียนของผูร้ับบริการ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
 

 

7.4-04 สถิติข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณบุคลากร 

 

7.4-05 จ านวนโครงการที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ์

 
 

7.4-06 จ านวนโครงการทีผ่่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์

 

7.4-07 โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า  
(จ านวนโครงการ) 
 

 

7.4-08 โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้  
(เก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ) (จ านวนโครงการ) 
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7.4-09 จ านวนโครงการและงบประมาณที่แก้ปญัหาจังหวัดชายแดนใต้ 

 
 

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน งบประมาณ ตลาด 

7.5-01 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (งบด าเนินงาน) 
 

 
 

7.5-02 รายได้วิทยาเขต (ลา้น) 
 

 

7.5-03 รายไดจ้ากการเก็บค่าธรรมเนียม 
 

 

7.5-04 เงินทุนส ารอง/รายไดส้ะสม 
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7.5-05 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
 

 

7.5-06 อัตราเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได ้
 

 

7.5-07 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟูา : ล้านบาท) 
 

 

7.5-08 จ านวนทุนการศึกษา (ทุน) 
 

 

7.5-09 จ านวนผู้สมคัรรับตรงและแข่งขัน (รายชื่อจากการ
เลือกทั้ง 5 อันดับ) 
 

 

7.5-10 เกรดเฉลี่ยผู้สอบผ่านคัดเลอืกรับตรง 
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7.5-11 จ านวนนักศึกษาใหม่ ระดบัปริญญาตร ี
 

 

7.5-12 งบประมาณในการพัฒนานักศึกษา 
 

 

7.5-13 โครงการวิจัยที่ขอรับทุนจากกองทุนวิจัย วิทยาเขต
ปัตตาน ี

 
 

7.5-14 จ านวนเงินสนับสนุนการวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 


