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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
เพ่ือให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ก้าวเป็น “มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม” มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน 
โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาบริการจัดการ เพ่ือให้องค์กรพัฒนาและประสบความส าเร็จ และที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 370 (8/2558) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบระบบ 
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ 
ที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ เพ่ือน าเสนอวิธีการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ ์EdPEx และผลด าเนินงานของปีการศึกษา 2562 ระดับวิทยาเขต โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง  ๆ 
ในการให้ข้อมูลและร่วมด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดหวังว่ารายละเอียดข้อมูลในรายงานฉบับนี้ 
เป็นภาพสะท้อนการบริหารงาน แนวทางและผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ทั้งนี้วิทยาเขตปัตตานี ยินดีรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนจากหน่วยงานและองค์กร
ภายนอกอ่ืน ๆ เพ่ือน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาพิจารณาปรับปรุง และก าหนดวิธีการที่เหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาเขตปัตตานีต่อไป 
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บทน า: โครงร่างองค์กร  

P.1 ลักษณะองค์กร: คุณลักษณะท่ีส าคัญของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) ก่อตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2508 ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ที่ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เหตุผล คือ ปัตตานี
เคยเป็นเมืองส าคัญและเป็นที่ตั้งมณฑลปัตตานี แต่กลับมีสภาพเสื่อมโทรมและด้อยกว่าจังหวัดใกล้เคียง หากได้รับ 
การสนับสนุนส่งเสริมให้มีศูนย์กลางโดยมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ก็จะช่วยฟ้ืนฟูให้กลับเป็นแหล่งที่มีความเจริญรุ่งเรือง
และมีความหวังในอนาคตได้ โดยพันเอกถนัด  คอมันตร์ เป็นประธานกรรมการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ แต่
เนื่องจากพ้ืนที่ ณ ต าบลรูสะมิแลเป็นดินลุ่มและอ่อนไม่เหมาะสมต่อการสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่ออกแบบไว้เพราะต้องใช้ค่าใช่จ่ายในการก่อสร้างสูงมาก จึงย้ายไปก่อสร้างที่หาดใหญ่ ใน พ.ศ. 
2510 แต่เมื่อได้ก่อสร้างบางส่วนที่ปัตตานีแล้ว ก็ควรใช้ให้เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดย
การตั้งคณะศึกษาศาสตร์เพราะจะยังประโยชน์อย่างน้อย 2 ประการ คือ เป็นการท านุบ ารุงการศึกษาของภาคใต้ 
และเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่จะเป็นผลดีด้านจิตใจของประชาชน รวมทั้งการมีโรงเรียนสาธิต  ซึ่งมี
มหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยงจะมีมาตรฐาน สามารถดึงดูดเด็กนักเรียนจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ให้มาเรียนที่ปัตตานี 
และท าหน้าที่ปูอนนักเรียนให้แก่มหาวิทยาลัยภาคใต้ เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนของก าลังคนในด้าน
ต่างๆ นอกจากนี้เป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูทางภาคใต้ โดยเฉพาะครูที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอน และอาจจะขยายหรือแยกออกไปเป็นคณะมนุษยศาสตร์ได้อีกด้วย 

ปัจจุบัน PSU เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (PSUPN)  เป็น 1 ใน 5 วิทยาเขต  ของ PSU  มี 8 คณะวิชา 5 ส่วนงาน
สนับสนุนภารกิจ ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 920 ไร่ ที่ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1)  การจัดการศึกษาและบริการ 
 PSUPN มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ 1) จัดการศึกษา 2) วิจัย 3) บริการวิชาการ และ 4) ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2562 จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 66 หลักสูตร โดย 8 คณะวิชา 
และจัดบริการที่ส าคัญดังตาราง OP1-01 และ OP1-02 

การพัฒนาหลักสูตรที่ท าให้บัณฑิตสามารถสร้างงานเองและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนา 
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของตามการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (OBE) ทุกหลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะทางภาษาแก่นักศึกษา  
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ตาราง OP1-01  การจัดการศึกษา แนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอน 
 

การจัดการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา หลักสูตร แนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตร ี
42 หลักสูตร
(นานาชาติ 
1 หลักสูตร) 
 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

31 
หลักสตูร 

(4184 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 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

10 
(805 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 
(202 คน) 

การบรรยายและ Active Learning การเรียนรูโ้ดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
ฝึกปฏิบัตผิ่านศูนยบ์ริการสุขภาพปฐมภูมิของคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี (PCU) ฝึกปฏิบตัิในสถานพยาบาลตั้งแต่ช้ันปีท่ี 2 
มุ่งเน้นผลติพยาบาลที่มีสมรรถนะด้านการพยาบาลตา่งวัฒนธรรม
และการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัยโดยบูรณาการการเรียน 
การสอนกับการวจิัย และ บริการวิชาการ นักศึกษาสามารถเรยีนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ เชน MOOCs, LMS, 
Microsoft Teams, Google classroom 

ระดับปริญญาโท 
18 หลักสูตร 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

9 
(336 คน) 

 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน การฝึกทักษะดา้นการวิจัย  
การสัมมนา การวิจยั การน าเสนอความก้าวหน้าของการวิจัย 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การน าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในประเทศและตา่งประเทศ 
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจดัสรรทุนวิจัย
ให้แก่นักศึกษาและ PSUPN สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

9 
(75 คน) 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
ระดับปริญญาเอก 
5 หลักสูตร 
 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

3 
(78 คน) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2 
(38 คน) 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
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ตาราง OP1-02  การบริการที่ส าคัญ แนวทางและวิธีการบริการ 
 

การบริการที่ส าคัญ แนวทางและวิธีการบริการ 
การวิจัย PSUPN สร้างความเขม้แข็งการวิจยัด้านยางพารา ประมง อาหารฮาลาล อิสลามศึกษา การแก้ไข

ปัญหาความยากจน การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและการพยาบาลสาธารณภัยจากน้ ามือมนุษย ์และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์เชื่อมโยงวิจัยกับภาคธุรกิจและเอกชน เพื่อการร่วมสร้างความเขม้แข็งและ
แก้ไขปัญหาของพื้นทีจ่ชต. โดยมีส านักวิจัยและพัฒนา (RDO) บริหารจัดการงานวิจัยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์วิจัยของ PSU และประเทศ มีสถานวิจัยและหน่วยวจิยัเป็นกลไกขับเคลื่อนประเด็น
วิจัยที่เป็นจุดเน้น  

การบริการวิชาการ PSUPN จัดบริการวิชาการ 3 จุดเน้นในการพัฒนาพ้ืนท่ีและการร่วมแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คือ 1) การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็งจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) การดูแลฐานทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติชายแดนใต้ และ 3) การศึกษาเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ด าเนินการโดยทุกคณะและหน่วยงาน เช่น ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ สถาบันฮาลาล 
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ตวัอย่างโครงการส าคัญมีดังนี ้
1. ด้านการศึกษา โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามศึกษาใน 3 จชต. โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลยั (วมว.) เพื่อสร้างความเขม้แข็ง
ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรยีน และศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรยีน 
2. ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบอ่าวปตัตานี โครงการพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติปุาชายเลน โครงการประหยดัพลังงานและเพิม่การใช้พลังงานทางเลือก 
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสร้างรายได้ชุมชน ผ่านโครงการ 
ที่ส าคัญ เช่น โครงการการเพาะเลีย้งปูทะเลแบบครบวงจร โครงการ Pattani Heritage City 
(ภายใต้ Creative Economy) โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการพัฒนาทักษะอาชีพ 
โครงการพัฒนาผู้น าศาสนาอิสลาม เป็นต้น 

ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

PSUPN ด าเนินภารกจินี้โดยสถาบนัวัฒนธรรมศึกษากลัยาณิวัฒนา ซึ่งบทบาทส าคัญในการ
ศึกษาวิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและถ่ายทอดศลิปวัฒนธรรมภาคใต ้มุ่งสร้างความตระหนักในคุณค่า
และความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ร่วมพัฒนาทุน 
ทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาและสร้างสรรคไ์ปสู่ผลิตภณัฑ์ หรือกิจกรรมที่สร้างมูลคา่เพิ่ม 
ทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมใหก้ับชุมชนของตน  

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
 พันธกิจ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาตรฐาน 

สากล และมีเปูาหมายเพ่ือการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลักในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน
บนฐานพหุวัฒนธรรม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน”  

เปูาหมายบรรลุวิสัยทัศน์: เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลการจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับเป็น 1 ใน 10 ของ
อาเซียน และอันดับ 1 ใน 500 ของโลกภายในปี 2567 และมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดนบนฐานพหุวัฒนธรรมในมิติของการพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัย เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม 

 ค่านิยม (V-PSU) 1)  V: Volunteerism จิตอาสา 2) P: Professionalism ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
3)  S: Social responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม  4) U: Unity รู้รักสามัคคี  

  สมรรถนะหลักของวิทยาเขตปัตตานี คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมในการสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของสังคมพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
   ในปีการศึกษา 2562 PSUPN มีบุคลากรรวม 1,338 คน คน แบ่งบุคลากรตามภาระงานและลักษณะงาน 
ที่รับผิดชอบออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ สายวิชาการ 543 คน และสายสนับสนุน 795 คน นอกจากนี้ การตั้งอยู่
ในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม ที่มีบุคลากรมีความแตกต่างทางศาสนา จึงได้แบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็นกลุ่มที่นับถือ
ศาสนาพุทธ ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 58.66 ศาสนาอิสลามร้อยละ 39.53  เพ่ือจะได้ก าหนดแนวทางการจัดสวัสดิการ 
และกิจกรรมสร้างความผูกพันได้อย่างเหมาะสม  (ตาราง OP1-03) 

ตาราง OP1-03  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร และปัจจัยหลักที่ท าให้บุคลากรผูกพันและมุ่งมั่นต่อภารกิจของ 
มหาวิทยาลัย 
 

วุฒิการศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนนุ ปัจจัยหลักท่ีท าใหผู้กพันและมุ่งมัน่ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - 216 (27.16) สายวิชาการ คือ ความมั่นคงในการท างาน ความสมัพันธ์ 

ของบุคลากร การได้รับการยอมรบั ความก้าวหน้าและ 
การพัฒนาบุคลากร สายสนับสนนุ คือ ความมั่นคงในการ
ท างาน ความสัมพันธ์ของบุคลากร การไดร้ับการยอมรับ 
ความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน 

ปริญญาตรี 21 (3.87) 450 (56.61) 
ปริญญาโท 252 (46.41) 118 (14.85) 
ปริญญาเอก 270 (49.72) 11 (1.38) 

รวม 543 795 
ศาสนา สายวิชาการ สายสนับสนนุ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (คน/ร้อยละ) 

สายวิชาการ อ.358/ผศ.161/รศ.23/ศ.1 (รวม 543 คน)  
ร้อยละ อ.65.93/ผศ.29.65/รศ.4.23/ศ.0.18  
สายสนับสนุน ช านาญงาน 17 คน/ช านาญงานพิเศษ 3 คน/ 
ช านาญการ 81คน/ช านาญการพิเศษ  คน 13 คน 

พุทธ 330 (60.78) 455 (57.24) 
อิสลาม 200 (36.83) 329 (41.38) 
อื่น ๆ เช่น คริสต์ 13 (2.39) 11 (1.38) 

รวม 543  795  

   บุคลากรสายวิชาการต้องวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หากยังไม่จบปริญญาเอก ต้อง
มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษพร้อมไปศึกษาต่อ ส่วนสายสนับสนุนก าหนดคุณวุฒิตามต าแหน่งงาน มีสภาอาจารย์ 
และสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของอาจารย์ และบุคลากร ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตปัตตานี และรองอธิการบดีในการด าเนินงานของ PSUPN และ
จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ร่วมสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 
 ในสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ปฏิบัติการวิชาชีพในพ้ืนที่เสี่ยงภัยตามบริบทของคณะ เช่น ภาวะ
ความเครียด พนักงานขับรถจัดให้ตรวจสุขภาพก่อนการต่อสัญญา การตรวจสารเสพติด จัดสวัสดิการบ้านพัก
ส าหรับบุคลากรบางกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยง เป็นต้น 
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(4) มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญในการให้บริการและ
การปฏิบัติงาน ดังตาราง OP1-04   
 

ตาราง OP1-04  รายละเอียดของเทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัย 
 

ด้าน รายละเอียด 
อาคารสถานที ่ มีอาคารเรียนและอาคารปฏิบตัิการคณะ จ านวน 24 อาคาร ศูนย์วิจยัและศูนย์บริการต่าง ๆ หน่วยงาน

บริการวิชาการ 8 อาคาร พิพิธภัณฑ์ หอศิลปะ และหอวัฒนธรรม 6 อาคาร ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภมูิ
ตั้งอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อาคารโรงเรียนสาธิตและอนุบาลสาธิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ PSU 9 อาคาร โรงเรียนสาธติอิสลามศึกษา 1 อาคาร และอาคารบริหาร 13 อาคาร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบบ e-Learning (Microsoft Teams, LMS, MOOCs) 
ระบบบรหิารจดัการ ระบบสบืค้นสารสนเทศของห้องสมุดและฐานขอ้มูลวิชาการ/การวิจัย ฐานข้อมลู
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) และนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาเยือน
มหาวิทยาลยั (Inbound)  
เทคโนโลยด้ีานการบริหาร เช่น ฐานข้อมูลระบบการลงทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบ 
การประเมินการเรยีนการสอน ฐานข้อมูลนักศึกษา ทุนการศึกษา ฐานข้อมูลบุคลากร MIS –DSS 
Competency & TOR Online ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานงบประมาณ ฐานข้อมูลทุนการศึกษา 
ระบบประชุมทางไกล 
เทคโนโลยด้ีานงานวิจัย เช่น ฐานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัย (PRPM)  
เทคโนโลยีด้านการบริการวิชาการ ฐานข้อมูลศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
อุปกรณ์ช่วยงานพืน้ฐาน คอมพิวเตอรส์่วนบุคคล แฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โปรเจคเตอร์ เป็นต้น  
มีอุปกรณส์นับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยท่ีส าคัญกระจายตามคณะวิชา 

ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู ้

ส านักวิทยบริการ ซึ่งประกอบด้วยหอสมุด ฝุายเทคโนโลยีทางการศกึษา หอวัฒนธรรม ให้ความรูเ้กี่ยวกับ
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 ลานกิจกรรมนักศึกษา Lamae Samilae 
สหกรณ์ออมทรัพย์  ธนาคาร  ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัดพอเพียง สนามกีฬาและสระว่ายน้ า 
เส้นทางเดินวิ่ง Blue Lake หอดูนก  

 
(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 ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 
ด้านการจดั
การศึกษา  

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 และ เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา 
พ.ศ. 2558  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
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การด าเนินการ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 
ด้านการวิจัย
และการบริการ
วิชาการ   

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/มหาวิทยาลัย 
แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550  
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร ลักษณะโครงสร้างและการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  
 สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแล PSU ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.2559) 
ประกอบด้วย นายกสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 15 คน อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงาน นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และกรรมการอ่ืน ๆ ที่ได้มาตามแนวทางที่ก าหนด ได้แก่ กรรมการจากภายใน 7 คน ซึ่งเป็นตัวแทนรองอธิการบดี 
วิทยาเขต 1 คน ตัวแทนรองอธิการบดีอ่ืน 1 คน ตัวแทนคณบดี 4 คน ตัวแทนผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/
เทียบเท่า 1 คน ตัวแทนคณาจารย์ประจ า 4 คน ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 1 คน มีอ านาจหน้าที่ควบคุม 
ดูแลกิจการทั่วไปของ PSU เช่น ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน อนุมัติหลักสูตร 
การตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของอธิการบดี 
รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
 อธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของ PSU มีวาระ 4 ปี PSU มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบด ี
เป็นประธานคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝุายต่าง ๆ ของ 5 วิทยาเขต 18 คน คณบดี 32 คน 
ผู้อ านวยการส่วนงาน 12 คน ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงาน โดยมีรองอธิการบดีฝุายบริหารและ
การเงินเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กลั่นกรองข้อบังคับ และ
ระเบียบ จัดตั้ง รวม หรือยุบเลิกส่วนงาน ให้ข้อแนะน าแก่อธิการบดี  

PSUPN เป็นหนึ่งในระบบวิทยาเขตของ PSU (PSU SYSTEM) โดยอธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้รับผิดชอบการบริหาร PSUPN ร่วมกับรองอธิการบดีอีก 3 ฝุาย (ภาพ OP1-01) ก ากับ
ดูแล 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านพัฒนานักศึกษา 3) ด้านระบบสารสนเทศและวางแผน มีคณะกรรมการชุดส าคัญ
ท าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาและเพ่ือส่งเสริมภารกิจ (ตาราง OP1-01 และ ตาราง OP1-02) 
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ตาราง OP1-06 คณะกรรมการชุดส าคัญท าหน้าให้ค าปรึกษาและเพ่ือส่งเสริมภารกิจ 

 

คณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี  คณะอนุกรรมการส่งเสริมกจิการ
มหาวิทยาลัยประจ าวิทยาเขต 

แต่งตั้งตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ที่ 029/2556 วันท่ี 3 
มิถุนายน 2556 มอบอ านาจของสภาฯ 
ใหค้ณะกรรมการสภาวิทยาเขตส่งเสรมิ 
ให้วิทยาเขตสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ที่เหมาะสมกับแตล่ะพื้นท่ี โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเป็น
ประธาน กรรมการประกอบด้วย 
อธิการบดี ศาสตราจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 
คณบดีในวิทยาเขตกลุม่สาขาละไม่เกิน 
2 คน ผู้แทนอาจารย์ที่เป็น รศ.หรอื ศ. 
และผู้แทนบคุลากร ท าหน้าท่ีก าหนด
เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ แผนการ
ด าเนินงานด้านวิชาการและวิจยั 
ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและ
จุดเน้นวิทยาเขต พิจารณาก าหนดทิศทาง
นโยบายและการพัฒนาหลักสูตร 
เสนอแนะการจัดหาแหล่งทุนให้วิทยาเขต
ด าเนินการตามความเหมาะสม โดยมี 
รองอธิการบดีวิทยาเขตปตัตาน ี
เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตปัตตานี คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการ
มหาวิทยาลยัแต่งตั้งตามค าสั่ง
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
ที่ 1910/2561 วันท่ี 5 ตุลาคม 
2561 โดยมติสภา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
ในคราวประชุมครั้งท่ี 387 
(7/2560) เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2560 มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินกิจการของมหาวิทยาลยั 
ซึ่งคณะกรรมการได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการส่งเสรมิกิจการ
มหาวิทยาลยัประจ าวิทยาเขต
ปัตตานีเพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
โดยมีกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานคณะอนุกรรมการฯ และ 
มีผู้อ านวยการกองธุรการวิทยาเขต
ปัตตานีท าหน้าท่ีอนุกรรมการ 
และเลขานุการ 

มีรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตาน ี
เป็นประธาน กรรมการประกอบดว้ย
คณบดี 8 คน ผู้อ านวยการส่วนงาน 3 คน 
ประธานสภาอาจารย ตัวแทนคณาจารย์
ประจ า 4 คน มีผู้อ านวยการกองธุรการ
เป็นเลขานุการ มีหน้าที่เสนอแนะและ 
ให้ค าปรึกษาแก่รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานีในการบริหารกจิการของวทิยาเขต 
เสนอแผนพัฒนาแผนงานให้ความเห็น
เกี่ยวกับวิชาการของวิทยาเขต 
ต่ออธิการบด ี
คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตปัตตานี 
มีรองอธิการบดฝีุายวิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานีเป็นประธาน กรรมการ 
ประกอบด้วย รองคณบดีที่ก ากับดแูลงาน
ด้านวิชาการ 8 คน ผู้อ านวยการสว่นงาน 
3 คน ประธานสภาอาจารยวิทยาเขต 
ปตตานี ตัวแทนคณาจารย์ประจ า 4 คน 
มีเจ้าหน้าที่งานหลักสตูรของกองบริการ
การศึกษาเป็นเลขานุการ มีหน้าที่
เสนอแนะ 

 
 การประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี ด าเนินการโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงานในรูปแบบกรรมการสภาวิทยาเขต ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 050/2558 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย กรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 
2556 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ที่ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานหลังจากใช้ข้อบังคับดังกล่าว
มาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานกรรมการ 
และรองอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ ผลของการประเมิน พบว่า กรรมการคณะนี้มีบทบาทส าคัญ
และมีผลการด าเนินงานชัดเจน สมควรให้ใช้กลไกนี้ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาเขตของ PSU ต่อไป 
 ส่วนประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส่วนงาน ด าเนินการปีละ 
1 ครั้ง โดยคณะกรรมการที่มีอธิการบดีเป็นประธาน ส าหรับการประเมินระดับองค์กรจะใช้การประเมินคุณภาพ 
ภายในและภายนอกองค์กรตามรอบเวลาที่ก าหนด  
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ภาพ OP1-01  โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

 PSUPN มีผู้เรียน ผู้รับการบริการที่ส าคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีความต้องการและความคาดหวัง 
(ตาราง OP1- 07) 
 

การบริการ 
ผู้เรียน/ กลุ่มผู้รับบริการ

ส าคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการและความคาดหวัง 

ด้านการจัด
การศึกษา 
หลักสตูรปริญญาตรี
และหลักสตูร
บัณฑิตศึกษา 
 

(C1) ผู้เรียนระดับปรญิญาตรี  - การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีทรัพยากรส่งเสริม 
- การเรยีนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต

ความเร็วสูงและครอบคลุมพื้นท่ี  
- การลดและแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด มีงานท าและ 

ประกอบอาชีพอิสระได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
รองอธิการบดีฝ ายวิชาการ             

วิทยาเขตปัตตานี 
รองอธิการบดีฝ ายพัฒนา

นักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 

รองอธิการบดีฝ ายระบบ
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 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ ายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาองค์กร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ ายวิชาการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ ายพัฒนา
นักศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ ายศิษย์เก่า
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 - ทุนการศึกษา 
- จบตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

(S1) ผู้ปกครอง - จบแล้วมีงานท าหรือสามารถสร้างงานได้ 
- บุตรหลานมีความปลอดภัยทั้งที่อยู่ภายในและ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
(S2) ศิษย์เก่า - ได้รับข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยและคณะ 

- ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง 
- ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 

(up-skill/re-skill) 
(S3) ผู้ใช้บัณฑิต - บัณฑิตมีศักยภาพตามต าแหน่งงานและมีความรับผิดชอบสูง 

- บัณฑิตมีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
- บัณฑิตมีทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

หลักสตูรปริญญาตร ี (FC1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ช้ันปีท่ี 6  

- มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและตรงความต้องการ 
- ค่าเทอมถูก มีทุนการศึกษา มีระบบผ่อนช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
(FC2)  ผู้เรียนระดับ
อนุปริญญา  

- เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการและเพิ่มคุณวุฒิ 
- เพิ่มโอกาสในการมีงานท า 

หลักสตูร
บัณฑิตศึกษา 

(FC3) ผู้เรียนระดับปรญิญา
ตรี/ปริญญาโท 

- ทุนการศึกษา 
- จบตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
- เพิ่มความก้าวหน้าในต าแหน่ง 

ด้านการวิจัย (C3) ผู้ให้ทุนวิจัย 
 

- งานวิจัยมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตามวัตถุประสงค์ สามารถด าเนินการตามข้อก าหนด 

- ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ หรือ เปูาหมาย 
ของผู้สนับสนุนทุนวิจัย 

- ด าเนินการวิจัยส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
(C4) ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย - งานวิจัยสามารถน าไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ ต่อยอดในมิติ

วิชาการและเชิงพาณิชย ์
ด้านบริการวิชาการ 
 

(C5) ผู้รับบริการวิชาการ - ได้รับบริการทีต่รงกับความต้องการ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

- ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

(C6) ผู้รับบริการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- มีแหล่งเรียนรูด้้านวัฒนธรรมที่มีคณุค่า ได้รับบริการที่ดี 
ถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

- การส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และสร้างสรรคต์ามบริบทชายแดนภาคใต ้

C หมายถึง ผูเ้รียน หรือ กลุ่มผู้รับบริการส าคัญ FC หมายถึง ผู้เรยีนในอนาคต S หมายถึง ผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 
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(3) คู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบ 
 PSUPN มีคู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จ าแนกตามภารกิจที่มีบทบาท 
ต่อระบบงาน การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และข้อก าหนดความร่วมมือ (ตาราง OP1-08) 
 

ตาราง OP1-08  ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 

ผู้ส่งมอบและ 
คู่ความร่วมมือ 

บทบาทหน้าท่ีตามภารกิจและการประสานงาน ข้อก าหนด 
ความร่วมมือ การส่งเสริมขีดความสามารถ การสื่อสารระหว่างกัน 

1. แหล่งฝึกวิชาชีพ 
สหกิจศึกษา สถาน
ประกอบการ ที่ท า MOU 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน
วิชาการและทักษะการปฏิบตัิงาน 

หนังสือราชการ การประชุม 
อีเมล การเข้าเยีย่ม 
โทรศัพท์  

เป็นไปตามเง่ือนไข 
ที่ก าหนด และสอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่ศึกษา 

2. สถาบัน/องค์กรที่ท า 
MOU ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

การจัดการศึกษา การวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรม การบริการ
วิชาการ การพัฒนาบุคลากร/
นักศึกษา 

หนังสือราชการ การประชุม 
อีเมล การเข้าเยีย่ม 
โทรศัพท ์

มีขอบเขตความ
รับผิดชอบ บทบาทหน้าที่
ของคู่สัญญาแต่ละฝุาย 

3. เครือข่ายชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

การร่วมเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษา การวิจัย
และการบริการวิชาการ  

หนังสือราชการ การประชุม 
อีเมล การเข้าเยีย่ม 
โทรศัพท์ ไลน์กลุ่ม 

ก าหนดแนวทาง 
ความร่วมมือและ 
บทบาทหน้าท่ี 
ของแต่ละฝุาย 

4. โรงเรียนมัธยมศึกษา 
วิทยาลัย 

การรับนักศึกษาใหม่ การแนะแนว
นักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ 

การประชุม Roadshow 
โทรศัพท์ ไลน์กลุ่ม 

มีการวางแผน 
การด าเนินงานร่วมกัน 

 

P.2 สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของวิทยาเขตปัตตานี 
ก. สภาพการแข่งขัน  
 (1) ล าดับในการแข่งขัน PSU ได้รับการจัดอันดับใน QS University Ranking 2021 เป็นอันดับที่ 8 
ของประเทศ อันดับที่ 156 ของเอเชีย และอันดับที่ 801 - 1,000 ของโลก ทั้งนี้มีหลายประเด็นที่ต้องปรับปรุง เช่น 
จ านวนการถูกอ้างอิงในงานวิจัยตีพิมพ์ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science จ านวนความร่วมมือ
ด้านงานวิจัย ผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รายได้จากภาคเอกชน จ านวนสิทธิบัตรนานาชาติ 
เป็นต้น PSUPN ก าหนดแผนงานและแนวทางร่วมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยโดยเฉพาะสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ RDO โดยด าเนินการแบบมีส่วนร่วมกับทุกคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  
  (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของ 
PSUPN ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ PSU ได้แก่ การสร้างความแตกต่างของการจัด
การศึกษาและการบริการที่เกิดจากปรากฏการณ์ปฏิวัติดิจิทัล และ Disruptive Technology การเปลี่ยนแปลง 
ประชากรทางโครงสร้างอายุและความนิยมในการส่งบุตรหลานเรียนทางศาสนาส่งผลให้มีผู้เรียนในระดับ  
อุดมศึกษาจ านวนน้อยลง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส่งผลให้ PSUPN ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการจัดการด้านทรัพยากรให้สอดคล้อง 
และทันต่อความเปลี่ยนแปลง  
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 (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ PSUPN ใช้แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญจากแหล่งอ่ืนๆ 
ได้แก่ ฐานข้อมูลระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ระดับนานาชาติ 
ได้แก่ QS Ranking  
 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์  
  PSUPN ได้ระบุความได้เปรียบ โอกาส และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญตามพันธกิจด้านการจัด
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตาราง OP2-01) 
 
ตาราง OP2-01  ความได้เปรียบ โอกาส และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์
Strategic Goal-SG 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
Strategic Advantage-SA 

โอกาสเชิงกลยุทธ ์
Strategic Opportunity-

SO 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Challenge-SC 

SG1 การจัดการศีกษา 
ในสาขาท่ีตอบโจทย ์
การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
เช่น สาขาเทคโนโลยยีาง 
ฮาลาล 

SA1 อาจารย์/บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาที่เป็นจดุเน้น
ของวิทยาเขต 
SA2 มีเครือข่ายความร่วมมือ 
ที่เข้มแข็งในระดับพื้นท่ี และ
ระดับประเทศ 

SO1 รัฐบาลส่งเสรมิการใช้ 
เทคโนโลยีในการสร้างและ
จัดการความรู้ การจัด 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบท
พื้นที่  

SC1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
Disruptive technology 

SG2 การถ่ายทอดความรู้
จากการวิจัย เทคโนโลยี 
และ นวัตกรรม เพื่อร่วม
สร้างความเข้มแข็งและ
แก้ไขปัญหาของพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

SA3 ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์นักวิจัยในสาขา 

ที่เช่ือมโยงกับการพัฒนาพ้ืนท่ี
เช่น การศึกษา ยางพารา 

ฮาลาล การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า
เศรษฐกิจ  

SO2 ความอุดมสมบูรณ ์

ของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในพื้นทีม่ีศักยภาพเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน
และสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ
แบบก้าวกระโดด 

SC2 ภาพลักษณ์ความรุนแรง
ของพื้นที่  
SC3 การน าผลงานวิจัย 

ไปต่อยอด 

ในภาคอุตสาหกรรม 

และเชิงพาณิชย ์

SG3 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

SA1 อาจารย์/บุคลากร 

มีความเชี่ยวชาญ 

SA2 มีเครือข่ายความร่วมมือ 

ที่เข้มแข็งในระดับพื้นท่ี และ
ระดับประเทศ 

SO3 ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้านการสร้างความสามารถ 

การแข่งขันตามแนวคิด 

ต่อยอดอดีตจากอัตลักษณ์ 
วิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม 
จุดเด่น 

ทางทรัพยากรธรรมชาติ  

SC4 ความร่วมมือด้าน
วัฒนธรรมระหว่างภูมภิาค
อาเซียน บนฐานมรดก 

ทางวัฒนธรรมร่วมเพื่อ 

การเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

SG4 การบรหิารจดัการ
ภารกิจของ PSUPN 

อย่างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

SA4 ภาพลักษณ์และชื่อเสยีง
ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

SO4 การพัฒนาระบบการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต การวาง
พื้นฐานระบบรองรับการ
เรียนรูโ้ดยใช้ดิจิทลั
แพลตฟอร์ม 

SC5 การพัฒนา PSUPN 

ให้เป็น Green Campus 

SC6 ระบบสารสนเทศ 

ที่พร้อมใช้งานและสนับสนุน
การตัดสินใจ 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
PSUPN มีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการโดยใช้สารสนเทศจากผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียในการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ใช้เครื่องมือ 5ส. LEAN KM SIPOC Green Office ในการ 
บริหารคุณภาพการด าเนินงาน และใช้เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ เช่น 
AUN-QA ระดับหลักสูตร EdPEx ระดับคณะ TQA ระดับส่วนงานเทียบเท่าคณะ รวมทั้งใช้วิธีการปรับปรุง 
ผ่านการประเมินตนเอง การทบทวนตัวชี้วัดระดับองค์การตามรอบเวลาที่ก าหนด 
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หมวด 1  การน าองค์กร 
 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง  
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
1.1ก.(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม 

ผู้บริหารระดับสูงของ PSUPN ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบันเทียบเท่า
คณะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตบริหารงานตามวาระ 4 ปีของอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
อธิการบดีได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของ PSU เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และได้น าสู่
การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 406 (2/2562) เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 
2562 

PSUPN ได้น าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 ที่ได้รับการสื่อสารจาก
อธิการบดีที่ผ่านกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้มีการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมตามบริบททั้งภายในและ
ภายนอก ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตามพันธกิจของวิทยาเขตปัตตานี โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศจากผู้เรียน ผู้รับริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ ข้อมูลจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
แผน ผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทระดับชาติ ระดับภาค และสร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างวิทยาเขตให้มี
ความยั่งยืนและประสบความส าเร็จตามแนวทางการน าองค์กรของวิทยาเขตปัตตานี (ภาพ 1.1-01) จากการมี
ส่วนร่วมของที่ประชุมและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามล าดับขั้น เช่น ที่ประชุมทีมบริหาร คณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตาน ีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตปัตตานีคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ า
วิทยาเขต คณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์  
และแผนยุทธศาสตร์จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงในช่วงกลางแผนและสิ้นสุดแผนในขั้นตอนเริ่มต้นของ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (2.1ก.)  

ส่วนค่านิยมได้ก าหนดโดยที่ประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่บุคลากรผ่านการประชุมของแต่ละวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ค่านิยม PSU เป็นสมรรถนะหลักของบุคลากร โดยจัดเป็นสมรรถนะหลัก 3 ด้าน คือ 
“PSU” 1) P: Professionalism ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2) S: Social responsibility 3) U: Unity รู้รัก
สามัคคี ส าหรับวิทยาเขตปัตตานีได้เพ่ิมค่านิยม V: Volunteerism จิตอาสา” โดยใช้ในการประเมินผลการท างาน 
ประจ าปีของบุคลากรทุกกลุ่ม ค่านิยมเป็นหลักการและแนวทางส าคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
คือ “การถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดไปยังผู้เรียน กลุ่มผู้รับ 
บริการส าคัญ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางการสื่อสารและในช่วงการจัดกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ นอกจากนี้ 
ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร (ตาราง 1.1-01) 
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ตาราง 1.1-01 ความมุ่งม่ันต่อค่านิยมองค์กรของผู้บริหารระดับสูง 
 

ค่านิยมองค์กร พฤติกรรมความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กรและการปฏิบัติตนของผู้บริหารระดับสูง 
P: Professionalism
ความเชี่ยวชาญ 
ในงานอาชีพ 
 

การบริหาร PSUPN สู่วิสยัทัศน์ “มหาวิทยาลยัเพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลักในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดนบนฐานพหุวัฒนธรรม มุ่งสูม่หาวิทยาลัยช้ันน า 1 ใน 5 ของอาเซียน” 
คณะและส่วนงานของวิทยาเขตปตัตานีเป็นกลไกส าคญัในการขับเคลื่อนทางวิชาการ วิทยาเขต 
เป็นส่วนงานสนับสนุนโดยใช้การจดัการคณุภาพงานและควบคุมต้นทุน จัดการความรู้และ
นวัตกรรม และพัฒนาผู้น าและทรพัยากรบุคคล ตัวอย่างการด าเนินงานท่ีเกิดจาก 
การส่งเสริมจัดการศึกษา พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสอบแบบ Active  Learning และ การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ผา่นระบบออนไลน์ท่ีเป็นแพลทฟอร์มหลักของ PSU และ PSUPN   
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ก าหนดทิศทางการวิจัยสถาบันของ PSUPN มุ่งการวิจัย 
ที่น ามาใช้ในการพัฒนาวิทยาเขต เช่น การระบบน้ าใช้และน้ าเสยี การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านนวัตกรรมน าสู่การพัฒนางานในทุกส่วนงาน มีกองทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี
จัดสรรเป็นทุนพัฒนานักวิจัย ทุนวจิัยทั่วไป/วิจยัก าหนดประเด็น/วิจยัพัฒนาวิทยาเขต/วิจยั 
ในช้ันเรียน/วิจัยสถาบัน/หนังสือ ต ารา/พัฒนานวัตกรรม เป็นต้น และจัดเวทีประกวดและน าเสนอ
นวัตกรรมประจ าปี น าผลงานเด่นของแต่ละส่วนงานแลกเปลีย่นใช้ประโยชน์และยกระดับคุณภาพ
งาน เป็นต้น 
การส่งเสริมบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรคโ์ดยใช้ “ทุนทางพหุวัฒนธรรม” ของปัตตานผีนวกกับองค์ความรู้ต่อยอดสู่การสร้าง 
“ความแตกต่าง” ที่ส่งผลต่อการ “สร้างมลูค่า” และการ ”สรา้งคุณค่า” ได้จัดท าโครงการ 
“ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม” เพื่อร่วมสร้างเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและคงอัตลักษณ์ใหก้ับความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของปัตตานี โดยความร่วมมือ
ของ 5 ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน  

S: Social 
responsibility 
ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

การร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การยกระดับคุณภาพการศึกษาและคณุภาพชีวิต น าโดย 
คณะศึกษาศาสตร์ ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคงด้านอาชีพและรายได้ น าโดย 
ส านักส่งเสรมิและการศึกษาต่อเนือ่งและโครงการวิจัยอ่าวปัตตานีแบบบูรณาการศาสตร:์ การใช้
ฐานทรัพยากรชีวภาพของ อ่าวปัตตานีสู่การใช้ประโยชน ์โดยการมีสว่นร่วมของชุมชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและ มัน่คง” ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับการผลติ
และการแปรรูปสรา้งมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของภาคน าโดยศูนยว์ิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล 
พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรคผ์่านโครงการ “ปัตตานเีมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม” ของวิทยาเขต รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบาย 
Green Campus การส่งเสรมิการคัดแยะขยะ การลดใช้โฟม และถุงพลาสติก เป็นต้น 
การร่วมมือกับจังหวัด หน่วยงานรัฐ เอกชนและชมุชน ร่วมงานกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาการและให้ความร่วมมือในการด าเนนิการตามนโยบายของจังหวัด 
ที่มุ่ง “ขจัดภัยยาเสพติด เร่งเศรษฐกิจให้ฟื้นฟู สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ เชิดชูคนดี” การสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน 
ด้านเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต เช่น การด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
1 วิทยาเขต 1 ชุมชน โครงการความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ และโครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้
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ค่านิยมองค์กร พฤติกรรมความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กรและการปฏิบัติตนของผู้บริหารระดับสูง 
U: Unity  
รู้รักสามัคค ี
ความเป็นเอกภาพ 
One-PSU 

สร้างความผูกพันกลุ่มบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า การมีความส านึกร่วมของทุกภาคส่วน 
เป็นสภาพแวดล้อมเชิงบวกที่ช่วยผลักดันองค์กรสู่เปา้หมายร่วมกันในทุกระดับ การก าหนดรูปแบบ
และการสรา้งการมสี่วนร่วม เช่น ระบบการสื่อสารภายในองค์กร กิจกรรมสานความสัมพันธ์ภายใน
และระหว่างวิทยาเขตทั้งระดับบุคลากรและนักศึกษา เช่น Happy Workplace, PSU League 
ค่ายนักศกึษา 5 วิทยาเขตที่จัดต่อเนื่อง เป็นต้น ส่วนการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันกับศิษยเ์ก่า 
มี 2 วิธี คือ 1) ขับเคลื่อนโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาตามจุดเน้นของแต่ละคณะ และ 2) ขับเคลื่อน 
โดยฝ่ายศิษยเ์ก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษของ PSUPN ด้วยกิจกรรม 4 ลักษณะ คือ 1) 
ติดต่อสื่อสารกบัศิษย์เก่าโดยตรงเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของวิทยาเขต โดยใช้ Social media 
เป็นหลัก คือ Facebook Page (FB) คือ PSU Pattani Alumni และสื่อสารไปยัง FB ของศิษย์เก่า 
คือ ศรีตรังสะพรั่งบานเป็นล้านช่อ ศูนย์ประสานใจสีบลู รสูะมิแล 2) การจัดหรือร่วมจดัโครงการ
หรือกิจกรรมในวัน/วาระส าคัญของPSU/PSUPN เช่น วันสงขลานครินทร์ วันมหิดล วันรสูะมิแล 
เป็นต้น 3) ร่วมกับทุกคณะจัดกิจกรรมระดมทุนสมทบกองทุน รวมทัง้การจัดระดมทุนตามวาระ 
ต่าง ๆ เช่น โครงการพี่ช่วยน้อง ระดมทุนจากศิษยเ์ก่าเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ปัจจุบัน โครงการช่วยเหลือสังคมในคราวประสบภยัพิบัติตา่งๆ หรือ โครงการ Give Gift 
มอบความรักและเงินบริจาคให้แก่กลุ่มเปราะบางในวาระวันแห่งความรัก เป็นต้น 

V: Volunteerism 
จิตอาสา 

การสร้างเสริมจิตใจที่พร้อมเป็นผู้ให้ ไม่ดูดายสังคมและความเดือดร้อนของเพ่ือนมนุษย์ PSUPN 
ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาทั้งที่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจดัขึ้นเอง 
หรือเข้าร่วมกจิกรรมที่มหาวิทยาลยัจัดขึ้นเช่น โครงการชายหาดสะอาดด้วยมือเรา โครงการมสัยดิ
สะอาดจริง ๆ หรือ กิจกรรมปันความสุข เป็นต้น รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพบก และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายจดักิจกรรม 
ค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม จังหวัดปัตตานี นอกจากน้ี PSUPN ยังได้จดัตั้ง “ศูนย์อาสา 
ลูกพระบดิา ม.อ.ปัตตาน”ี ให้เป็นกลไกในการร่วมมือร่วมใจดูแลช่วยเหลือสังคมด้วยการมสี่วนร่วม
ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย 
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ภาพ 1.1-01 ระบบการน าองค์กรของวิทยาเขตปัตตานี 

 
1.1ก.(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
 ผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีจริยธรรม โดยก าหนดและประกาศนโยบายที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพ ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่มทั้งผู้บริหาร 
อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สื่อสาร
ด้วยการประชุมและมอบคู่มือจริยธรรมของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม แจ้งในการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ PSU กองการเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหารใหม่มีความรู้ มีการด าเนินการตามกฏหมายและมีจริยธรรม สามารถน าไปใช้ในการ
บริหาร  รวมทั้งได้ก าหนดให้หลักธรรมาภิบาลเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 1) ประเมินประจ าปี  2) ครึ่งวาระการบริหารงาน 
และ 3) สิ้นสุดวาระการบริหารงาน 

ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจเรื่องส าคัญโดยด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อการมีส่วนร่วม การมี
มุมมองที่รอบด้านและรอบคอบ มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิทยาเขตป ตตานี 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สารสนเทศจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

สภามหาวิทยาลัย 
สภาวิทยาเขต 

คณะกรรมการประจ า 
วิทยาเขตปัตตาน ี

นักศึกษา ผู้ใช้บริการ 
อาจารย์และบุคลากร 
ชุมชน คู่ความร่วมมือ 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

แผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ชายแดน 
แผนยุทธศาสตร์ภาค 

 

การจัดท ากลยุทธ์ 

ระบบงานและสมรรถนะหลัก 

ค่านิยมองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร 
การสื่อสารองค์กร 

 

กระบวนงานส าคัญ กระบวนงานสนับสนุน 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน การประเมินผล  
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

จัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

จัดการคุณภาพงาน
และควบคุมต้นทุน 

พัฒนาผู้น าและ
ทรัพยากรบุคคล 

สร้างความผูกพัน
บุคลากร ศิษย์เก่า 

 

รับผิดชอบต่อ 
สังคมและชุมชน 

ส าพแวดล้อมในการสร้างวิทยาเขตให้มีความยั่งยืนและประสบความส าเร จ 
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อุทธรณ์ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยเป็นกลไกก ากับการบริหารและการด าเนินที่ถูกต้องทั้งพฤตินัยและนิตินัย 
ผู้บริหารระดับสูงมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการรับและจัดการข้อร้องเรียน จัดช่องทางร้องเรียน เช่น Website 
จดหมาย โทรศัพท์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/ส่วนงาน การหาข้อเท็จจริง และลงโทษ 
หากพบพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม โดยผู้บริหารระดับสูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการ 
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  มีการรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนจ าแนกตามประเภทเรื่องและวิทยาเขต 
ทุกรอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ PSU จัดระบบการตรวจสอบ
โดยมีหน่วยตรวจสอบภายใน และตรวจสอบภายนอกโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นอกจากนี้ผู้บริหาร
ระดับสูงได้ก ากับจริยธรรมการวิจัย  โดยก าหนดให้โครงการวิจัยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัย กรณีการท าวิจัยที่เก่ียวกับคน มีคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยก ากับดูแล  

 
1.1ก.(3)  ผู้บริหารระดับสูงสร้างความยั่งยืนให้กับ PSUPN ผ่านระบบการน าองค์กร (ภาพ 1.1-01) และ 
การสร้างส าพแวดล้อมในการท างานที่หนุนเสริมการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังอธิบายในตาราง 1.1-02 
 

ตาราง 1.1-02 การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่หนุนเสริมการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 

การสร้าง
ส าพแวดล้อม 

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
ทรัพยากรบุคคล 

1.4 จัดโปรแกรมพัฒนาผู้น าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนา
ผู้น าในอนาคตของวิทยาเขตปตัตาน ี

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
สนับสนุนเทยีบเท่าคณะรวมทั้งใช้วิธีการปรับปรุงผ่านการประเมินตนเอง การทบทวนตัวช้ีวัดระดับ
องค์การ การเรยีนรู้ในทุกระดับและท าให้บุคลากรเกิดการเรยีนรูด้้วย 

1.8 การมอบหมายภาระหน้าท่ีและการติดตามผลตามรอบเวลาที่ก าหนด 
4. การสร้างเสรมิ 
ความผูกพัน 
ของบุคลากร  

1.9 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้ที่ทันสมัย การจดับริการ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตที่ครอบคลุม จัดบริการรถไฟฟ้าบริการภายใน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความ
สวยงาม สะอาด จัดสถานท่ีพักผ่อน สถานท่ีออกก าลังกาย เพิ่มทางวิ่งและทางเดินเท้า การสรา้ง 
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การสร้าง
ส าพแวดล้อม 

ตัวอย่างแนวทางการด าเนินการ 

นักศึกษา และ
ศิษย์เก่า 

พื้นที่หลังคาคลุมขนาดใหญส่ าหรบัการจัดกิจกรรมของนักศึกษา การเข้าร่วมกจิกรรมของนักศึกษา 
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 ารวจ 
มาใช้ในการก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมสร้างเสรมิความผูกพัน 

5. ความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน 

1.13 การยกระดับคณุภาพการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาน าโดยคณะศึกษาศาสตร์ โดยการ
พัฒนาต้นแบบการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรม โครงการพัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห์แก่เด็กและเยาวชน พัฒนาโรงเรยีนตาดีกาต้นแบบ การพัฒนาโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามตามโครงการ SMP  

1.14 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคงด้านอาชีพและรายได้ การสร้างเสริมทักษะอาชีพ  
1.15 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี ใช้ทรัพยากรด้วยความรับผดิชอบ เช่น กิจกรรมตามนโยบาย 

Green Campus การส่งเสรมิการคัดแยะขยะ การลดใช้โฟม และถุงพลาสติกทีม่ีผลงานเชิง
ประจักษ์และมีคณุภาพไดร้ับรางวลัประกาศเกียรติคณุ รวมทั้งการก ากับดูแลโรงอาหารและร้านค้า
ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขาภบิาลอาหาร เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการ 

1.16 การร่วมเสริมสร้างความเขม้แข็งของสังคมในมิติการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ ด้วยการบริการ
วิชาการ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสรมิชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อส่งเสรมิสุขภาพตามอตัลักษณ์พื้นที่ เปดิศูนย์เรียนรูห้ัตถศิลป์ ม.อ.ปัตตานี: ส่งเสรมิ
การพัฒนาผลิตภณัฑ์หตัถศิลป์ สรา้งมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจชุมชน 

 
 
ข. ช่องทางการสื่อสารของผู้บริหารระดับสูง 
1.1ข.(1) การสื่อสาร 

ผู้บริหารระดับสูงของ PSUPN ใช้วิธีการที่หลากหลายในการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ ให้ข้อมูล ร่วม
การตัดสินใจ สร้างความผูกพัน รับรู้ความต้องการ และสร้างการมีส่วนร่วมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้ข้อมูล ร่วมการตัดสินใจ สร้างความผูกพัน รับรู้ความต้องการ และสร้าง
การมีส่วนร่วม (ตาราง 1.1-03) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน iPSU Pattani เพ่ือสื่อสารและ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง นักศึกษา และบุคลากร PSUPN ในการใช้บริการข้อมูลต่างๆ  
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ตาราง 1.1-03 แผนและวิธีการสื่อสารของของผู้บริหารระดับสูง 
 

ช่องทาง 
การสื่อสาร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัตถุประสงค์การสื่อสาร 

ผู้เ
รีย

น 

อา
จา

รย
์ บ

ุคล
าก

ร 

ผู้ใ
ห้ท

ุนว
ิจัย

 

ผู้บ
ริห

าร
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

ผู้ป
กค

รอ
ง 

คู่ค
วา

มร
่วม

มือ
 

นัก
เรีย

น 
ปร

ะช
าช

น 

สร
้าง

กา
รร

ับร
ู้ ให

้ข้อ
มูล

 

ร่ว
มก

าร
ตัด

สิน
ใจ

 

สร
้าง

คว
าม

ผูก
พัน

 

รับ
รู้ค

วา
มต

้อง
กา

ร 

สร
้าง

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
 

1. การประชุม N N   N        
2. การประชุมผู้บริหาร    M         
3. วารสาร จดหมายข่าว M M  M M M M      
4. ป้ายประกาศ/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. การรับข้อร้องเรียน D D D D D D D      

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

 
1.1ข.(2) PSU จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ให้เป็น 
แนวทางการบริหารที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้การด าเนินงานบริหารเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่องไม่ขึ้นอยู่
กับวาระของผู้บริหารระดับสูงของ PSU ในการจัดท าแผนฯ ได้ให้ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก าค
ส่วนพิจารณาร่วมกันว่า ต้องการที่จะเห นมหาวิทยาลัยใน 20 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร และจะมีส่วนร่วม
อย่างไรเพื่อน าพามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า สามารถยืนหยัดและก้าวข้ามความท้าทายได้อย่างม่ันคง 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร ว ร่วมขับเคลื่อน PSU ก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรม
และสังคม”  
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 PSU ได้ถ่ายทอดแผนระยะยาวสู่ “แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565” 
อย่างมีส่วนร่วมผ่านการเรียนรู้จากการบริหารให้บรรลุเป้าหมายของ 5 ทศวรรษที่ผ่านมาตามล าดับ คือ ทศวรรษ 
ที่ 1 (พ.ศ. 2510-2519) ก้าวย่างสู่การสร้างขุมปัญญาในภาคใต้ ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2520-2529) ศูนย์ความรู้
สู่บริการวิชาการ ทศวรรษที่สาม (พ.ศ. 2530-2539) ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้ 
ทศวรรษที่สี่ (พ.ศ. 2540-2549) ปลูกฝังวัฒนธรรมฐานรากการวิจัยเป็นฐานและทศวรรษที่ห้า (พ.ศ.2550-
2559) ก้าวสู่มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ที่เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัยโดยสนับสนุนให้
เกิดการน าการวิจัยสู่การเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนางานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และผลงานนวัตกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ 
ตอบโจทย์เชิงบูรณาการที่ของประเทศ และยกระดับศักยภาพของชุมชน ซึ่งน ามาสู่ทศวรรษที่หก (พ.ศ. 2560-
2569) มหาวิทยาลัยเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงด้วย
การวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ PSU ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติด้วยการมอบหมายงาน 
มอบอ านาจการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น “ค าสั่งมอบหมายงานและมอบอ านาจเพ่ิมเติมให้รองอธิการบดี 
ฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2561 และ 2562” และ “ค าสั่งมอบอ านาจให้รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ปฏิบัติการแทนอธิการบดี พ.ศ. 2559” เป็นต้น (มอบอ านาจผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
http://www.personnel.psu.ac.th/per34.html) 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาเขตปัตตานีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัยเพ่ือการบรรลุ
วิสัยทัศน์ ผู้บริหารระดับสูงของ PSUPN ได้วางแนวทางในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ
ของผู้บริหารทุกระดับได้รับทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบดังตารางที่ 2.1 -01 รวมทั้งตัวชี้วัดตาม
ตาราง 4.1-01 ตัวชี้วัดส าคัญระดับองค์กรของ PSUPN ที่มีความสอดคล้องกับ SA, SO, SC ดังตาราง OP2-01  
และได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ของวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ จัดท า
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยมีแนวทางก ากับ
การปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ดังตาราง 1.1-04 
 

ตาราง 1.1-04  แนวทางก ากับการปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์วิทยาเขตป ตตาน:ี “มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลักในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน 
บนฐานพหุวัฒนธรรม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน” 

7 แนวทาง 
ในการก ากับ 

การด าเนินงาน 
เพ่ือการบรรลุ

วิสัยทัศน์ พันธกจิ 

4 พันธกิจที่ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลกัในการ 
พัฒนาพ้ืนที่ าคใต้ชายแดนบนฐานพหุวัฒนธรรม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน  

1. เป็นเลิศทาง 
ในการจัดการศึกษา

เพ่ือผลิตบัณฑิต 

2. เป็นเลิศทาง 
ในการสร้างองค์

ความรู้จากการวิจัย 

3. เป็นเลิศในการ
บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4. เป็นเลิศในการ
บริหารจัดการองค์กร

และระบบงาน 

1. ด าเนินงาน 
ตามกลยุทธ์และ 
แผนงาน 

กระบวนการท างาน
ด้านการผลติบัณฑติ  

กระบวนการ
สนับสนุนพันธกิจ 
ด้านวิจัย 

กระบวนการ
ให้บริการวิชาการ 
กระบวนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

กระบวนการสร้าง 
multicultural 
ecosystem 
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บนฐานพหุวัฒนธรรม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน” 

7 แนวทาง 
ในการก ากับ 

การด าเนินงาน 
เพ่ือการบรรลุ

วิสัยทัศน์ พันธกจิ 

4 พันธกิจที่ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลกัในการ 
พัฒนาพ้ืนที่ าคใต้ชายแดนบนฐานพหุวัฒนธรรม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน  

1. เป็นเลิศทาง 
ในการจัดการศึกษา

เพ่ือผลิตบัณฑิต 

2. เป็นเลิศทาง 
ในการสร้างองค์

ความรู้จากการวิจัย 

3. เป็นเลิศในการ
บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4. เป็นเลิศในการ
บริหารจัดการองค์กร

และระบบงาน 

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 39 ตัวช้ีวัด
ระดับองค์กรและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ตามกระบวนการ  

12 ตัวช้ีวัด 10 ตัวช้ีวัด 8 ตัวช้ีวัด 9 ตัวช้ีวัด 

4. ใช้ระบบปรับปรุง
ผลการปฏิบตัิงาน 

PDCA, AUN-
QA,SIPOC 

PDCA เช่น ระบบ
จัดการวารสาร  

PDCA PDCA, LEAN,SIPOC 

5. บริหารคณุภาพ
และบรหิาร 
การเปลีย่นแปลง 

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 
ตามบทบาท
หน้าท่ี 

สภาวิทยาเขตปัตตาน ี
คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตปัตตาน ี
คณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขต
ปัตตาน ี

คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตปัตตาน ี
คณะกรรมการกองทุน
วิจัย วิทยาเขตปัตตาน ี

คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตปัตตาน ี

คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตปัตตาน ี
ที่ประชุมทีมบรหิาร
วิทยาเขตปัตตาน ี

7. ก าหนด
ผู้รับผิดชอบหลัก
ที่ชัดเจน 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการฯ/ 
รองอธิการบด ี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการฯ/คณบด ี
ทุกคณะ 
ผู้ช่วยอธิการบด ี

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการฯ/คณบด ี
ทุกคณะ/ผอ.ส านัก
ส่งเสริมและการศึกษา

รองอธิการบดีวิทยา
เขตปัตตานี/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล/
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พัฒนาพ้ืนที่ าคใต้ชายแดนบนฐานพหุวัฒนธรรม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน  

1. เป็นเลิศทาง 
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เพ่ือผลิตบัณฑิต 
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ในการสร้างองค์

ความรู้จากการวิจัย 

3. เป็นเลิศในการ
บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
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4. เป็นเลิศในการ
บริหารจัดการองค์กร

และระบบงาน 

คณบดีทุกคณะ/ 
ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการ/ 
ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ 
ผอ.กองกิจการศึกษา 

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ/ผอ.ส านัก
วิทยบริการ/ผอ. 
กองบริการการศึกษา 

ต่อเนื่อง/ผอ.สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษาฯ/
ผอ.สถาบันฮาลาล/
ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ/ผอ.กอง
บริการการศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
และวางแผน/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ฯ/ผอ. 
กองธุรการ/ผอ. 
กองแผนงานฯ/ 
อ.กองอาคารสถานท่ี 

8. เป้าหมายส าคัญ 
   ของการบรรลุ   
   วิสัยทัศน์และ 
   พันธกิจ คือ 
   “2 ลด 2 เพิ่ม” 
 

ลดจน ไม่ใช่จนในเพียง
ในมิติเศรษฐฐานะ แต่
เป็นสถานภาพ 
ทางการศึกษา 
(ผู้รู้/ผู้ไม่รู้หนังสือ)...
การศึกษาทุกช่วงวัย 

ลดเจ็บ การดูแล
สุขภาพตามวัย 

เพิ่มสุขและสันติภาพ 
การสื่อสารเพื่อ
สันติภาพ 
 

เพิ่มศักยภาพของพื้นที่
ในมิติของเศรษฐกิจ 
สังคม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
และ ทางพหุวัฒนธรรม 
พลังงานทางเลือก 

9. ผู้รับผดิชอบหลัก 8 คณะวิชา ส านัก
วิทยบริการ ส านัก
ส่งเสริมและบริการ
วิชาการ 

คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาเขตปัตตาน ี

คณะรัฐศาสตร์ สถาน
วิจัยความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สถาบัน
สันติศึกษา คณะ
วิทยาการสื่อสาร  

8 คณะวิชา สถาบัน 
ฮาลาล ส านักส่งเสริม
และบริการวิชาการ 
สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา 

 
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ก. การก ากับดูแลองค์กร 
1.2ก.(1) เนื่องด้วย PSUPN ตั้งอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน าคใต้ซึ่งมี าพลักษณ์การเกิดเหตุการณ์
ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันของผู้ปกครองและ
นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อที่ PSUPN ดังนั้น PSUPN จึงต้องใช้แนวทางในการก ากับดูแลองค์กร 2 มิติด้วย
แนวทางท่ีแตกต่างกัน คือ  

1)  การสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นว่า PSUPN เป็นสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย ผู้เรียนไม่ได้รับ
ผลกระทบในการเรียนรู้ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตั้งในภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยสร้างการรับรู้ของสังคมในวงกว้างผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่
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สะท้อนให้เห็นถึงวิถีสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น การจัดกิจกรรม “ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวน
พหุวัฒนธรรม” ประจ าปีที่ได้น านักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เดินเท้าจากมหาวิทยาลัยเข้ากลางใจเมืองปัตตานีเพ่ือ
มอบตัวเป็นลูกหลานของชาวเมืองปัตตานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนให้การ
ต้อนรับและให้โอวาท ระหว่างเส้นทางเดินเท้าระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ได้แวะทักทายท าความรู้กับชาวเมือง
ปัตตานี ได้เรียนรู้พหุวัฒนธรรมผ่านชุมชนไทยพุทธ ชุมชนไทยเชื้อสายจีน และชุมชนมลายู/ไทยมุสลิม รวมทั้ง
การจัดกรรมอ่ืน ๆ ที่สื่อสารสร้างการรับรู้แก่สังคมในวงกว้าง ช่วยสร้างความมั่นใจของประชาชนต่างพ้ืนที่  
ได้เป็นอย่างด ี

2)  การบริหารจัดการให้สังคมมั่นใจว่า PSUPN ด าเนินภารกิจทุกด้านโดยใช้แนวทางการก ากับดูแล
องค์กรที่ดีด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการก ากับดูแลองค์กรที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 6 ประการ ดังตาราง 1.2-01 

 

ตาราง 1.2-01 หลักธรรมาภิบาลที่ใช้ในการบริหารและแนวทางด าเนินงานเพ่ือการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
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หลักนิติธรรม PSU ให้ด าเนินการออกกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่ถูกต้อง เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และก ากับให้ทุกวิทยาเขตด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ข้อบังคับและ
ระบียบที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัดโดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมต่อผู้ได้รับ
ผลกระทบทุกฝ่าย ส่วนผลจากการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ จะได้รับ
การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2 คน โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่เลขานุการ มีวาระการด ารงต าแหน่งตาม
วาระคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ ฯ ท าหน้าที่ตรวจสอบ
และติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของ PSU ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของ PSU และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี เพ่ือให้ผู้รับตรวจทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องของ PSU ได้รับทราบและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบมาตรฐานและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจ มีการรายงานผลการด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และก าหนดให้หน่วยงานชี้แจง 
กรณีการด าเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบ
ภายนอกโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

หลักคุณธรรม PSUPN ส่งเสริมและก ากับดูแลให้การด าเนินการทุกด้านของวิทยาเขตให้เป็นไป 
อย่างมีจริยธรรมตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ 2559 เพ่ือให้น าสู่การปฏิบัติที่เข้าใจตรงกัน มหาวิทยาลัยได้จัดท าแนวทางปฏิบัติ
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ตามจรรยาบรรณบุคลากรพร้อมกับมีตัวอย่างบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณ 
เมื่อผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
หัวหน้าส่วนงานจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางจรรยาบรรณส่วนการด าเนินการ
ทางจรรยาบรรณนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่
พิจารณาและวินิจฉัยการกระท าผิดจรรยาบรรณของบุคลากร และจัดให้มีมาตรการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีแนวทางในการมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม และการให้รางวัล ค่าตอบแทน การยกย่อง
เชิดชูเกียรติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 

หลักความโปร่งใส ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการอย่างชัดเจน รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ 
ให้สาธารณชนทราบผ่านหนังสือราชการ เว็บไซต์ วิทยุกระจายเสียง เป็นต้น มีการ
ก าหนดมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตรงกัน สร้าง 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของโดยการ
ก าหนดข้อตกลงภาระงานและการมอบหมายงาน รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
ต่อมหาวิทยาลัย 

หลักการ 
มีส่วนร่วม 

การรับฟังเสียงของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ เพ่ือน าข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นมาพัฒนางาน ทบทวนผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ โดยผ่านทาง
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารวิทยาเขต ผู้บริหารคณะและ 
ส่วนงาน บุคลากรทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เช่น การพัฒนาและ 
การปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละรอบ การประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ในช่วงการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ รวมทั้งการสื่อสาร
สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะในการด าเนินงาน การบริการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยที่เชิญชวนให้ผู้สนใจมาใช้บริการ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือ 
ทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกลุ่มเครือข่าย
ต่าง ๆ องค์กรภาครัฐและเอกชน  

หลักความ
รับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงก ากับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนงานและ 
การบริหารทรัพยากรขององค์กร ตามระบบงาน ตามข้อตกลงภาระงาน และตาม
ระเบียบที่ประกาศไว้ มีการการมอบหมายความรับผิดชอบแก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ตามบทบาทหน้าที่ และผู้บริหารที่รับผิดชอบหลักต่อกลยุทธ์ตามระบบงานส าคัญ 
ให้บรรลุตาม KPIs การประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี และผู้อ านวยการกอง และทบทวนโดยอธิการบดีกับคณะกรรมการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารปีละ 1 ครั้ง ความรับผิดชอบด้านการเงิน 
ผู้บริหารระดับสูงร่วมในการทบทวนการปรับปรุงกระบวนการและทบทวนผล 
การปฏิบัติการด้านการเงินประจ าสัปดาห์และประจ าเดือน 

หลักความคุ้มค่า การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การลงทะเบียน
เรียนข้ามวิทยาเขตในรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ต่างวิทยาเขต การพัฒนาระบบ
เครือข่ายห้องสมุด PSU 5 วิทยาเขต (PSUlINET) และเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อน 
ในการด าเนินงาน สามารถขยายการใช้ทรัพยากรได้กว้างขวางขึ้น 

1.2ก.(2) การประเมินผู้บริหารระดับสูง (ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินอธิการบดี และคณบดี) 
อธิการบดีและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ท าหน้าที่ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของรองอธิการบดี คณบดี และผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารระดับสูงของวิทยาเขตทบทวนผล 
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้างานอย่างเป็นทางการถูกก าหนดให้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับอยู่บนพ้ืนฐานของการทบทวนด้านพฤติกรรม ส่วนผลลัพธ์ที่บรรลุตาม
ข้อตกลงภาระงาน มีการให้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการทบทวนผลที่ตามมา การทบทวนผลทั้งหมดประกอบกับ
แผนพัฒนาเพื่อระบุเรื่องที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาส าหรับปีต่อไป 

 
ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

PSU ได้แสดงเจตจ านงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาครัฐ เอกชน และสาธารณชน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม มีความโปร่งใสดังประกาศแสดงเจตจ านง และเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงด าเนินการโดย
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 
2560 ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี  ได้แก่  1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อม
รับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  และ 5) ดัชนี
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  โดยใช้แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน และแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นเครื่องมือในการประเมิน และได้ด าเนินการส ารวจ 
ความคดิเห็นตามกรอบการประเมินดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 PSUPN ด าเนินการตามเจตจ านงของ 
PSU โดยใช้ประเด็นบ่งชี้คุณธรรมและความโปร่งใสตามกรอบแนวคิด ITA เป็นแนวทางการก ากับพฤติกรรม
การด าเนินงานที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม ดังตาราง 1.2-02 
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ตาราง 1.2-02 ประเด็นบ่งชี้คุณธรรมและความโปร่งใสและแนวทางการก ากับการด าเนินงาน 
 

ประเด นบ่งชี้คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

แนวทางการก ากับการด าเนินงาน 

1. ความโปร่งใส การด าเนินงาน
ขององค์กร 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการอย่างชัดเจน รวมทั้งการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่มีการเปิดเผยข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ ให้สาธารณชนทราบผ่านหนังสือราชการ 
เว็บไซต์ วิทยุกระจายเสียง เป็นต้น มีการก าหนดมาตรฐานและคู่มือ 
การปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตรงกัน สร้างการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของโดยการ
ก าหนดข้อตกลงภาระงานและการมอบหมายงาน รายงานผลสัมฤทธิ์ 
การปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัย 
 

ระบบ 
การร้องเรียน
ขององค์กร 

ก าหนดแนวปฏิบัติระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานในกรณี 
ทีผู่้รับบริการหรือผู้รับบริการมีข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยต่อการ
ด าเนินงานมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการข้อร้องเรียน 
โดยก าหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ข้อสงสัย ทั้งที่เป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา กรณีนักศึกษารายงาน
เจ้าหน้าที่วินัยนักศึกษา กรณีบุคลากรรายงานนิติกรให้วิเคราะห์ 
เชิงกฎหมาย หรือเสนอกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์มหาวิทยาลัย ตรวจสอบ
หาสาเหตุ จ าแนกข้อร้องเรียนตามตามระดับความส าคัญและเร่งด่วน
น าเสนอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบโดยตรง และผู้บริหารสูงสุด แนวทาง
พร้อมด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตอบกลับให้แก่ผู้ร้องเรียน 
ตามช่องทางที่ก าหนด 
 

2. ความพร้อม
รับผิด 

ความ
รับผิดชอบ 
ตามการปฏิบัติ
หน้าที่ 

PSUPN ส่งเสริมและก ากับดูแลให้การด าเนินการทุกด้านของมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีจริยธรรม ตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อบังคัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 
2559 และก าหนดวิธีการก่อนการด าเนินการทางวินัยและวิธีการสอบ 
ทางวินัยเพ่ือให้น าสู่การปฏิบัติที่เข้าใจตรงกัน มหาวิทยาลัยได้จัดท า
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรพร้อมกับมีตัวอย่างบ่งชี้ถึง
พฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณ เมื่อผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
ถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ หัวหน้าส่วนงาน 
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางจรรยาบรรณ ส่วนการด าเนินการ
ทางจรรยาบรรณนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 



27 

ประเด นบ่งชี้คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

แนวทางการก ากับการด าเนินงาน 

ซึ่งมีอ านาจหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยการกระท าผิดจรรยาบรรณ 
ของบุคลากร และจัดให้มีมาตรการส่งเสริมจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

3. คุณธรรม
การให้บริการ 

การรับรู้ข้อมูล
การทุจริต  

PSUPN เปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียนหลายช่องทาง เช่น ระบบแจ้ง
เรื่องร้องเรียนและติดตามการร้องเรียนแบบออนไลน์ ที่ 
http://petition.pn.psu.ac.th/ โดยนิติกร 
เป็นผู้รับและตรวจสอบข้อร้องเรียน และจ าแนกประเภทข้อร้องเรียน 
หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน และเป็นช่องทางหนึ่งในการรับรู้ข้อมูลการทุจริต 
ส่วนการรับรู้แบบบอกเล่า ก็จะมีการมอบหมายผู้หาข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติม 
เป็นกรณีไป 

4. วัฒนธรรม
คุณธรรม 
ในองค์กร 

วัฒนธรรม
องค์กร  

PSU สร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสร้างค่านิยม (V-PSU) 1) P: 
Professionalism ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2) S: Social 
responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม  3) U: Unity รู้รักสามัคคี 
4) V: Volunteerism จิตอาสา และใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สมรรถนะบุคลากรประจ าปี ทั้งระดับผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน ก าหนดคะแนนการประเมินร้อยละ 20 ของคะแนนรวม 
ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประจ าส่วนงาน และ 
PSU ได้แต่งคณะท างานพิจารณาการร้องทุกข์ต่อผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการพิจารณากรณีบุคลากรร้องทุกข์จากผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลและ
ความเห็นต่อ กบม. 

การต่อต้าน 
การทุจริตของ
องค์กร 

มีแนวทางการด าเนินการโดยการควบคุมผ่านกระบวนการตรวจสอบ 
โดยหน่วยตรวจสอบภายในของ PSU และหน่วยตรวจสอบภายนอก เช่น 
สตง. และการใช้กระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด และปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดในการเข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริตให้กับบุคลากร 

5. คุณธรรม
การท างานใน
องค์กร 

การบริหาร
งบประมาณ 

ที่ประชุมทีมบริหารจัดท างบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีตามนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย และงบประมาณ 
เงินรายได้ประจ าปีที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทุกวิทยาเขตและส่วนงาน
ด าเนินการ น าเสนอต่อที่ประชุม กบม.และสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความ
เห็นชอบตามล าดับ โดยผู้บริหารระดับสูงก ากับการจัดสรรและการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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ประเด นบ่งชี้คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

แนวทางการก ากับการด าเนินงาน 

ความเป็นธรรม
ในการ
มอบหมายงาน 

เพ่ือความชัดเจนและเป็นธรรมกับบุคลากรที่ได้รับการมอบหมายงาน 
PSU ได้ออกประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร “เรื่อง การก าหนดภาระงาน
บุคลากร” ให้น าสู่การปฏิบัติทั่วกัน มีการแจกแจงประเภทภาระงาน 
ของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน และให้ 
ทุกส่วนงานจัดท าข้อตกลงภาระงานประจ าปีของบุคลากร ตัวอย่างเช่น 
บุคลากรสายวิชาการได้มอบหมายภาระงานตามกลุ่มอายุงานและความ
รับผิดชอบ เช่น กลุ่มอาจารย์ที่อายุงานไม่เกิน 5 ปีประเภททั่วไป กลุ่มผู้มี
อายุงานไม่เกิน 5 ปีเน้นการบริการวิชาชีพสุขภาพ กลุ่มผู้มีอายุงาน
มากกว่า 5 ปีเน้นการสอน กลุ่มผู้มีอายุงานมากกว่า 5 ปีเน้นการวิจัย 
กลุ่มผู้มีอายุงานมากกว่า 5 ปี เน้นการบริการวิชาชีพสุขภาพ และกลุ่ม
กลุ่มผู้มีอายุงานมากกว่า 5 ปี เน้นบริการวิชาการ โดยมีการก าหนด
สัดส่วนภาระงาน ให้เหมาะสมกับอายุงาน ประเภทงานที่เป็นจุดเน้น และ
สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาส่วนงาน ทั้งนี้บุคลากรที่เลือกประเภท
ภาระงานแล้วสามารถเปลี่ยนประเภทภาระงานได้เมื่อระยะเวลาผ่านไป
สองปี ส่วนบุคลากรต าแหน่งทางวิชาการท่ีมีอายุงาน ไม่เกิน 5 ปี 
หากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสามารถปรับเปลี่ยน
ประเภทงานในกลุ่มที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปีได้ 

 
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
1.2ค.(1) ความผาสุกของสังคม และ 1.2ค.(2) การสนับสนุนชุมชน  

PSU ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้โดยมีเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลัก 
ของภาคใต้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ ประกอบกับการยึดมั่นในปณิธาน “การถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 
ที่สืบทอดต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ผนวกกับ 1 ในค่านิยมของชาว PSU คือ “Social Responsibility 
ความรับผิดชอบต่อสังคมการเป็นที่พ่ึงสังคม ร่วมสร้างความผาสุกของสังคม PSU ซึ่งประกอบด้วย 5 วิทยาเขต
ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใต้ จึงร่วมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยทุกคณะ ส่วนงาน และทุกวิทยาเขต 
ถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการภายในขอบเขตชุมชนที่ส าคัญของตน  

ส าหรับ PSUPN ก าหนด “สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส” เป็นชุมชน
ส าคัญ” ด้วยตระหนักถึงเจตนารมณ์แรกก่อตั้ง ภารกิจหลัก และค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น ปัญหา 
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น 
ปัญหาที่หลากมิติทั้งด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านความขัดแย้งทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องกับมิติทางวัฒนธรรม ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธี ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายภูมิปัญญาทางวิชาการในการ 
วิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบและรอบด้าน เพ่ือที่จะเข้าใจปัญหาได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ซึ่งเป็น
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พ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดแนวทางร่วมแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผล บนฐานความรู้และความเชี่ยวชาญของ 
PSUPN โดยมีเป้าหมายเพ่ือร่วมลดระดับความขัดแย้งและความรุนแรงด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการให้สถานการณ ์
กลับคืนสู่ภาวะปกต ิ

PSUPN ได้จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ือร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตั้งแต่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 ถึงปัจจุบัน ด้วยกิจกรรมเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกา ในแผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่ง 3 จชต. ภายใต้ความรับผิดชอบของกองอ านวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ต่อมาพัฒนาเป็นโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. จนกระทั่ง 
มีหน่วยงานมารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงคือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต) ระหว่างปีพ.ศ. 2552-2559 ต่อมาในปีงบประมาณ 
2560-ปัจจุบันได้ก าหนดเป็น “แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
นอกจากนี้คณะ/ส่วนงานต่าง ๆ ได้จัดโครงการและกิจกรรมในการร่วมสร้างความเข้มแข็งของพ้ืนที่  โดยใช้
งบประมาณของส่วนงานและงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ 
อีกด้วย 

โครงการและกิจกรรมในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ PSUPN 
ด าเนินการใน 3 มิติ คือ 1) การแก้ไขปัญหาและยกระดับความเข้มแข็งทางการศึกษา 2) การสร้างความเข้มแข็ง 
ของสังคมในมิติสังคมและเศรษฐกิจ 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ตัวอย่างโครงการ 
และกิจกรรมส าคัญที่ได้ด าเนินการ มีดังนี ้

 

1) การแก้ไขป ญหาและยกระดับความเข้มแข งทางการศึกษา  
 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน าคใต้  ประกอบด้วย  

12 กิจกรรม เพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพ้ืนฐาน การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้วยการจัดสรร
ทุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ด าเนินการโดย PSUPN คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา เช่น 1) การ
พัฒนาศูนย์ตาดีกาโดยเสริมศักยภาพผู้สอนตาดีกาของศูนย์ตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ 2553-
2560 รวม 5,771 คน 2) การพัฒนาบุคลากรด้านอิสลามศึกษา การพัฒนาครูภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอน 
ศาสนาอิสลามใน จชต.การพัฒนาครูไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2553-2559 รวม 
4,295 คน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู จ านวน 5,000 คน 3) การพัฒนาโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามโครงการจัดตั้งห้องเรียน Science and Mathematics Program: 
SMP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปี 2559-2561 รวม 12 โรงเรียน 4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
วิชาการให้นักเรียนใน 3 จชต. การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการพัฒาทักษะการคิดผ่าน
การสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดด้วยตนเองของนักเรียนด้วยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธี
สอนแบบเปิด (Open Approach) ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5) พัฒนาความเข้มแข็งของนักเรียน 
โดยส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องได้จัดกิจกรรมการแนะแนวสัญจรเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาและอาชีพ และโครงการตามนโยบายเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง  6) การวิจัยและการพัฒนา
การศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับกระบวนการเรียนการสอนในยุคศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
CHANGE Model ในโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะวิทยาการสื่อสาร เป็นต้น 
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2) การสร้างความเข้มแข งของสังคมในมิติสังคมและเศรษฐกิจ  
 โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ 
 โครงการศึกษาและพัฒนาเพ่ือสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบที่เหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์ความ 

ไม่สงบ ด าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ศึกษาพัฒนาชุมชนประมงต้นแบบน าร่องมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2552-2562 เป็นโครงการบูรณาการพัฒนาทุกด้านเข้าด้วยกันในชุมชนมุสลิม เพ่ือพัฒนากระบวนการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปประธรรมให้เกิดในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง แนวคิดการพัฒนา คือ ชุมชนเป็น 
ผู้ก าหนดรูปแบบวางแผนและปฏิบัติงานด้านต่างๆ เอง โดยมีความเชื่อว่า เมื่อมีการสร้างชุมชนต้นแบบเหล่านี้
จนประสบความส าเร็จแล้ว ชุมชนอ่ืนๆ จะมีความต้องการพัฒนาตนเองตามแนวทางชุมชนต้นแบบดังกล่าว
ด้วย อันจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ด้วยหลักการดังกล่าวข้างต้น 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ด าเนินการโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน รวม 23 ชุมชน 
กล่าวได้ว่าเป็นโครงการต้นแบบที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างเห็นได้ชัด
เป็นที่ยอมรับ โดยใช้หลักการ “การระเบิดจากข้างในชุมชน” 

 ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาแบบองค์รวมในชุมชน ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมประชาชน 
ในการพัฒนาตนเอง การจัดการสุขภาพแบบบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม การออกก าลังกายและด าเนินการ
ของชมรมกีฬาหมู่บ้าน การจัดท าและพัฒนาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะประจ าหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน การจัดระบบสวัสดิการชุมชน การดูแลและให้ความอนุเคราะห์เด็กก าพร้า ผู้พิการ ผู้ สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส การจัดงานเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์สมาคมประจ าชุมชน การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมพูนปริมาณทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาทั้งสายสามัญและศาสนา การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศาสนาในชุมชน รวมทั้งการพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพทางเลือกและอาชีพเสริมให้แก่ชุม เป็นต้น 

 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อแปรรูปข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัด าคใต้ชายแดน 
ด าเนินการโดยส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง สภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเกษตรกร คือ เกือบทุกครัวเรือน 
มีหนี้สินครัวเรือน รายได้น้อย ไม่มีเงินทุน เยาวชนอยู่ในสภาพที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และสภาพปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกข้าว
สายพันธุ์พ้ืนเมืองลดลงเป็นจ านวนมากกว่าและคาดว่าจะสูญสลายไปจากชุมชนในไม่ช้าเป็นปัญหาเรื่องความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชน ต้นทุนในพ้ืนที่มีข้าวสายพันธุ์พ้ืนเมือง 7 ชนิด เป็นพืชอัตลักษณ์ จึงได้ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ ให้แก่เกษตรกร เช่น วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของข้าว
พันธุ์พ้ืนเมือง การพัฒนาต้นแบบการแปรรูปข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรักษายืดอายุบรรจุภัณฑ์หีบห่อผลิตภัณฑ์ และการทดสอบเพ่ือวิเคราะห์ให้ได้รับ
การรับรองมาตรฐานอาหาร พัฒนาและปรับปรุงสถานที่เพ่ือการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาการผลิตข้าว 
ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย ผลลัพธ์จากโครงการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูป 8 ผลิตภัณฑ์ 
เกษตรกร 40 คนมีรายได้เพ่ิมข้ึนเดือนละ 1,000 บาท ส่วนผลลัพธ์ด้านสังคม ชุมชนมีทักษะการท างานเป็นทีม
ของกลุ่ม ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้/สร้างงาน/รายได้ให้กับครอบครัว ลดการย้ายถิ่นไปหางาน
ท างานที่อ่ืน ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น 
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 โครงการอารยะป ตตานี ด าเนินการโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา จัดการสัมมนาวิชาการอิสลามศึกษา 
นานาชาติ จัดตั้งสถาบันภาษานานาชาติและศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับ เปิดโรงเรียนต้นแบบสาธิตอิสลามศึกษา 
เริ่มเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

 โครงการ Pattani Heritage City ( ายใต้ Creative Economy):  ป ตตานีเมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม  ด าเนินการโดยวิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมศึกษา 
กัลยาณิวัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส านักส่งเสริม 
และการศึกษาต่อเนื่อง โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจาก จังหวัดปัตตานี ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี มูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้ม 
กอเหนี่ยว) ชุมชนจีนหัวตลาด ชุมชนจะบังติกอ โดยน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
มาพัฒนา “เมืองปัตตานีบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม” ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 ชุมชน ซึ่งมีรากฐานของต้นทุน
ทางภูมิประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาภายในท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยว 
อย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชน ในการบริโภคและการลงทุนรวมถึงให้
สามารถเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดปัตตานี  

 โครงการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการลดความยากจนและการพัฒนาความเท่าเทียมในประเทศ
ไทย: กรณีศึกษาจังหวัดป ตตานี มีเป้าหมายเพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรการลดความยากจนและการพัฒนา 
ความเท่าเทียมของพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีระบบฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่แม่นตรง ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการออกแบบนโยบายหรือมาตรการในการยกระดับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือ
ของภาครัฐให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จึงควรด าเนินการตรวจสอบข้อมูล จัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม โดยมี
เป้าหมายเพ่ือการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้มีความถูกต้องและมีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
หนุนเสริมประสิทธิภาพของฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการออกแบบนโยบายและมาตรการในการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเพ่ือใช้ติดตามและประเมินผลการพัฒนากลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะ
มีส่วนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณของภาครัฐ รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนากลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะมีส่วนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรและงบประมาณของภาครัฐ ภาคองค์กรส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

3) การเพิ่มประสิทธิ าพการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 โครงการด้านความม่ันคงการเพิ่มประสิทธิ าพการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ได้ด าเนินการโดย

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการความรู้และ
สารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์จชต. จัดเวทีกลางเพ่ือสันติภาพระดับชาติและนานาชาติว่าด้วย  การสื่อสาร
และกระบวนการสันติภาพร่วมกับองค์กรเครือข่าย เสนอทางออกบนพ้ืนฐานวิชาการ เสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
ภาครัฐและฝ่ายที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพ้ืนที่ จชต. 
เป็นต้น 
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 นอกจากนี้ PSUPN ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัด หน่วยงานรัฐ เอกชนและชุมชนร่วมงานกับทุกภาคส่วน 
อย่างต่อเนื่องทั้งในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามนโยบายของจังหวัด
ที่มุ่ง “ขจัดภัยยาเสพติดเร่งเศรษฐกิจให้ฟ้ืนฟู สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ เชิดชูคนดี” การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบาย Green Campus การส่งเสริมการคัดแยะขยะ การลดใช้
โฟม และถุงพลาสติก มีผลการด าเนินงาน 1) 3 มิถุนายน 2559 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดโฟม 
100% จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2) 2 กรกฎาคม 2561 ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยกรมอนามัยที่ 12 เป็นต้น 
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หมวด 2  กลยุทธ ์
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
2.1ก.(1-3) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรม การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 

ในกระบวนการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย PSU มีแนวปฏิบัติให้ผู้บริหารระดับสูงของ PSU น าเสนอ
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในรอบวาระการด ารงต าแหน่งการบริหารต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้
ความเห็นชอบแล้วน าไปใช้ในการถ่ายทอดสู่วิทยาเขตและส่วนงานต่าง ๆ ในการบริหารงานต่อไป โดยการจัดท า 
แผนพัฒนา PSU มี 2 ลักษณะ คือ 1) มีการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ รศ.ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธานเพ่ือให้การน าองค์สู่เป้าหมายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 
หากสภาวะแวดล้อมในการบริหารเปลี่ยนก็สามารถทบทวนได้ทันทีที่จ าเป็น โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ตามภาพ 2.1-01  2) ผู้บริหารระดับสูงของ PSU ปรับช่วงเวลาของแผนพัฒนาระยะ 3 ปี เป็น 4 ป ี
ตามวาระของอธิการบดีตามพรบ. 2559 แผนพัฒนา PSU ใน 4 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2561-2565 ยึดแนวทางการ
พัฒนาที่มีความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน ตามแผนพัฒนาระยะยาว 20 พ.ศ. 2560-2579 ที่มุ่งเป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัย
ชั้นน าของอาเซียน โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น 4 ด้าน  

อธิการบดีได้น าเสนอแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 ที่จะน าไปสู่ความ 
ส าเร็จของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 
หลักของแผนระยะยาว 4 ด้าน คือ 1) สร้างกลไกการท างานเชิงรุก 2) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3) สร้าง
ความเป็นนานาชาติและ 4) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ โดยมียุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
ที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่สร้าง 
มูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร ซึ่งสภามหาวิทยาลัย 
มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 406(2/2562) วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 รวมทั้งเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะท างานคลังสมองยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (Think Tank) โดยนายกสภามหาวิทยาลัย 
เป็นที่ปรึกษา และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นประธานคณะท างาน ท าหน้าที่พิจารณาว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ 
PSU ต้องท าให้ส าเร็จโดยเร็วและเรื่องที่ต้องด าเนินการให้ส าเร็จในวันข้างหน้า ซึ่ง PSU ต้องพิจารณาเลือกมา
ด าเนินการให้ส าเร็จภายใน 3 ปี 

แผนพัฒนาของ PSUPN รับการสื่อสารและถ่ายทอดจากแผนพัฒนา PSU พ.ศ. 2561-2565 เน้น 
กลยุทธ์ 5 ด้านในการขับเคลื่อนวิทยาเขต ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน การท านุ 
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการที่เป็นมหาวิทยาลัย 
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล บนฐานพหุวัฒนธรรมเพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์  เมื่อ
ได้รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ส าคัญ 3 ด้านจาก PSU ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์หลักของแผน
ระยะยาว 4 ด้าน PSUPN (ภาพ 2.1-03) PSUPN ใช้กระบวนการและขั้นตอนจัดท ากลยุทธ์และแผนพัฒนา
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วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2561-2565  ดังนี้ (ตาราง 2.1-01) มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
และน าสู่การประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนา PSUPN พ.ศ. 2561-2565 ตามตัวชี้วัดแต่ละด้านของ 
วิทยาเขตปัตตานี (ตาราง 4.1-01) รวมทั้งจากผลการประเมินการด าเนินงานตามกระบวนงานหลักและ
กระบวนงานสนับสนุนมาใช้ในการจัดท าแผนปฏิบิตการ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนงบประมาณประจ าปี 

 

 
ภาพ 2.1-01 กระบวนการและขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะยาว 20 ปี 
(พ.ศ. 2560–2579) 
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ตาราง 2.1-01 กระบวนการและขั้นตอนการท าแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2561-2565   
 

กระบวนการ ขั้นตอนการท าแผน ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบและผู้เกีย่วข้อง 
1. การรวบรวม

ข้อมูลส าคญัและ
การวิเคราะห์
สารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์วิทยาเขต 

การเตรียม รวบรวม และวิเคราะหข์้อมูล เช่น 
1) ข้อมูลผลการด าเนินงาน ตามแผนภาพที่ 4.1-01 
กระบวนการการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการ 
2) ข้อมูลจากผู้เรียนและผูร้ับบริการกลุ่มอื่น ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย คูค่วามร่วมมือ ตาราง 4.1-03 การใช้
ข้อมูลความคดิเห็นของลูกค้า 
3) ข้อมูลล าดับในการแข่งขันของ PSU ตาราง 
4.1-0 ข้อมูลคู่เทียบและตัวช้ีวัดส าคัญที่เกี่ยวข้อง
ของ PSUPN 

พ.ค.-ก.ค. 
2561 

กองแผนงาน กองบริการการศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา กองธุรการ 
และกองอาคารสถานท่ี วิทยาเขต
ปัตตาน ี 
 

ข้อมูลจาก SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
และ PEST Analysis ภายนอกท่ีส่งผลกระทบอย่าง
ส าคัญต่อองค์กร รวมทั้งผลการวิเคราะห์ข้อมลูตาม
ตารางที่ OP2-01 ความได้เปรียบ โอกาสและความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

พ.ย. 
2561 

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

ข้อมูลจากการวเิคราะห์ทิศทางของประเทศ ผลการ
ด าเนินการ สิ่งแวดล้อม และปัจจยัภายในภายนอก 

ธ.ค. 2561 ทีมบริหารวิทยาเขต 
ประชุมนัดพิเศษ 06 ธ.ค. 2561 

ข้อมูลจากการระดมความเห็น การวิเคราะห์ภาพ
อนาคตระดับวิทยาเขตและส่วนงาน ในมิติภารกิจ
หลักและการบริหาร ระดมความคดิก าหนดทิศทาง 
ของวิทยาเขต 

ก.พ. 
2562  

ผู้บริหารคณะ/ส่วนงาน 
Worhshop (นอกสถานท่ี 
9 สะมิแล) 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 กองแผนงาน
มหาวิทยาลยั คณะผู้บริหารวิทยา
เขตปตตาน ี

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

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

มี.ค. 2562 คณะกรรมการวิทยาเขตปัตตานี 
ประชุมครั้งที่ 3/2562 
วันท่ี 26 มี.ค. 2562 
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กระบวนการ ขั้นตอนการท าแผน ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบและผู้เกีย่วข้อง 
แผนปฏิบัติการเพื่อ
รับฟังความคิดเห็น
และขอความ
เห็นชอบแผน 

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
การปฏิบัต ิ

คณะ/ส่วนงานเสนอแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาวิทยาเขต 2561-2565 ที่กองแผนงาน
เพื่อบรรจุตามภาระงาน 

28 พ.ค.
2562 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ปัตตานี ประชุมครั้งที่ 5/2562 
วันท่ี 18 พ.ค.2562 

การมอบหมายผูร้ับผดิชอบน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปสีู่การปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผล 

ก.ย.  ทีมบริหารวิทยาเขต  
รองอธิการบดีและผอ.กองฯ 
คณะ กก. 

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 ต้องเชื่อมโยงและ
สอดคล้องในทิศทางเดียวกับ แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(ภาพ 2.1-02)  และมีการเพ่ิมเติมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ส าคัญ 3 ด้าน ตามที่ได้รับ
การสื่อสารและถ่ายทอดจาก PSU (ภาพ 2.1-03)  
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ภาพ 2.1-02 การเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้ากับแผนยุทธศาสตร์

หลักของชาติ กรอบยุทธศาสตร์หลัก  4 ด้าน ของแผนระยะยาว (2560-2579) 

 

ภาพ 2.1-03 การเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกับแผนยุทธศาสตร์หลัก
ของชาติ และกรอบยุทธศาสตร์หลัก 4  ด้าน ของแผนระยะยาว (2560-2579) และยุทธศาสตร์การด าเนินงาน

ที่ส าคัญ 3 ด้านของแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 
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2.1ก.(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก  
  น ายุทธศาสตร์หลักทั้ง 5 ด้านและยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 3 ด้าน สู่การออกแบบระบบงานส าคัญของ
วิทยาเขต 3 ระบบงานหลัก ได้แก่ 1) กระบวนการจัดการหลัก 2) กระบวนภารกิจหลัก 3) กระบวนสนับสนุนหลัก 
ดังที่แสดงไว้ตามรูป 2.1-04 

 

ภาพ 2.1-04 ระบบการท างานท่ีส าคัญของวิทยาเขตปัตตานี  

 

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
2.1ข.(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ 2.1ข.(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของวิทยาเขตปัตตานี 

 เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของ PSUPN (ตาราง 2.2-02) ได้ก าหนดเพ่ือตอบรับกับ
การให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาเขตทั้ง 5 ด้าน โดยบูรณาการทรัพยากร องค์ความรู้ และเครือข่าย
ความร่วมมือที่วิทยาเขตมีอยู่ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และความต้องการ 
ทั้งในระดับท้องถิ่นตามทิศทาง จุดเน้นและความเข้มแข็งแต่ละวิทยาเขตที่ PSU ก าหนด คือ PSUPN เป็น 1) 
ฐานผลิตบุคลากรทางการศึกษาของชาติและการศึกษาวิถีพหุวัฒนธรรม 2) ความมั่นคงทางอาหาร: ประมง  
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3) ยางพารา 4) ฮาลาล และ 5) สุขภาวะในวิถีอิสลาม 

2.2  การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 
 2.2 ก.(1-6) การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากร แผนด้านบุคลากร  
ตัววัด และคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
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PSU มุ่งเน้นการปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ โดยการมอบหมายงาน
ตามภารกิจหลักและส่วนงาน/หน่วยงานที่ก ากับดูแล ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานบริหารองค์กร แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี และผู้อ านวยการกอง (ภาพ OP1-02) โดยการมอบหมายงานได้จัดท าเป็นข้อตกลงภาระงานในรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติประจ าปี ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี 
ก าหนดกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติการในขอบข่ายภารกิจที่รับผิดชอบโดยตรง และภารกิจที่ต้องบูรณาการ
ความร่วมมือกับฝ่ายอ่ืน เช่น กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการบัณฑิตมีสมรรถนะระดับสากลสู่การเป็น
พลเมืองโลก ที่รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการต้องร่วมมือกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยความร่วมมือ
จากคณบดีและผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ เป็นต้น การด าเนินงานในการปฏิบัติการระดับต่าง ๆ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณผ่านทางงบประมาณแผ่นดินประจ าปี และงบประมาณแผนบูรณาการด้านต่าง ๆ โดยทางวิทยาเขต
ปัตตานีได้จัดท าแผนงบประมาณในภาพรวมของวิทยาเขตทั้งทางด้านการจัดการหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร 
การด าเนินการวิจัย และการบริการวิชาการเพ่ือจัดส่งไปรวมกับแผนงบประมาณทั้งหมดของทางมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ นอกจากนี้ PSUPN ได้มอบหมายให้กองแผนงาน วิทยาเขตปัตตานีในการติดตามแผนบูรณา
การจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือน ามาใช้ในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  ของหน่วยงานในวิทยาเขตตามยุทธศาสตร์
ที่ตั้งไว้ 

การมุ่งเน้นการปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ปรากฏตามตาราง 1.1-05 
ส าหรับเป้าหมายส าคัญ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ/ส่วนงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตปัตตานี ปรากฏตามตาราง 2.2-01 และ 4.1-01 
 
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
 แผนปฏิบัติการของ PSUPN เป็นเครื่องส าคัญในการสื่อสารกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และการกระจาย 
ภาระงานไปยังผู้รับผิดชอบให้มีความเข้าใจในทิศทางร่วมกัน การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการของ PSUPN จะ
เกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ คือ 1) มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการ กิจกรรมหรือโครงการเดิม 
ที่ก าหนดไว้ ไม่มีความต้องการไม่จ าเป็นอีกต่อไป ตัวอย่างเช่นการปิดหลักสูตรที่ไม่มีผู้เรียน หรือมีผู้เรียนน้อย  
2) มีความเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือจุดเน้นของ PSUPN, PSU หรือนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 3) มีวิธีการ
ด าเนินงานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพเดิม การด าเนินงานก าหนดให้น าประเด็นปรับเปลี่ยนผ่านการประชุมทีม
บริหารและคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต แผนปฏิบัติการที่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดใด 
ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ ตามแนวทางท่ีก าหนด ส าหรับการปรับแผนปฏิบัติการและ
โครงการต่าง ๆ ของคณะและส่วนงาน เป็นหน้าที่ของคณบดี ผู้บริหาร ผู้ได้รับมอบหมายและผู้รับผิดชอบในแต่ละ 
คณะและหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการได้
อย่างทันเหตุการณ ์
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ตาราง 2.2-01 แผนกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าหมายส าคัญ และตัวอยา่งแผนปฏิบัติการวิทยาเขตปัตตานี 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าหมายส าคัญ กลยุทธ ์ แผนพัฒนาระยะ

ยาว 5 ปี 
แผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี
สมรถนะหลัก/ 
SG/SA/SO 

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
61 62 63 64 65 

1. การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ทุกชว่ง
วัย 

1) บัณฑิตมี
สมรรถนะสูงพร้อม
เข้าสู่ตลาดงานสากล 
2) เป็นแกนหลักใน
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทุกชว่งวัย 

1) การปรับรูปแบบการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
2) การจัดระบบการเรียนการ
สอนมีลักษณะเป็นรูปแบบใหม่ที่
หลากหลายและยืดหยุ่น 

1) การจัดการ
ศึกษาในสาขาที่
ตอบโจทยก์าร
สร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขันของ
ประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและ
อนาคต เช่นสาขา
เทคโนโลยียาง ฮา
ลาล พยาบาลพหุ
วัฒนธรรม 
2) การพัฒนา
ระบบการดูแล
นักศึกษาแบบ
ครบวงจร PSU 
Pattani Smart 
Student (5 Hs 
head, heart, 
hands, health, 
habit)  
3) การพัฒนา
ศูนย์ทดสอบและ
พัฒนาภาษา
นานาชาต ิ

1) การสนับสนุนให้
คณะจัดเรียนการ
สอนรูปแบบใหม่ที่
หลากหลายและ
ยืดหยุ่น 
2) การเปิดหลักสูตร
ร่วมกับต่างประเทศ
และหลักสูตร
นานาชาต ิ
3) การใช้ระบบ
ธนาคารหนว่ยกิตเพือ่
การบันทึกผลการ
เรียนรู้สู่การรับรอง
ประสบการณ์และ/
หรือการเทียบโอน
ความรู้ 
4) การเตรียม
นักศึกษาสู่เส้นทาง
อาชีพ (Career 
Catalyst) 
5) การจัดบริการ
ศูนย์ทดสอบภาษา
อาหรับ 
6) การจัดบริการ
ศูนย์ทดสอบ
ภาษาไทย 
7) การจัดบริการ
ศูนย์ภาษา 

SO1 รัฐบาล
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการ
สร้างและการ
จัดการความรู ้การ
จัดการศึกษาเพือ่
พัฒนา 
 
SO4 การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ
โครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลแพลทฟอร์ม
รองรับการเรียนรู้ 
 
SA1 อาจารย์/
บุคลากรมีความ
เช่ียวชาญใน
สาขาวิชาที่เป็น
จุดเน้นของวิทยา
เขต 
 
SA2 มีเครือข่าย
ความร่วมมือที่
เข้มแข็งในระดับ
พื้นที่และ
ระดับประเทศ 
 

ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่มีงานท า/
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

กองบริหาร
วิชาการและ
วิจัยวข.ปน. 
 
กองพัฒนา
นักศึกษาวข.
ปน. 
 
ส านักวิทย
บริการ 
 
ศูนย์
เทคโนโลยี
ดิจิทัล วข.ปน. 
 
ศูนย์ภาษา 
ม.อ.ปัตตานี 

36.7 75 80 80 85 

ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่มีงานท าใน
ต่างประเทศ 

5 5 10 10 15 

ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อเดือน
ของบัณฑิต 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ความพึงพอใจนายจา้ง/
ผู้ใช้บัณฑิต 

4.25 4.5 4.5 4.5 4.5 

ร้อยละของนักศึกษาที่มี
ความสามารถดา้นดิจิทัล 
(Digital Literacy) ต่อ
จ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 

50 55 60 65 70 

ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ 

60 60 65 70 75 

จ านวนหลกัสูตรที่เปิด
ร่วมกับต่างประเทศ 
หรือ หลักสูตรนานาชาต ิ

2 3 3 4 5 

จ านวนหลกัสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม ่

40 40 50 50 60 

จ านวนหลกัสูตร non-
degree program เพี่อ 
upskill/reskill  

3 5 10 20 30 

ร้อยละจ านวนรายวิชาที่ 40 70 100 100 100 



41 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าหมายส าคัญ กลยุทธ ์ แผนพัฒนาระยะ
ยาว 5 ปี 

แผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี

สมรถนะหลัก/ 
SG/SA/SO 

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
61 62 63 64 65 

 
 

 จัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน ์
จ านวนหลกัสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น 

35 35 40 50 50 

ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อระบบการเรียนรู ้

4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 

3) การสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้
กลุ่มด้อยโอกาสและ
กลุ่มเปราะบาง 

3) การสนับสนุนและวางรูปแบบ 
การรับเข้าศึกษาของนักศึกษา 
กลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาส และ
ยากจน และจัดการให้นกัศึกษา
สามารถหางานท าในระหวา่ง
เรียน 

1) การจัดตั้ง
กองทุน 
รูสะมิแล 50 ป ี
เพื่อกลุ่มด้อย
โอกาสและกลุ่ม
เปราะบาง 
2) การจัดสรร
โควตาศึกษาตอ่ 
ให้กลุ่มเปราะบาง 
เช่น กลุ่มชาติ
พันธุ์ เด็กขาด
โอกาสทาง
การศึกษา 
เด็กพิการ เด็ก
ก าพร้า 
ผู้ลี้ภัย นกัศึกษา
ต่างชาติ เป็นต้น 
3) การสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาในพื้นที ่

1) การเสริมสร้าง
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กับ
กลุ่มเปราะบาง 
กลุ่มด้อยโอกาสและ
เยาวชนในโรงเรียน
สอนศาสนา 
2) การพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ทุกช่วงวัย โดย
จ าแนกตามกลุ่ม
ผู้เรียนทั่วไป กลุ่ม
ด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบาง ที่
เหมาะสม 
3) การพัฒนา
โครงการที่เกิดจาก
ความร่วมมือของ
เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ตอนล่าง 14 
สถาบัน 

SO1 รัฐบาล
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการ
สร้างและการ
จัดการความรู ้การ
จัดการศึกษาเพือ่
พัฒนา 
 
SA1 อาจารย์/
บุคลากรมีความ
เช่ียวชาญใน
สาขาวิชาที่เป็น
จุดเน้นของวิทยา
เขต 
 
SA2 มีเครือข่าย
ความร่วมมือที่
เข้มแข็งในระดับ
พื้นที่และ
ระดับประเทศ 
 

ร้อยละของนักศึกษา
ใหม่จากกลุ่มด้อยโอกาส
และกลุ่มเปราะบางที่
รับเข้าศึกษา 

ส านักงาน
วทิยาเขต
ปัตตานี 
 
กองบริหาร
วิชาการและ
วิจัยวข.ปน. 
 
กองยุทธ 
ศาสตร์และ
พัฒนาวข.ปน. 
 
ศูนย์
เทคโนโลยี
ดิจิทัล วข.ปน. 
 
ศูนย์ภาษา 
ม.อ.ปัตตานี 
 
ศูนย์ศิษย์เก่า
สัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ 
วข.ปน. 
 

10 10 10 15 20 

จ านวนทุนการศึกษา
เพื่อสนับสนุนกลุ่มด้อย
โอกาสและกลุ่ม
เปราะบาง 

181 176 165 200 250 

จ านวนศิษย์เก่าที่
สนับสนุนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

4,121 3,027 5,000 7,000 10,000 

จ านวนเงินบริจาคจาก
ศิษย์เก่า (ลา้น) 

1.57 .57 2.0 2.50 3.00 

จ านวนโครงการที่เกิด
จากความร่วมมือของ
เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ตอนล่าง 14 
สถาบัน 

2 3 5 7 9 
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2. การพัฒนา
สู่ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการระดับ
โลก 

1) ด้านการวิจัย 
 

1) การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ 
ครอบคลุมทั้งมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2) การพัฒนาต่อยอดน าไปสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาเชิง
พาณิชย์ในภาค อุตสาหกรรม 
เพื่อยกระดับสังคมและเพิ่มขีด
ความ สามารถการแข่งขันของ
ประเทศ 
 

1) การสร้าง
เครือข่ายวิจยัที่มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 3
ด้าน 
2) การพัฒนาทีม
วิจัยและ
โครงการวิจัยที่
เป็น Big Project, 
Big Impacts 
ระดับชาติ 
 

การพัฒนาอุตสาห 
กรรมอาหารทะเล 
และอุตสาหกรรม
เกษตรในภาคใต้
ชายแดน ปาล์ม
น้ ามัน ยางพารา 
และฮาลาล 

SO1 รัฐบาล
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการ
สร้างและการ
จัดการความรู ้การ
จัดการศึกษาเพือ่
พัฒนา 
 
SO2 ความอุดม
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันฝมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้
ประเทศ 
 
SA1 อาจารย์/
บุคลากรมีความ
เช่ียวชาญใน
สาขาวิชาที่เป็น
จุดเน้นของวิทยา
เขต 
 

SA2 มีเครือข่าย
ความร่วมมือที่
เข้มแข็งในระดับ
พื้นที่และ
ระดับประเทศ 
 

ร้อยละผลงานตีพิมพ์
ระดับนานาชาต ิ
(ISI/SCOPUS) 

ส านักงาน
วิทยาเขต
ปัตตานี 
 
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 
 
กองบริหาร
วิชาการและ
วิจัยวข.ปน. 
 
ส านักวิทย
บริการ 
 
ศูนย์
เทคโนโลยี
ดิจิทัล วข.ปน. 
 
สถาบันฮาลาล 
 

2 5 10 20 25 

สัดส่วนเงินทุนวิจัย
ภายนอก 

40 45 50 60 70 

ร้อยละผลงานตีพิมพ์ที่
ได้รับการ Citation 

20 25 30 35 40 

Academic Impact 
จ านวนครั้งของการ
ปฏิบัตภารกิจของ
นักวิชาการ 
1.การเป็น Keynote 
2.การน าเสนองานวิจยั
ระดับนานาชาตแิบบ 
Oral Presentation 
3.การน าเสนองานวิจยั
ระดับนานาชาตแิบบ 
Poster Presentation 
4.การเป็นกรรมการ
สมาคมวิชาชีพ 

150 200 250 300 350 

2) ด้านการศึกษา 1) การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้
มีสมรรถนะสูง 

1) การสรรหา
และการพัฒนา
ขีดความสามารถ
ของบุคลากรสาย
วิชาการและ
บุคลากรสาย
สนับสนุนตาม
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งงาน
มหาวิทยาลัย 

1) การจัดท า
แผนการสรรหาและ
การพัฒนาบุคลากร
จ าแนกตามสายงาน
ให้มีทักษะ 
สมรรถนะตาม
ต าแหน่งงาน ภาร
หน้าที่ และแผนการ
พัฒนาวิทยาเขต 

ร้อยละขอองอาจารย์ที่
ผ่านการประเมิน
สมรรถนะอาจารย์ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

20 25 30 40 50 

ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่จ้างด้วยวุฒิ
ปริญญาตรีขึ้นไปที่ผ่าน
เกณฑ์ความรู้สามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ (Tell 
Me More) ระดับ  
4 ขึ้นไป 
 

30 35 40 45 50 
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2) การขับเคลื่อน Academic 
Reputation และ 
Internationalization 

1) การจัดท า
ข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการ
เรียนการสอนกับ
มหาวิทยาลัยตา่ง ๆ 
ทั่วโลก 
2) การขับเคลื่อน
สาขาวิชาที่เด่น
หรือเป็นจุดแข็งที่
ดึงนักศึกษาที่มี
ศักยภาพจากทั่ว
โลกเข้าเรียน 

1) การจัดการเรียน
การสอนที่มีความ
ยืดหยุ่น และการ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน ์
2) การเผยแพร่
บทความวจิัยที่มี
ผู้เขียนร่วมอยา่งน้อย
หนึ่งคนเป็น
ชาวต่างชาติและ
ได้รับรางวัลมากขึ้น 
3) การส่งเสริมและ
สนับสนุนผลงานที่ดี
และมีคุณภาพของ 
อาจารย์ บุคลากร 
และนกัศึกษาให้ปรากฏ 
สู่สังคมภายนอก 

SA3 ความ
เช่ียวชาญของ
อาจารย์นักวจัยใน
สาขาที่เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาพื้นที ่
เช่น ยางพารา ฮา
ลาล การเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

จ านวนหลกัสูตรที่มี
นักศึกษาต่างชาต ิ

5 10 15 20 30 

ร้อยละของหลักสูตรที่รับ
นักศึกษาได้ตามแผน 

70 75 80 85 90 

จ านวนนกัศึกษาทีจ่บ
ตามเวลาที่ก าหนด 

79 80 85 90 95 

จ านวนสาขาที่ติดอันดับ 
QS Ranking 

0 0 1 3 5 

ร้อยละของนักศึกษา
แลกเปลี่ยน
(Inbound/Outbound) 
ต่อจ านวนนกัศึกษา
ทั้งหมด 

5 10 15 15 20 

จ านวนอาจารย์ต่างชาติ
ที่ท างานเต็มเวลา 

2 5 10 15 20 

3) การวจิัย/
นวัตกรรมที่
สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และ
พัฒนา
ประเทศ  

การน าผลงานวจิัย 
นวัตกรรม และ
บริการวิชาการ สู่
การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และเพื่อ
การพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาต่อยอดน าไปสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาเชิง
พาณิชย์ในภาค อุตสาหกรรม 
เพื่อยกระดับสังคมและเพิ่มขีด
ความ สามารถการแข่งขันของ
ประเทศ 

1) ส่งเสริมการ
พัฒนางานวิจยัสู่
การสร้าง
นวัตกรรม และ
น าผลงานการ
วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และเชิง
นโยบาย โดย
สามารถ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภาคใต้

1) การสร้าง 
Research & 
Innovation Hub 
ด้านการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
สังคมพหุวัฒนธรรม  
การสร้างเครือข่าย
วิจัยที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ  
2) การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ระบบ 
การปลูกพืชแบบ
ควบคุม

SO2 ความอุดม
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันฝมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้
ประเทศ 
 

SO3 ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันโดยการ

ร้อยละของงานวจิัยที่
น าสู่การพัฒนาเชิง
พาณิชย ์

ส านักงาน
วิทยาเขต
ปัตตานี 
 
กองบริหาร
วิชาการและ
วิจัยวข.ปน. 
 
กองพัฒนา
นักศึกษาวข.
ปน. 
 
ส านักวิทย

10 15 25 30 40 

จ านวนผลงานวจิัยที่
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การแก้ไขปัญหาชุมชนที่
ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ 

22 43 50 60 70 

จ านวนนวัตกรรมจาก
การวิจยั 

2 6 10 20 30 

จ านวนนกัวิจยัที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจยั

122 111 150 200 300 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าหมายส าคัญ กลยุทธ ์ แผนพัฒนาระยะ
ยาว 5 ปี 

แผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี

สมรถนะหลัก/ 
SG/SA/SO 

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
61 62 63 64 65 

ชายแดน 
2) การสร้าง
เครือข่ายวิจยัที่มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 3
ด้าน 
ด้านเกษตร 
อาหาร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ด้านสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

สภาพแวดล้อม 
Plant Factory 
ใชร้ะบบไฮโดรโปร
นิกส์แบบใหม่ ( 
3) การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลยั 
วิทยาลยั และ
หน่วยงานภาครัฐใน
พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้สังคม 
พหุวัฒนธรรมและ 
การพัฒนามนุษย ์

ต่ออยอดอดีต
จากอัตลกัษณ์ทาง
วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

SA1 อาจารย์/
บุคลากรมีความ
เช่ียวชาญใน
สาขาวิชาที่เป็น
จุดเน้นของวิทยา
เขต 
 

SA2 มีเครือข่าย
ความร่วมมือที่
เข้มแข็งในระดับ
พื้นที่และ
ระดับประเทศ 
 

SA3 ความ
เช่ียวชาญของ
อาจารย์นักวจัยใน
สาขาที่เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาพื้นที ่
เช่น ยางพารา ฮา
ลาล การเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 

จากภายนอก บริการ 
 
ศูนย์
เทคโนโลยี
ดิจิทัล วข.ปน. 
 
ศูนย์ภาษา 
ม.อ.ปัตตานี
และ
เทคโนโลยี 
 
กองบริหาร
วิชาการและ
วิจัยวข.ปน. 
 
ส านักวิทย
บริการ 
 
ศูนย์
เทคโนโลยี
ดิจิทัล วข.ปน. 
 
สถาบันฮาลาล 
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4. การ
ขับเคลื่อน
สังคมสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ให้พื้นที่ภาคใต้ 

การใช้องค์ความรู้
และนวัตกรรม
ขับเคลื่อนสังคมสู่
การพัฒนาทีย่ั่งยืนให้
พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

1)  การบริการวิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ 
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

1) การส่งเสริม
และสนับสนุน
คณะหน่วยงานใน
การด าเนินงาน
ร่วมกับกลุ่ม SME 
วิสาหกจิชุมชน 
Start up การ
ผลิต Premium 
OTOP, High 
value services 
ต่อยอดต้นทุน
และศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

1) การสร้างเสริม
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
OTOP เช่น การ 
Re-packaging 
และเพิ่มช่องทาง
การตลาด เร่ืองของ 
E-Commerce 
2) ศูนย์ให้
ค าปรึกษาการท า
ตลาดออนไลน ์
3) การวจิัยและ
พัฒนาแปรรูปสินค้า
เกษตร เช่น ข้าว 
ผลไม้พื้นถิ่น 
4) ศูนย์อาสาลกู
พระบิดาม.อ.
ปัตตานี เพื่อให้เป็น
กลไกร่วมขับเคลื่อน
สังคมสันติสุข 
 

SO2 ความอุดม
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันฝมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้
ประเทศ 
 

SO3 ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันโดยการ
ต่ออยอดอดีต
จากอัตลกัษณ์ทาง
วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

SA1 อาจารย์/
บุคลากรมีความ
เช่ียวชาญใน
สาขาวิชาที่เป็น
จุดเน้นของวิทยา
เขต 
 

SA2 มีเครือข่าย
ความร่วมมือที่
เข้มแข็งในระดับ
พื้นที่และ
ระดับประเทศ 
 

จ านวนโครงการบรกิาร
วิชาการแบบทีก่่อให้เกิด
รายได้ 

ส านักงาน
วิทยาเขต
ปัตตานี 
 
กองบริหาร
วิชาการและ
วิจัยวข.ปน. 
 
 

22 175 200 250 300 

งบประมาณของ
โครงการบริการวิชาการ
แบบที่ก่อให้เกิดรายได้ 
(ล้านบาท) 

7.44 9.57 12 15 20 

จ านวนโครงการบรกิาร
วิชาการแบบให้เปล่า 

134 119 150 200 250 

งบประมาณของ
โครงการบริการวิชาการ
แบบให้เปล่า (ลา้นบาท) 

139.06 12.65 50 100 150 

จ านวนโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

14 7 15 20 25 

จ านวนงบประมาณที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน
แก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

157.57 81.72 150 200 300 
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SA3 ความ
เช่ียวชาญของ
อาจารย์นักวจัยใน
สาขาที่เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาพื้นที ่
เช่น ยางพารา ฮา
ลาล การเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

5. ด้าน
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ  

องค์กรที่มีการ
บริหารจัดการที่
คล่องตัว ร่วมสร้าง
สังคมยั่งยืน ร่วมท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  มี
ผลผลิตสูง มีความ
มั่นคงทางการเงิน 
และมีบุคลากรที่มี
คุณภาพ และ 

1) การเพิ่มประสิทธภิาพ ของ
ระบบบริหารจัดการ PSU One 
System 
2) การด าเนินการเพื่อมุ่งสู่ 
Green & Sustainable 
University 
3) การน าคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมในพื้นที่วงแหวนพหุ
วัฒนธรรมยกระดับความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดปัตตานีด้วยทุนทาง
วัฒนธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1) การประสาน
พลัง 5 วิทยาเขต
ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ 
2) การปรับระบบ
ความคิด 
(Mindset) ขออง
บุคลากรเพื่อมุ่งสู่ 
Green & 
Sustainable 
University 
3) การเปิดพื้นที่
ทางวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนา
และเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และ
บริการฐาน
วัฒนธรรม 
4) การบริหาร
เสถียรภาพและ
ความมั่นคง

1) การพัฒนาระบบ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนงาน
ของมหาวิทยาลยั
โดย 5 วิทยาเขต 
2) การจัดการภูมิ
ทัศน์ของ,หา
วิทยาลยัสีเขียว เช่น 
การเพิ่มพื้นที่สี
เขียว/ลด Carbon 
footprint, Green 
Office 
3) โครงการ PSU 
Pattani Green 
Campus การสร้าง
โรงงานการจัดการ
ขยะแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน การ
จัดการขยะครบ
วงจร  
4) โครงการ
พลังงานทางเลือก 

SO1 รัฐบาล
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการ
สร้างและการ
จัดการความรู ้การ
จัดการศึกษาเพือ่
พัฒนา 
 

SO3 ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันโดยการ
ต่ออยอดอดีต
จากอัตลกัษณ์ทาง
วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

SA1 อาจารย์/
บุคลากรมีความ
เช่ียวชาญใน
สาขาวิชาที่เป็น
จุดเน้นของวิทยา

มหาวิทยาลัยได้รับการ
ยอมรับทั้งในด้านการจัด
การศึกษาและวจิัย และ
มีผลการจัดอันดับใน
ระดับนานาชาต ิ

ส านักงาน
วิทยาเขต
ปัตตานี 
 
กองบริหาร
ทรัพยากรวข.
ปน. 
 
กองบริหาร
วิชาการและ
วิจัยวข.ปน. 
 
กองยุทธ 
ศาสตร์และ
พัฒนาวข.ปน. 
 
กองกายภาพ
และสิ่งแวดล้อ
อมวข.ปน. 
 
กองพัฒนา
นักศึกษาวข.

- - - - - 

มหาวิทยาลัยได้รับการ
จัดอันดับตามเกณฑ์ 
SDG Ranking 

- - - - - 

จ านวนโครงการความ
ร่วมมือของ 5 วิทยาเขต
ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ 

5 10 10 15 15 

จ านวนงบประมาณรวม
จาก 5 วิทยาเขตในการ
ร่วมขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ (ล้าน) 

20 30 35 50 70 

ร้อยละของรายได้จาก
การจัดการศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

20 25 25 30 30 

ร้อยละของรายได้จาก 15 15 20 20 25 
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ทางการเงิน 
ประสิทธิภาพการ
ใช้เงิน 
 

Solar roof top 
25,000 ตร.ม. 
5) การมีกลไกใน
พื้นที่ที่เข้มแข็งใน
การท างานร่วมกัน
โดยใช้ฐานทุนทาง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่เมือง
ปัตตานี 
6) การบริการ
สินทรัพย์ทาง
ปัญญาและการ
บริหารทรัพย์สิน
ของวิทยาเขต 
 
 

เขต 
 

SA2 มีเครือข่าย
ความร่วมมือที่
เข้มแข็งในระดับ
พื้นที่และ
ระดับประเทศ 
 

การวิจยัเพิ่มขึ้น ปน. 
 
ส านักส่งเสริม
และบริการ
วิชาการ 
 
สถาบัน
วัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณ
วัฒนา 

ร้อยละของรายได้จาก
การบริการวิชาการและ
วิชาชีพเฉพาะเพิ่มขึ้น 

10 10 15 15 20 

ร้อยละของรายได้จาก
การบริหารสินทรัพย์
ของมหาวิทยาลยัเพิ่มขึ้น 

10 15 20 25 30 

จ านวนภาคส่วนต่าง ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความเข้มแข็งของ
พื้นที่ 

3 4 5 6 6 

จ านวนผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์/บริการฐาน
วัฒนธรรม/หรือ
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ 
รายใหม ่

5 5 10 10 15 

จ านวนพื้นทีก่ายภาพที่
ต่อยอดพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม
และพื้นที่ใหม่ให้
สามารถสร้างคุณค่าและ
มูลค่าขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม 

2 3 5 10 10 
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หมวด 3  การมุ่งเน้นผู้รับบริการ 
 
3.1 เสียงของผู้รับบริการ 
ก. การรับฟังผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอ่ืน 
 3.1 ก (1) ผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน (2) ผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอ่ืนที่พึงมี 
PSUPN ให้ความส าคัญกับการรับฟังเสียงของผู้รับบริการผ่านวิธีการสื่อสารและช่องทางการรับฟังเสียงของ
ผู้รับบริการที่แตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์และโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ  เพ่ือน าค าติชม
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น มาปรับปรุง เช่น การออกแบบหลักสูตรและการบริการ โดยมอบให้คณะ/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบตามพันธกิจและผู้รับบริการแต่ละกลุ่มตามตาราง OP1-07 โดยก าหนดวิธีการในการรับฟังจาก
ผู้เรียนและผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนถึงผู้รับบริการในอนาคตผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในเชิงรับและ
เชิงรุก ได้เริ่มน าเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสื่อสังคมออนไลน์ และการเก็บข้อมูลแบบส ารวจออนไลน์มาใช้เพ่ือ
เข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้ข้อมูล 
และการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถท าได้กว้างขวางครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการน าข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อน
กลับจากกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองให้ตรงตาม 
ความต้องการของผู้รับบริการมากท่ีสุด ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย แสดงดังตาราง 3.1-01 โดยมีผู้รับผิดชอบ 
ทั้งระดับวิทยาเขต / ส่วนงาน  ได้น าผลความต้องการความคาดหวังของผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
น าไปพัฒนาและระบบการท างานที่ส าคัญของวิทยาเขตดังภาพ 2.1-04 ตัวอย่างการน าผลการประเมินไปสู่การ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่เก่ียวข้อง ตัวอย่างกระบวน (ตาราง 6.1-01 ถึง 6.1-03)   
 
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอ่ืน 
3.1 ข (1) ความพึงพอใจและความผูกพัน 
       PSUPN มีการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการประเภทต่าง ๆ ตามผลิตภัณฑ์และบริการมีทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นข้อมูลที่ได้ก าหนดหัวข้อเกี่ยวกับการให้บริการน ามาวิเคราะห์และน าผลไปใช้ 
ในการปรับปรุงการด าเนินงานตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน 
รักษาความผูกพันในระยะยาว เช่น กลุ่มผู้เรียน กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  ท าการประเมินตาม
ลักษณะของกิจกรรมและกลุ่มผู้รับบริการ เช่น การจัดปฐมนิเทศ การจัดปัจฉิมนิเทศ ความพึงพอใจในการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การใช้บริการหอพัก การให้บริการระบบสารสนเทศ การให้บริการ
โรงอาหาร ในด้านการเรียนการสอน คณะท าการประเมินการสอนรายวิชาเพ่ือผู้สอนได้น าผลการประเมินไป
พัฒนาด้านการสอน  กองกิจการนักศึกษาได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ ด้านระบบสารสนเทศที่ให้บริการต่อมหาวิทยาลัย ดังผลลัพธ์ 
7.2-08  ส านักวิทยบริการประเมินความพึงพอใจในด้านการให้บริการสารสนเทศตามผลลัพธ์ 7.2-09 กลุ่ม
ผู้ใช้บริการวิชาการ ส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง (ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ: ชื่อใหม่) เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดบริการวิชาการทั้งแบบให้เปล่าและแบบเก็บค่าบริการมีการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้รับบริการ ดังผลลัพธ์ 7.2- 11 ส่วนกลุ่มผู้ใช้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการส ารวจความพึงพอใจ
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ด้านการเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด้านการใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ดัง
ผลลัพธ์ 7.2-07 
 

3.1 ข (2) ความพึงพอใจเทียบกับคู่แข่ง  
 การส ารวจความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคู่เทียบมีการส ารวจบางภารกิจ เช่น ด้านการให้บริการสารสนเทศ 
การเรียนรู้ส านักวิทยบริการมีการเปรียบเทียบกับคู่เทียบคือ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังผลลัพธ์ 7.2-12 ด้านท านุศิลปวัฒนธรรม 
มีการเปรียบเทียบคู่เทียบโดยนับจ านวนโครงการที่จัดโดยเทียบกับศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบัน 
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาศรมวลัยลักษณ ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังผลลัพธ์ 7.2-14 
และด้านการบริการวิชาการ การประเมินเทียบกับคู่เทียบ คือ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านัก 
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการต่ ากว่าคู่เทียบ ดังผลลัพธ์ 7.2-13 
 
3.2 ความผูกพันของผู้รับบริการ 
ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มผู้รับบริการอ่ืน 
3.2 ก (1) หลักสูตรและการบริการ 
 PSNPN ได้ใช้วิธีฟังเสียงผู้รับบริการเพ่ือค้นหาความต้องการตามพันธะกิจของวิทยาเขตทางด้านการ
ผลิตบัณฑิตและการบริการด้านตามตาราง 3.1-01 ผู้รับผิดชอบหลักได้น าสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงงาน
ตามพันธะกิจด้านต่าง ๆ  
 ด้านหลักสูตรโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ซึ่งมีการก าหนดการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องเก็บข้อมูลแตกต่างกันไป ตามลักษณะประเภทของข้อมูลน ามาก าหนดลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต และพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองตามความต้องการในการปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยฯมีแนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรและแนวปฏิบัติในการเกิดหลักสูตรใหม่ ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ PSUPN และคณะหน่วยงานภายในได้มีการน าความต้องการ
ของแหล่งทุนวิจัย ไม่ว่าจะเป็น วช. สกว. หรือหน่วยงานและและองค์กรที่ให้ทุนวิจัยอื่น ๆ เพื่อน ามาด าเนินการ
และจัดโครงการให้บริการ และการด าเนินการอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับความคาดหวังแนวปฏิบัติในการจัดท า
หลักสูตรใหม่ 
 ด้านงานวิจัยพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามนักวิจัยให้ส่งรายงานและปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
อย่างถูกต้อง พัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกลุ่มวิจัยทั้งทางกลุ่ม
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีหน่วยงานสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการเด่น เช่น ปีการศึกษา 2561 ได้ร่วมด าเนินโครงการ “วงแหวนพหุวัฒนธรรม Pattani Heritage City” 
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โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการร าโนรา ครั้งที่ 4 โครงการลานสาธิตหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ปีการศึกษา 2562 
โครงการอนุรักษ์ผ้าและพัฒนาผ้าท้องถิ่นชายแดนใต้  คณะศิลปกรรมได้ร่วมกิจกรรมพัฒนา “กือดาจินอ” 

ด้านการบริการวิชาการรับผิดชอบโดยส านักส่งเสริมฯ ในปี 2562 ได ้จัดโครงการความร่วมมือด้าน
การส่งเสริมอาชีพชุมชนระหว่างส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องและคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ (ICRC) หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบพันธกิจต่าง ๆ ได้ใช้สารสนเทศจากการรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการ
ตามตาราง 3.1-01 มาปรับปรุงการด าเนินงานและได้หลักสูตรและบริการใหม่ ดังตาราง 3.2-02 
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ตาราง 3.1-01 วิธีการรับฟังผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( C = Customer, S = Stakeholder,  FC = Future Customer ) 
C/ 
S/ 
FC 

ผู้รับผิดชอบหลัก ช่องทางการรับฟัง สารสนเทศข้อมุลป้อนกลับ 
ท่ีต้องการ 

การใช้
สารสนเทศ เชิงรุก เชิงรับ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  1 2 3 
ผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอื่น 
C1 กองกิจการนักศึกษา/งาน

ทะเบียนกองบริการ
การศึกษา / ทุกคณะ / 
ส านักวิทยบริการ 

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

/ /  

C2 บัณฑิตวิทยาลัย/ คณะท่ีมี
หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย / 
ส านักวิทยบริการ 

S O T S S N S  S S N N D D A N N N N D 1.คุณภาพการสอน 
2.การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3. ส่งเสริมการตีพิมพ์ 
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

/ /  

C3 หน่วยส่งเสริมการวิจัย / 
คณะ /ส่วนงาน 

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

/ /  

C4 ทุกคณะ/ ส านักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเน่ือง 

          N N    N N   N 1.ข้อมูลโครงการวิจัย 
2.คุณภาพงานวิจัย 
3..ความต้องการการบริการวิชาการ 

/ / / 

C5 ส านักส่งเสริมและบริการ
วิชาการ / สถาบัน
วัฒนธรรม 
ศึกษาฯ /ส านักวิทย
บริการ/ทุกคณะ 

N          N N  N  N N    1.ความต้องการการบริการวิชาการ 
2.การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
3.คุณภาพการให้บริการ 

/ /  

C6 คณะศิลปกรรม/ คณะ
ศึกษาศาสตร์/สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษาฯ 

N    A     A N N  N  N N   N 1.อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2.ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม 

   
 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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S1 ทุกคณะ /กองกิจการ
นักศึกษา/งานทะเบียน
กองบริการการศึกษา /
คณะ 

       A     O   N N   N การสนับสนุนผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
เช่น ทุนการศึกษา หอพัก 
นักศึกษา   

/ /  

S2 ทุกคณะ / ฝ่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ฯ /กองกิจ ฯ  

   N   A  A     N A      สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
 

/ /  

S3 กองกิจการนักศึกษา/ ทุก
คณะ 

                    ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ
บัณฑิต 

/ /  

ผู้รับบริการในอนาคต 
FC
1 

คณะ/งานประชาสัมพันธ์ 
/ส านักส่งเสริมและบริการ
วิชาการ 

    A N    A T N  N  N    N การเข้าศึกษาหลักสูตรระดับป.ตรี / /  

FC
2 

คณะวิทยาการสื่อสาร /
งานประชาสัมพันธ์ 

    A     A N N  N  N    N การเข้าศึกษาหลักสูตรระดับป.ตรี  /  

FC
3 

คณะท่ีมีหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา / บัณฑิต
วิทยาลัย 

    A    N  N N  N  N     การเข้าศึกษาหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

/ /  

                          การรับฟังเชิงรุก  1. แบบส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 2. ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 3.ระบบประเมินผลการเรียนการสอน  4. SWOT หลักสูตร 5. ม.อ.วิชาการ 6. Road Show 7. ฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 9. 
พบประ/ประชุมศิษย์เก่า 10. มหกรรมงานศิลปวัฒนธรรม 11.อบรม/ประชุม/สัมมนา/ค่าย 12. แนะน าบริการ/น าชม 13. iPSU application  14. Social Media (face book, Line)  15. งานวันรูสะมิแล 
การรับฟังเชิงรับ 16. โทรศัพท์/โทรสาร  17.สายด่วนอธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการ  18.จุดรับร้องเรียน 19. กล่องรับความคิดเห็น  20. E-mail/จดหมาย 
Frequency:  A= Annually, M=Monthly, W=Weekly, D=Daily, O=Ongoing, N=As needed, S=School year, T=Term 
 การน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์  1. การน าไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์  2. การน าไปปรับปรุงกระบวนการ  3. การสร้างนวัตกรรม 
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ตาราง 3.2-01 ตัวอย่างหลักสูตรและบริการใหม่ ๆ 
 

ด้าน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์
หลักสตูรและ 
การจัด 
การศึกษา 

- คณะกรรมการ 
คณะวิทยาการสื่อสาร  
- คณะศึกษาศาสตร ์
- คณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตาน ี
กองบริการการศึกษา และ 
กองกิจการนักศึกษา 

1) การควบ/ยุบรวม หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวน 7 หลักสูตร เหลือ 4 หลักสูตร 
2) โครงการรับนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูงของสถาบันอาชีวศึกษาเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการจัดการ คณะวทิยาการสื่อสาร 
3) บรูณาการกิจกรรมของกองกิจ ฯ กับรายวิชา GE  

ด้านงานวิจัย - คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
วิทยาเขตปัตตาน ี

1) มีระบบติดตามนักวิจยัให้ส่งรายงานและปฏบิัติตามเง่ือนไข 
การรับทุนอย่างถูกต้อง 

ด้านบริการ
วิชาการ 

- ส านักส่งเสริมและการศึกษา
ต่อเนื่อง 

1) โครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมอาชีพชุมชนระหว่าง 
ส านักส่งเสรมิและการศึกษาต่อเนือ่งและคณะกรรมการ 
กาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) 

อนุรักษ/์ส่งเสรมิ/
ถ่ายทอด 
ศิลปวัฒนธรรม 

- สถานบันวัฒนธรรมศึกษา 
กัลยาณิวัฒนา 
- คณะศิลปกรรมศาสตร ์

1) โครงการอนุรักษ์ผ้าและพัฒนาผ้าท้องถิ่นชายแดนใต ้
2) โครงการ “วงแหวนพหุวัฒนธรรม Pattani Heritage City” 
3) หอศิลป์ภาคใต้จดัแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมยั 
4) หอวัฒนธรรมภาคใต้จดัแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับมรดก 
ทางวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนใต ้
5) ห้องกัลยาณิวัฒนาจัดแสดงพระประวัตแิละพระกรณียกิจ 
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงสงขลานครินทร ์

 
3.2 ก (2) การสนับสนุนผู้เรยีนและผู้รับบริการกลุ่มอ่ืน 
 PSUPN  ได้ก าหนดรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นผ่านเว็บไซต์ (pn.psu.ac.th) ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น 
ทางการ เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอ่ืน ๆ โดยใช้เว็บไซต์ของวิทยาเขต/คณะ/หน่วยงาน โดยเฉพาะนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าระบบ (neo-mis.pn.psu.ac.th) โดยการใช้ username 
และ password เฉพาะบุคคลซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ระบบจองหอพักออนไลน์ 
ระบบการแจ้งขอส าเร็จการศึกษา การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา การดูแลนักศึกษาต่างชาติ โดยมีแบบฟอร์ม
ภาษาอังกฤษและมีการจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับกลุ่มนักศึกษาต่างชาติเป็นพิเศษ  งานวิเทศของกองบริการการศึกษา
ยังได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมนักศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างประเทศซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมและ 
มีความพึงพอใจดังผลลัพธ์ 7.2-10  PSUPN ได้จัดท าแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ส าหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง
เพ่ือให้สืบค้นและหาข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

การบริการวิชาการ มีส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องเป็นผู้ให้บริการผ่านสถานที่ตั้งในชุมชน เช่น 
สถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพาและ  สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ ซึ่งมี
เว็บไซต์ (exten.pn.psu.ac.th)  

https://intranet.pn.psu.ac.th/psu_admin/meeting/meeting_redirect.php?id_type=801
https://intranet.pn.psu.ac.th/psu_admin/meeting/meeting_redirect.php?id_type=801
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นพันธกิจของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มี 1) หอศิลป์
ภาคใต้จัดแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย  2) หอวัฒนธรรมภาคใต้จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับมรดกทาง
วัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 3) ห้องกัลยาณิวัฒนาจัดแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้า
พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงสงขลานครินทร์ซึ่งมเีว็บไซต์ (culture.pn.psu.ac.th)    

ผู้รับผิดชอบหลักได้จัดกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนผู้รับบริการกลุ่มอ่ืนตามตาราง 3.2-02  นอกจากนี้
ผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับทุกพันธกิจสามารถติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 
เช่น งานทะเบียนนักศึกษา (regist.pn.psu.ac.th) ส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง (exten.pn.psu.ac.th) 
สถานบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา (culture.pn.psu.ac.th) นอกจากนี้มีการเตรียมช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศที่ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้ได้สะดวก ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือราชการ ป ระกาศ 
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และเพจเฟซบุก๊ ซึ่งผู้รับบริการแต่ละกลุ่มสามารถหาและสอบถามข้อมูลที่ต้องการได้ 

 

ตาราง 3.2-02 ตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอ่ืน 
 

ด้าน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม / โครงการ 
สนับสนุน /
พัฒนา ผู้เรียน 

ทุกคณะ /กองกิจการนักศึกษา/
กองบริการการศึกษา 
 
 
 
- ส านักวิทยบริการ 

1) บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา และเงินกู้ยืม
ฉุกเฉิน (นักศึกษาทุกคนท่ียื่นกู้ กยศ.ได้ทุนทุกคน) 
2) ศูนย์สุขภาวะ เพื่อให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษา 
3) บริการด้านสุขภาพอนามัย 
4) โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมนักศึกษากบันักศึกษา
ต่างประเทศ 
5) โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผูน้ านักศึกษา (LDC) 
6) การใหบ้ริการสาระสนเทศเชิงรุกของส านักวิทยบริการ 

ด้านการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

สถานบันวัฒนธรรมศึกษา 
กัลยาณิวัฒนา 

1) โครงการ “บุญแต้มสีบนผืนผ้าพระบฏ ประจ าปี 2562” 
2) การเกิดศูนย์หตัถศิลปเ์พื่อการผลิต จ าหน่ายผ้าลมีาบาติก 
 

 
3.2 ก (3) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลุกค้ากลุ่มอ่ืน 
 มหาวิทยาลัยจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอ่ืน ๆ ตามพันธกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ โดย
ค านึงถึง ผู้รับบริการในปัจจุบันและผู้รับบริการในอนาคต และค านึงถึงความต้องการ ความคาดหวังที่แตกต่างกัน 
ดังปรากฏในตาราง (ตาราง OP1-07)  มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มผู้รับบริการ มีการติดตามกิจกรรม 
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการวิเคราะห์และคาดการณ์ของกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้รับบริการ ความคาดหวัง ของ
ผู้รับบริการแต่ละปีจะช่วยให้การจัดกลุ่มผู้รับบริการ เพ่ือให้ตอบสนองได้ตรงความต้องการของผู้รับบริการ ทันสมัย
อยู่เสมอ และน าข้อมูลมาก าหนดวิธีการให้บริการใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ เช่นด้านการผลิต
บัณฑิต แบ่งกลุ่มผู้รับบริการเป็นหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยแต่ละกลุ่มมี 2 กลุ่มย่อย คือ นักศึกษา
ไทยและนักศึกษาต่างชาติได้ด าเนินการปรับ เอกสารค าร้อง ประกาศ ป้ายชี้ทาง ข้อมูลต่างๆ เป็น 2 ภาษาเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาต่างชาติ 
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ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและผู้รับบริการกลุ่มอ่ืน 
3.2 ข (1) การจัดการความสัมพันธ์ 
 PSUPN สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสร้างเครือข่ายและการจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งแต่ละแนวทาง กระบวนการ มีการก าหนดกลุ่มเครือข่ายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และโครงสร้างการบริหารงาน
ระดับหน่วยงาน ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเครือข่ายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เหมาะสมแต่ละกลุ่ม มีระบบติดตาม รายงานผลและระบบประเมินผลอย่างชัดเจน โดยใช้องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป   
 ด้านผู้เรียนไดก้ าหนดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ให้สามารถ
ตอบสนองผู้รับบริการได้มากขึ้น เช่น การปรับหลักสูตรการเพ่ิมกระบวนการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา  การ
ปรับปรุงหอพัก เป็นต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 กองกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการศรีตรังสะพรั่งบาน ซึ่งเป็น
โครงการรับน้องสู่กลางใจชาวปัตตานีเป็นโครงการที่น านักศึกษาใหม่ไปเพ่ือฝากตัวเป็นลูกหลานปัตตานีและศึกษา
เรียนรู้บ้านหลังใหม่ โดยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพ่อเมืองปัตตานีกิจกรรมยกย่องชมเชยนักศึกษาในด้านต่าง ๆ  
ซึ่งจัดขึ้นประจ ารอบการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต โดยการมอบของที่ระลึกหรือทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้วิทยาเขต ด้านศิษย์เก่ามีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าผ่านโครงการ 
วันรูสะมิแล (ตาราง 3.2-03) 
 

ตาราง 3.2-03  ตัวอย่างการจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 กลไกในการสร้างความสัมพันธ์ทีส่่งผลถึงความผูกพัน 
C 1 1) โครงการรับน้องใหม่สู่กลางใจชาวเมืองปัตตาน ี2) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและปัจฉิมนเิทศ(ปีน้ีจัดผ่านระบบ

ออนไลน์) 3) มีระบบยกย่องชมเชยนักศึกษา ด้านต่าง ๆ  4) โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมนักศึกษากับ
นักศึกษาต่างประเทศ 5) ทุนวิจัยและงานสร้างสรรค ์

C 2 1) การบริการเชิงรุกของฝ่ายหอสมุด JFK ระบบการค้นหาวิทยานิพนธ์ / บทความวารสาร / AV ด้วย QR Code 
2) ทุนสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจยั 

C 3  1) แจ้งข่าวสารและข้อมลูของนักศึกษาทุนแก่ผู้ให้ทุน  2) การช่วยให้ผู้ให้ทุนวิจัยสามารถสืบค้นสารสนเทศและขอรับ
การบริการจากคณะ  

C 4 1) ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
C 5 1) จัดให้มีหลักสตูรการฝึกอบรมทีห่ลากหลาย   2)  บริการวิชาการแบบให้เปล่า 
C 6 1) มหกรรมศลิปวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมทีส่ามารถสรา้งความร่วมเครอืข่ายด้านวัฒนธรรมและนักศึกษา อาจารย์ 

องค์กร ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม   2) รางวัล“ศิลปินแห่งสถาบนัวัฒนธรรมศึกษากลัยาณิวัฒนา”ซึ่งมอบให้แก่ผู้มี
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม  3) บรกิารสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรม  4) หอศิลป์ภาคใต้จดัแสดงผลงานภาพศิลปะ 

S 1 1) การจัดโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 2) รับฟังความคิดเห็นจากกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครอง
นักศึกษา  3) IPSU ผู้ปกครอง 

S 2 1) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เชน่กิจกรรมวันรูสะมิแล  2) แจ้งข่าวสารและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
S 3 1) ส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงหลักสตูรและกระบวนการพัฒนานักศึกษา  

ที่สามารถผลติบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 
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3.2 ข (2) การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
PSUPN ก าหนดแนวปฏิบัติระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานในกรณีที่ผู้รับบริการ หรือ

ผู้รับบริการมีข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยต่อการด าเนินงาน มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการข้อ
ร้องเรียนอย่างเป็นระบบมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ดังภาพ 3.2-01  

1. ก าหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ข้อสงสัย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น กรณีไม่เป็น
ทางการมีช่องทางเว็บบอร์ด ทางโทรศัพท์ อีเมล์ กล่องรับฟังความคิดเห็น จดหมาย อินบ๊อกซ์ และติดต่อโดยตรงไปยัง 
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานการเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบหรือคณะหน่วยงานภายในวิทยาเขตได้โดยตรง 

2. รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา กรณีนักศึกษารายงานเจ้าหน้าที่วินัยนักศึกษา กรณีบุคลากรรายงานนิติ
กรวิเคราะห์เชิงกฎหมาย หรือกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์มหาวิทยาลัย 
 3. จ าแนกข้อร้องเรียน ข้อสงสัย ตามประเภทของเรื่องที่ร้องเรียนตามระดับความส าคัญและเร่งด่วน
น าเสนอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบโดยตรง และผู้บริหารสูงสุดรับทราบตามล าดับ  
 4. ตรวจสอบหาสาเหตุ แนวทางพร้อมด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 5. ก าหนดระยะเวลาในการแก้ไข ตอบกลับให้แก่ผู้ร้องเรียน ข้อสงสัย 
 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นท าให้ PSU และ PSUPN สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้รับบริการหรือผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างความพึงพอใจและความผูกพันให้แก่ผู้รับบริการ ดังภาพ 3.2–01 Flow chart 
การจัดการข้อร้องเรียน 
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ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข ์ ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนด้วยตนเอง 

ไปรษณีย ์

เว็บไซต ์

โทรศัพท์/โทรสาร 

ช่องทางการรับเรื่อง 

ตู้รับฟังความคิดเห็น 

แจ้งเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 

ยุติ แจ้งเรื่องผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

นิติกร/ฝ่ายวินัยนักศึกษา/
คณะกรรมการ 

เรื่องร้องเรียน 

มีมูล ไม่มมีูล 

แจ้งผู้บริหารทราบและ
พิจารณา 

ยุติ แจ้งเรื่องผูร้้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ทราบ 

ด าเนินการ 

แจ้งผลด าเนินการให้กับผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ/ รายงาน        
ผลผู้บังคับบัญชาทราบ 

เรื่องร้องทุกข ์

ด าเนินการแกไ้ขข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 

       ระดับความ 
     ความส าคัญ 
 

ไม ่

ใช่ 

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

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 
4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ 
4.1 ก. (1) PSUPN มีเกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ PSUPN มาจากการพิจารณา
ตัวชี้วัดขององค์กรที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการได้รับมอบหมายโดยตรงจากมหาวิทยาลัย 
เพ่ือช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุ OKR (Objective & Key Results) PSUPN น าข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้ในการสร้าง 
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของวิทยาเขต เพ่ือให้การท างานของวิทยาเขตตอบสนองเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
และของวิทยาเขตในทิศทางเดียวกัน นอกเหนือจากนี้ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่มีการตั้งเป้าหมายตั้งแต่ปี 2562 
คือการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านกับท างานเพ่ือพ้ืนที่ โดยเริ่มต้นมุ่งเป้าที่จังหวัดปัตตานี 
และขยายไปยังพ้ืนที่อ่ืนในจังหวัดชายแดนใต้ โดยการก าหนดเป้าหมาย “ลดเจ็บ ลดจน เพ่ิมศักยภาพในพ้ืนที่” 
ผ่านด้านการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยตัวชี้วัดส าคัญของ PSUPN แสดง 
อยู่ในตาราง 4.1-01 

 
ตาราง 4.1-01 ตัวชี้วัดส าคัญระดับองค์กรของ PSUPN  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD) 
   1.1  ด้านการผลิตบัณฑิต 

ตัวชี้วัดเพ่ือสนับสนนุยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย 

OKR ที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนอาจารย์ทีผ่่านการประเมินสมรรถนะ
อาจารย์ในระดับ 2 ขึ้นไป 

O: World Class University 
KR: ด้านการศึกษา 

จ านวนหลักสตูรที่มีนักศึกษาต่างชาต ิ O: World Class University 
KR: ด้านการศึกษา 

ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ตามแผน O: World Class University 
KR: ด้านการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาท่ีจบตามเวลาที่ก าหนด O: World Class University 
KR: ด้านการศึกษา 

จ านวนสาขาท่ีตดิอันดับ QS Ranking O: World Class University 
KR: ด้านการศึกษา 

Social Network Visibility O: World Class University 
KR: ด้านการศึกษา 

จ านวนครั้งของการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

O: World Class University 
KR: ด้านการศึกษา 

จ านวนอาจารยต์่างชาติที่ท างานเต็มเวลา O: World Class University 
KR: ด้านการศึกษา 
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ตัวชี้วัดเพ่ือสนับสนนุยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย 

OKR ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละการมีงานท าของบัณฑติ  O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 
KR: บัณฑิตมีสมรรถนะสงูพร้อมเข้าสู่ตลาดงานสากล Global Citizen 
หลากหลายและยืดหยุ่น 

ความพึงพอใจนายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิต O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 
KR: บัณฑิตมีสมรรถนะสงูพร้อมเข้าสู่ตลาดงานสากล Global Citizen 
หลากหลายและยืดหยุ่น 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความสามารถด้านดจิิทัล 
(Digital Literacy) ต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 
KR: บัณฑิตมีสมรรถนะสงูพร้อมเข้าสู่ตลาดงานสากล Global Citizen 
หลากหลายและยืดหยุ่น 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 

O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 
KR: บัณฑิตมีสมรรถนะสงูพร้อมเข้าสู่ตลาดงานสากล Global Citizen 
หลากหลายและยืดหยุ่น 

จ านวนหลักสตูรที่มีการจดัการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม ่

O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 
KR: ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย
และยืดหยุ่น 

จ านวนหลักสตูรที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ  
(S curve/ new S-curve) ที่เป็น degree 
programs 

O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 
KR: ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย
และยืดหยุ่น 

จ านวนหลักสูตรที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
ในลักษณะ double degree 

O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 
KR: ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย
และยืดหยุ่น 

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการเรียน 
การสอน 

O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 
KR: ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย
และยืดหยุ่น 

จ านวนรายวิชาที่มีลักษณะการเรียนการสอนที่เป็น 
online, MOOC 

O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 
KR: ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย
และยืดหยุ่น 

การเพิ่มขึ้นของเงินทุนการศึกษาในปีนี้ เทียบกับปี
ก่อนหน้า 

O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 
KR: สร้างโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 

จ านวนหลักสูตรผ่าน AUN QA Inter O: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการ PSU One System 
KR: คุณภาพหลักสตูร 

ร้อยละของหลักสูตรเป็น Outcome based 
Education ต่อจ านวนหลักสูตรทัง้หมด 

O: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการ PSU One System 
KR: คุณภาพหลักสตูร 

   1.2  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 
คะแนน O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนสาธิต O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 

KR: เป็นแกนหลักในการสร้างโรงเรียนต้นแบบ (ระดับมัธยม) 
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ตัวชี้วัดเพ่ือสนับสนนุยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย 

OKR ที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนหลักสตูรเพื่อ upskill, reskill ในลักษณะ 
non-degree programs ที่สามารถน ามาสะสม
หน่วยกิตได ้

O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 
KR: ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย
และยืดหยุ่น 

จ านวนรายวิชาที่มีลักษณะการเรียนการสอน 
ที่เป็น online, MOOC 

O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 
KR: ระบบการเรียนการสอนมลีักษณะเป็นรูปแบบใหม่ท่ีหลากหลาย
และยดืหยุ่น 

จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 
KR: ระบบการเรียนการสอนมลีักษณะเป็นรูปแบบใหม่ท่ีหลากหลาย
และยดืหยุ่น 

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการเรียน 
การสอน 

O: เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย/ทุกระดับ 
KR: ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย
และยืดหยุ่น 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่จ้างด้วยวุฒิ
ปริญญาตรีขึ้นไปท่ีผ่านเกณฑค์วามรู้สามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ (Tell Me More) 
ระดับ 4 ขึ้นไป 
 

O: World Class University 
KR: ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศ (Research and Innovation 
Development : RID) 
จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
(ISI/SCOPUS) 

O: World Class University     
KR: ด้านวิจัย 

เงินทุนวิจัยภายนอก O: World Class University     
KR: ด้านวิจัย 

จ านวนผลงานตีพิมพ์ท่ีได้รับการ Citation O: World Class University     
KR: ด้านวิจัย 

Academic Impact 
1. การเป็นวิทยากรรับเชิญ 
2. การไปนาเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ 
แบบ Oral Presentation 
3. การไปนาเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ 
แบบ Poster Presentation 
4. การเป็นกรรมการสมาคมวิชาชีพ 

O: World Class University 
KR: ด้านวิจัย 

จ านวนผลงานท่ีใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ O: World Class University 
KR: ด้านการศึกษา 

จ านวนผลงานนวัตกรรมท่ีไดร้ับสทิธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร 

O: World Class University 
KR: ด้านการศึกษา 
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ตัวชี้วัดเพ่ือสนับสนนุยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย 

OKR ที่เกี่ยวข้อง 

ผลกระทบของโครงการบริการวิชาการที่ตอบ
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายสาธารณะเพื่อการขับเคลือ่นสังคม 

O: Wโครงการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเขม้แข็งอย่างยั่งยืน 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และด้านสุขภาพ 
KR: ผลกระทบของโครงการบริการวิชาการที่ตอบวิสยัทัศน์
มหาวิทยาลยัและนโยบายของรัฐบาล นโยบายสาธารณะ 
เพื่อการขับเคลื่อนสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร (PSU Ecosystem) (Increase Management Efficiency : IME) 
PSU One System (One Database) O: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ PSU One System 

KR: Smart Workplace 
Green University O: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ PSU One System 

KR: Smart Workplace 
เงินออม O: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ PSU One System 

KR: ประสิทธิภาพการใช้เงิน 
ร้อยละของรายได้จากการจัดการศึกษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น (รวมทั้งที่เป็น degree และ non 
degree) 

O: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ PSU One System 
KR: ประสิทธิภาพการใช้เงิน 

ร้อยละของรายได้จากการวิจยัเพิ่มขึ้น O: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ PSU One System 
KR: ร้อยละของรายได้จากการวิจัยเพิ่มขึ้น 

ร้อยละของรายได้จากการบริการวชิาการและ
วิชาชีพเฉพาะเพิ่มขึ้น 

O: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ PSU One System 
KR: ร้อยละของรายไดจ้ากการบรกิารวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของรายได้จากการบริหารสินทรัพย ์
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

O: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ PSU One System 
KR: ร้อยละของรายไดจ้ากการบรหิารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลยั
เพิ่มขึ้น 

จ านวนหลักสูตรผ่าน AUN QA Inter O: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการ PSU One System 
KR: คุณภาพหลักสูตร 

ร้อยละของหลักสูตรเป็น Outcome based 
Education ต่อจ านวนหลักสูตรทัง้หมด 

O: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการ PSU One System 
KR: คุณภาพหลักสูตร 

 
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ส าคัญของ PSUPN ถูกถ่ายทอดไปยังทุกระดับในการปฏิบัติงานภายใน 

วิทยาเขตด้วยกระบวนการการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังภาพ 4.1-01 โดย
ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี กระบวนการ
ท างาน กฎระเบียบข้อบังคับ  
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โดยมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการก ากับ
ติดตามตามล าดับชั้นของการบริหาร รวมถึง
คณะกรรมการต่าง ๆ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
โดยตรง ซึ่ งผู้ รับผิดชอบต้องรายงานผลการ
ด าเนินการของตัวชี้วัดตามรอบเวลาที่ก าหนด 
(ตารางที่ 4.1-02) เช่น ด้านการเงินมีการรายงาน
ทุกไตรมาส ทางด้าน ด้านบุคลากร มีการายงานผล
การปฏิบัติงานทุกครึ่งปี ซึ่งตัวชี้วัดที่ ใช้ในการ
ติดตามทั้งหมด ดังตารางในผลลัพธ์หัวข้อ 7.1-01- 
7.5-24 

ภาพ 4.1-01 กระบวนการการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 
ตาราง 4.1-02 ตัวชี้วัดแต่ละด้านของวิทยาเขตปัตตานี   
 

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ ความถี่ การน าข้อมูลไปใช ้
1. ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร ์

    (ผู้รับผิดชอบ: รองอธิการบด/ี ผู้ช่วยอธิการบดี) 
1 ปี - วางแผนปฏิบัติการ/ปรับแผนปฏิบัติการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชนในพ้ืนท่ี 
2. ตัวช้ีวัดระดับปฏิบัติการ/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/ร้อยละของผลผลิตที่ได้จาก
โครงการ/ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(หน่วยงานภายในวิทยาเขตปัตตานี/ เจ้าของโครงการ) 

6 เดือน ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

3. ตัวช้ีวัดด้านการเงิน 
รายได้วิทยาเขต/ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน/ 
อัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้/ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 
(รองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี/ กองธุรการ  
(งานการเงิน)/ กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี) 

6 เดือน - ปรับปรุงและพัฒนามาตรการ 
   ทางการเงินและการปฏิบัติในส่วน 
- ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการเพิ่มรายได้ 
 

4. ตัวช้ีวัดด้านระเบียบข้อบังคับ 
จ านวนข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติที่
ผิดระเบียบ/ จ านวนบุคลากรและนักศึกษาที่ผิดวินัย (รอง
อธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี/ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี) 

1 ปี - วางแผนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
ตามระเบียบข้อบังคับด้านต่าง ๆ 

- ทบทวน ปรับปรุงระเบยีบข้อบังคับ 
ด้านต่าง ๆ  

5. ตัวช้ีวัดด้านกระบวนการท างาน 
จ านวนนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพการท างาน/ ร้อยละการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน(รองอธิการบดี/ ผู้ช่วย
อธิการบดี/ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี/ คณะหน่วยงาน) 

1 ปี - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

6. ตัวช้ีวัดด้านบุคลากร 
ขีดความสามารถของบุคลากร/ ข้อมูลด้านอัตราก าลัง , 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน , จ านวนช่ัวโมงในการพัฒนาและ

1 ปี - ทบทวน ปรับปรุงการบริหารและ 
การพัฒนาบุคลากร 
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ ความถี่ การน าข้อมูลไปใช ้
ฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุน/ อัตราการลาออกของ
บุคลากร/ ระดับความสุขของบุคลากร/ ระดับความพึง
พอใจและความผูกพันของบุคลากร (รองอธิการบดี/ ผู้ช่วย
อธิการบดี/ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี/ คณะหน่วยงาน) 

7. ตัววัดการตอบสนองของลูกค้า 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/ ระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบริการภายในวิทยาเขต 
(รองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี/ ส านักงานวิทยาเขต
ปัตตานี/ คณะหน่วยงาน) 

1 ปี - พัฒนาและปรับปรุงการท างาน  

 
 

4.1 ก. (2) การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของ PSUPN สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่มาจากจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลก โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการระดม
ความเห็นร่วมกันจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือท าการวิเคราะห์อันดับทางด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
และศึกษาการด าเนินการของมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย และภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ได้เป็นการก าหนดจากการ
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจับอันดับที่สูงขึ้น และตัวชี้วัดแต่ละตัว
สามารถน ามาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได้  โดยคู่เทียบที่ส าคัญเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศ และ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ดังตาราง 4.1-03 ผลการวิเคราะห์จะถูกถอดมาเป็นแผนการปฏิบัติการในแต่ละด้านใน
ระดับมหาวิทยาลัย และ PSUPN น าผลการวิเคราะห์นั้นมาออกแบบแผนการปฏิบัติการของวิทยาเขตเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ในการปฏิบัติการด้านอ่ืน ๆ มีการใช้ข้อมูลจากคู่เทียบทั้ง ที่มีระดับ
ด าเนินการระดับดี (Champion/ Best practice) และการเทียบกับผลการด าเนินการที่ผ่านมาของ PSUPN 
(Trend monitoring) โดยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนการควบคุมและประกันคุณภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล การแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น การเทียบจ านวนนักศึกษา
แรกเข้ากับจ านวนนักศึกษาในอดีต การเทียบร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าของแต่ละหลักสูตรในแต่ละปี และ
การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของ PSUPN เทียบกับแต่ละปีที่ผ่านมา โดยมี
การศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติในแต่ละด้าน  
 
ตาราง 4.1-03 ข้อมูลคู่เทียบและตัวชี้วัดส าคัญที่เก่ียวข้องของ PSUPN 
 

คู่เทียบ ตัวอย่างข้อมูลในการเทียบ ตัวอย่างแผนการปฏิบัติงาน 
ผลการจัดอันดับ  
QS Ranking  
เทียบกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ ปี 2563 (ประกาศ 

ด้าน Teaching (อยู่อันดับท่ี 10 ของประเทศ) 
- ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง จ านวนอาจารย์ที่ผ่าน 
การประเมินสมรรถนะอาจารย ์
 

- การอบรมสมรรถนะอาจารย ์
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์
ที่มีสมรรถนะอาจารย์ในระดับ 
2 ขึ้นไป 
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คู่เทียบ ตัวอย่างข้อมูลในการเทียบ ตัวอย่างแผนการปฏิบัติงาน 
ปี 2562) ด้าน Research (อยู่อันดับท่ี 10 ของประเทศ) 

- ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ 
 

- การอบรมการเขียนผลงานวิชาการ 
- การสนับสนุนรางวัลผลงานตีพิมพ์ 
- การน าผลงานตีพิมพ์เป็นส่วนหน่ึง
ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้าน International 
 Outlook/Reputation 
- ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง จ านวนหลักสตูรที่มีนักศึกษา
ต่างชาติ 
- ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง จ านวนนักศึกษาที่จบตาม
เวลาที่ก าหนด  
- ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง ระดับการรับรู้ของ
สาธารณชนต่อ PSUPN ผ่านทาง Social 
Network 

- แนวทางการรับนักศึกษาต่างชาติ 
- การสนับสนุนทุนการศึกษาให้
นักศึกษาต่างชาติ 
- การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการ และฝา่ย
กิจการนักศึกษา และวางแนวทางการ
เพิ่มสมรรถนะนักศึกษาให้บรรลผุล
การเรยีนรู ้
- การจัดท าระบบติดตาม
ความก้าวหน้าของนักศึกษา 
- การรวมศูนย์ Social Network 
และ Website ของวิทยาเขต โดยมี
การวางแนวทางปฏิบัติในการ
ประชาสมัพันธ์ ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลกด้านมหาวิทยาลัยยั่งยืน 
THE Impact Ranking โดย
ใช้ Sustainable 
Development  
Goals (SDGs) 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนระบบสารสนเทศท่ีส าคญัที่สนับสนุน 
PSU One System 
2. ตัวช้ีวัดได้ Green University ได้แก่ การ
จัดการขยะ การจัดการน้ า ระบบขนส่งสาธารณะ 
พื้นที่สีเขียว การประหยดัพลังงาน 

- การรวมระบบสารสนเทศของวิทยา
เขตกับของมหาวิทยาลยัให้เป็นระบบ
เดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ 
วิเคราะห์ และค้นหาข้อมูลเพื่อการ
บริหาร และการปฏิบัติงาน โดยเริม่
จากระบบการเงิน และระบบ
ทะเบียนนักศึกษา 
- การวางแผนแม่บท Green 
Campus ของวิทยาเขต โดยก าหนด
เป้าหมาย 5 ด้านในการแก้ปัญหา
และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ 
ด้านขยะ ด้านการจัดการพลังงาน 
ด้านพื้นท่ีสีเขียว ด้านการจดัการน้ า 
ด้านขนส่งสาธารณะ  
- การวางแผนปฏิบัติการด้าน Green 
Campus ทั้ง 5 ด้าน 
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4.1 ก. (3) PSUPN ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าโดยเฉพาะผู้เรียนเพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการบริการวิชาการ โดยรายละเอียดของ
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังตาราง 4.1-04 ต่อไปนี้ 
 

ตาราง 4.1-04 การใช้ข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าในการปรับปรุงพัฒนา 
 

ข้อมูล ช่องการเก็บข้อมลู การน าข้อมูลไปใช ้
ด้านการผลิตบัณฑิต 
ความเห็นที่มตี่อการเรียนการสอน 
และการจัดการรายวิชาของแต่ละวิชา 
(นักศึกษาปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) 

ระบบประเมินการเรียนการสอนผา่น
ทางระบบ Intranet ของ วิทยาเขต 

- น าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอน และการจดัการรายวิชาของ
หลักสตูร 
- ส่งเสริมกจิกรรมการพัฒนาการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรยีน 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
ความเห็นของผู้เรียนดา้นต่าง ๆ 
ต่อการบริการ นอกเหนือจาก 
การเรยีนในรายวิชา 

- ระบบกระดานข่าวใน 
แอพลิเคช่ัน i-PSU บน 
โทรศัพท์มือถือ 
- ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก ่ 
เฟซบุ๊ก เพจของวิทยาเขตปัตตานแีละ
หน่วยงานภายใน 
- การพบปะของผู้บริหารกับนักศึกษา
ทั้งในรูปแบบการประชุมและการเยี่ยม
นักศึกษาในจุดต่าง ๆ  

น าข้อมูลร้องเรยีนและข้อเสนอแนะของ
นักศึกษามาใช้ในการด าเนินการ
แก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านการ
เรียน สุขภาวะ และด้านกายภาพต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
ผู้บริหารจะมีการมอบหมายให้แตล่ะ
หน่วยงานน าข้อร้องเรียนนั้นไปพัฒนา
กระบวนการหรือแก้ไขปญัหา 

ด้านการวิจัย 
ความเห็นของผู้ให้ทุนวิจัย และผู้น า
งานวิจัยไปใช้งาน 

แบบสอบถามทั้งทางกระดาษและ
ออนไลน ์
- แบบสอบถามความคดิเห็นของผูใ้ห้
ทุนต่อนักวิจัยผู้รับทุน 
- แบบสอบถามของผู้ใช้งานวิจัย 

- น าข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงพัฒนา
ระบบตดิตามงานวิจัย และการส่งผล
งานตามเงื่อนไข 
- น าข้อเสนอแนะมาก าหนดทิศทางของ
งานวิจัยของวิทยาเขตให้ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนให้มากข้ึน 

ด้านการบริการวิชาการ 
ความเห็นของหน่วยงาน และบคุคล 
ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
ที่จัดโดยหน่วยงานภายในวิทยาเขต 

แบบสอบถามทั้งทางกระดาษและทาง
ออนไลน ์

น าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการครั้งต่อไป หรือโครงการ
ในลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ความเห็นของหน่วยงาน และบคุคล 
ที่เข้าร่วมโครงการดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากลัยาณิวัฒนา 

แบบสอบถามทั้งทางกระดาษและทาง
ออนไลน ์

น าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการครั้งต่อไป รวมถึงการ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
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4.1 ก. (4) PSUPN ได้มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในผ่านทางการติดตาม
ผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับวิทยาเขต คณะ หน่วยงาน และโครงการต่างๆ โดยผ่านทาง
คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบที่ติดตามผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน (ตาราง 4.1-05) ซึ่งโดยปกติจะมี
การประชุมเพ่ือติดตามงานทุกระดับในทุก ๆ เดือน แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการการตอบสนองที่
รวดเร็วก็จะมีการระดมความเห็นในการจัดการได้ตลอดเวลา  
 

ตาราง 4.1-05 การประชุมติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการในแต่ละระดับของ PSUPN 
 

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 

 
 

4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการขององค์การ 
PSUPN มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด โดยผ่านทาง

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติทุกระดับ โดยเริ่มต้นจากผู้บริหารวิทยาเขตในการทบทวนขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของวิทยาเขต และทบทวนการด าเนินการโดยยึดจากขีดความสามารถท้ัง 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ขีดความสามารถด้านการเงิน 
 2. ขีดความสามารถด้านบุคลากร 
 3. ขีดความสามารถด้านระเบียบข้อบังคับ 
 4. ขีดความสามารถด้านพ้ืนที่ 
 5. ขีดความสามารถด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และระบบสารสนเทศ 

การทบทวนการด าเนินการยังมีในระดับผู้บริหารคณะ และหน่วยงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้รับผิดชอบโครงการและการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยแต่ละระดับจะมีการทบทวนการท างาน และติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้แนวโน้มที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการที่ผ่านมา 
เพ่ือปรับปรุงการท างานให้เกิดผลมุ่งเข้าสู่ตัวชี้วัด โดยตัวอย่างของการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ
ของวิทยาเขตปัตตานีที่ไม่บรรลุตัวชี้วัด ดังตาราง 4.1-06 
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ตาราง 4.1-06 ตัวอย่างการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
 

ตัวอย่างตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ การทบทวนและการ
ตอบสนอง 

คุณภาพหลักสตูรโดยใช้
เกณฑ์การประเมินของ สกอ. 
และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพตาม AUN-QA 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี/ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี/ 
ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการวิทยาเขต
ปัตตานี/ กองบริการ
การศึกษา วิทยาเขต
ปัตตาน ี

หลักสตูรที่ไม่ผ่านเกณฑ ์
การประเมินของ สกอ. 
จากข้อก าหนดของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

- วิเคราะห์ข้อก าหนดของ
อาจารย์ในส่วนท่ีไม่ผา่น
ข้อก าหนด เช่น ผลงาน
วิชาการ  
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน 
โดยการจัดการสนับสนุน 
ให้อาจารย์มผีลงานวิชาการ 
มากขึ้น โดยผ่านการ
สนับสนุนทุนวิจัย การอบรม
ผู้วิจัยใหม่ การสนับสนุน 
ให้เกิดงานวิจัยร่วมระหว่าง
อาจารย ์
- การทบทวนและตอบสนอง
เกิดขึ้นทันทีหลังจากทราบผล
การประเมิน 

หลักสตูรได้รับคะแนนจาก
การประเมินคณุภาพหลักสตูร
ตาม AUN-QA น้อยกว่า 3 

- วิเคราะห์ปญัหาที่เกิดขึ้น 
โดยเน้นท่ีเกณฑ์ข้อที่
หลักสตูรได้คะแนนน้อย 
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน 
โดยสนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทาง OBE โดยการจัดให้
มีการอบรมการจดัท า
หลักสตูรตามแนวทาง OBE 
การตั้งคณะกรรมการ OBE 
ของวิทยาเขตเพื่อสนับสนุน
หลักสตูร 
- การทบทวนและตอบสนอง
เกิดขึ้นทันทีหลังจากทราบผล
การประเมิน 
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ตัวอย่างตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ การทบทวนและการ
ตอบสนอง 

หลักสตูรขาดการยอมรับใน
ระดับนานาชาต ิ
ส่งผลต่อ academic 
reputation/international 
outlook 

การสมคัรเข้ารับการประเมิน 
AUN-QA ในระดับนานาชาติ
โดยคดัเลือกหลักสตูรที่มผีล
การประเมินดี และมคีวาม
พร้อมในการเข้าประเมิน
จ านวน 4 หลักสูตรเพื่อเป็น
หลักสตูรน าร่องในการ
ประเมินและสรา้งแรงจูงใจ
ให้กับหลักสตูรอื่น 

ภาวการณ์ได้งานท า 
ของบัณฑิต 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี/ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี/ 
กองบริการการศึกษา 
วิทยาเขตปัตตาน ี

บัณฑิตทีไ่ด้งานท าภายใน 
หนึ่งปีของวิทยาเขตปัตตาน ี
มีอัตราทีล่ดลง 

- วิเคราะห์หาปจัจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการได้งานท า
ของบัณฑิต 
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน 
โดยการจัดการสนับสนุน 
ให้ในการเพิ่มทักษะ 
ของนักศึกษาท้ังด้าน
ภาษาอังกฤษ และการหา
งานท า สนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบ
ความต้องการของตลาด 
แรงงาน 
- การปรับกระบวนการ 
ในการนิยามการได้งานท า 
- การปรับกระบวนการ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การทบทวนและตอบสนอง
เกิดขึ้นทันทีหลังจากทราบผล
การส ารวจการได้งานท า 
 

ขีดความสามารถ 
ของบุคลากร ผ่านทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่าย
ทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร/ 
งานการเจ้าหน้าที่ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

บุคลากรไดร้ับผลการประเมิน
ในระดับที่ต่ ากว่าคา่คาดหวัง 

- วิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิงาน
แต่ละด้าน 
- ทบทวนแนวทางสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาบุคลากร 
ทั้งการสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาตนเองจากการ
มอบหมายงาน การฝึกอบรม
เพิ่มเตมิ และการ Coaching 
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ตัวอย่างตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ การทบทวนและการ
ตอบสนอง 

- การก าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจนและวดัไดม้ากขึ้น 
- การทบทวนและตอบสนอง
เกิดขึ้นทันทีหลังจากทราบ 
ผลการประเมิน 

 
4.1 ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
4.1 ค. (1) PSUPN มีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานหรือการปฏิบัติงานที่มีผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่
สามารถบรรลุตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิผล เพ่ือน ามาถ่ายทอดผ่านทางการอบรม หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ให้กับหน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติงานที่ดี ทั้งทางด้านการเรียน 
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยมีการด าเนินการในการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
แบบอย่างที่ดีผ่านทางอาจารย์ที่เข้าสู่ระดับการสอน TPSF เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันแนวทางในการ
สอนที่มีประสิทธิภาพให้กับอาจารย์กลุ่มอ่ืน ๆ เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรม การน าเสนอแนวปฏิบัติ 
ที่ดีระดับคณะหน่วยงาน จากส านักวิทยบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเวทีที่จัดข้ึนในระดับมหาวิทยาลัย  
 

4.1 ค. (2) PSUPN ใช้การติดตามแนวโน้มในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และท าการวิเคราะห์สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบด้านทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต เพ่ือคาดการณ์ผลการด าเนินการที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และท าการปรับปรุงรูปแบบการท างานเพ่ือให้เหมาะสมกับแนวโน้มและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยพิจารณาผลจากการใช้คู่เทียบหรือเทียบกับคู่แข่งขัน แนวโน้มของการด าเนินงานที่ผ่านมาของ
วิทยาเขต รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลซึ่งถูกถ่ายทอดเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
ของวิทยาเขตตามล าดับ 
 

4.1 ค. (3 ) PSUPN มีนโยบายในการด าเนินการในการให้ความส าคัญในการพัฒนางานและส่งเสริม สนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการปลูกฝัง สร้างทัศนคติ เปิดโอกาส และกระตุ้นให้บุคลากรในทุกระดับ 
เพ่ือให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการท างาน จนสามารถต่อยอดสู่การคิดค้นนวัตกรรม  
แปลกใหม่มาช่วยในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรฝึกคิดในการปรับปรุง พัฒนางาน สร้างสรรค์ผลงานจากความรู้และ 
ประสบการณ์ของตนเองจากงาน อันจะท าให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความสะดวก ความปลอดภัย 
ท าให้งานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเรียน การสอน และการบริการวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ และการพัฒนากระบวนการท างาน และสร้างนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน  โดย
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองพันธกิจและเป้าประสงค์หลักของวิทยาเขต 
ทั้ง 5 ด้านเป็นล าดับต้น ๆ รวมถึงผลกระทบจากภายในและภายนอก เช่น นโยบายของรัฐบาล จุดเน้นของ
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มหาวิทยาลัย และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยได้มี
การสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรสายวิชาการ และโครงการประกวดนวัตกรรม
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.2 ก. ความรู้ของสถาบัน  
4.2ก.(1) การจัดการความรู้ PSUPN ท างานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดยแบ่งการ
จัดการความรู้ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในวิทยาเขต และยังมีการขยายองค์ความรู้เดิม 
บูรณาการความรู้ เพื่อท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ สู่การใช้ประโยชน์ และน าเข้าสู่ระบบคลังความรู้และจัดการ
ความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ของวิทยาเขต เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา บุคลากรของวิทยาเขต ประชาชน
ทั่วไป และสังคมในวงกว้าง สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งหมดได้หมดได้หน้าเว็บต์ และสังคมออนไลน์ของวิทยาเขต
ได้ง่าย สะดวก และ รวดเร็ว โดยภาพรวมของการจัดการความรู้ในวิทยาเขต มีการสร้างและแสวงหาความรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต การจัดการการสร้างความรู้จากภายในวิทยาเขต โดยหน่วยงานหรือกอง 
คณะ ภาควิชา สาขา รวมถึงรายวิชาเรียนต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และน ามาสอนให้นักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษามีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ตามหลักการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนการ
จัดการการสร้างความรู้จากภายนอก ทางวิทยาเขตมีนักวิจัยจากคณะและหน่วยงานต่าง  ๆ เช่น สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง และคณะต่าง  ๆ ได้มีการท างานและ
งานวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งเอกชน รัฐบาล (เช่น หน่วยงานจังหวัด ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น)  ประชาชน กลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งมีการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา
องค์ความรู้สู่การต่อยอดที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงได้น าความรู้เหล่านั้ นมาถ่ายทอด
ต่อนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากบทเรียนจริง  

ความรู้ที่ PSUPN ได้สร้างขึ้นจากภายในและภายนอกนั้นจะถูกจัดเก็บในรูปแบบเล่มรายงาน หนังสือ 
และการตีพิมพ์ อีกทั้งวิทยาเขตยังมีวารสารที่ใช้ในการเผยแพร่งานวิจัยที่ได้ผ่านการรับตีพิมพ์ทั้งจากผลงาน
ภายในวิทยาเขตและจากบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารรูสมิแล 
อีกทั้งในเว็บไซต์ของวิทยาเขตยังมีการเผยแพร่ความรู้และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ แต่ละท่าน ร่วมถึง
ผลงานต่าง ๆ เช่น หนังสือ การตีพิมพ์ บริการวิชาการ 

อย่างไรก็ตาม PSUPN มุ่งหวังให้ผลงานหรือความรู้ที่เกิดขึ้นจากวิทยาเขตได้ถูกการประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ ภาษา เรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาให้เข้าใจง่าย สมบูรณ์ และตรงกับความต้องการที่ทันสมัย
จากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละศาสตร์สาขา โดยใช้กระบวนการขั้นตอนการตีพิมพ์จากวารสารต่าง ๆ ที่มีในวิทยาเขต 
และมหาวิทยาลัย และวารสารอ่ืน ๆ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ส่วนในเรื่องสื่อเอกสารการสอนต่าง ๆ 
วิทยาเขต ได้ผลักดันให้คณาจารย์ได้ท าดรุณจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ในสายวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ได้ผลิตสื่อการสอนและผลงานต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและผ่านการตรวจความถูกต้อง
และเหมาะสมจากคณะกรรมการส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นต าแหน่งดังกล่าว ส่วนสายสนับสนุนได้มีการ
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ผลักดันให้มีการท าคู่มือปฏิบัติการและงานวิจัย เพ่ือเป็นเอกสารประกอบในการขอเลื่อนต าแหน่งงาน ซึ่งมี
คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเอกสารเช่นกัน 

PSUPN ยังมีการจัดเตรียมการเข้าถึงความรู้ได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็วในเวลาที่ต้องการด้วยระบบ 
ให้บริการเว็บเพจของวิทยาเขต คณะ ภาควิชา และสาขาวิชา ร่วมถึงแอพพลิเคชั่น iPSU และสื่อออนไลน์ที่ไม่เป็น 
ทางการ เช่น ไลน์กลุ่ม และเฟซบุ๊ก เป็นต้น อีกทั้งวิทยาเขต ยังมีหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต 
เพ่ือให้บริการนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป และอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น วิทยาเขตมีการเผยแพร่ความรู้ 
และความเชี่ยวชาญของอาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนแต่ละท่าน ซึ่งผู้ที่มีความสนใจความรู้ทางด้านใด
เป็นพิเศษก็สามารถที่จะค้นหาและติดต่อโดยตรงได้เลย ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
ทุกคนมีหน้าที่ต้องบริการวิชาการแก่ประชาชนผู้สนใจอยู่แล้ว 

PSUPN ยังมีการจัดการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และการถ่ายทอดความรู้ให้กับคณาจารย์และ
บุคลากรใหม่ โดยผ่านช่องทางการอบรม ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community 
of Practice : CoP) และการสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เป็นต้น  

PSUPN ได้สนับสนุนให้มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์จริง เช่น วิทยาเขตผลักดันการน าเอาผลงาน  
วิจัยทางการเกษตรและสนับสนุนให้เกิดเป็นฟาร์มผลิตผักปลอดภัยตัวอย่าง เพ่ือช่วยแก้ปัญหาสารพิษตกค้าง  
ในผัก สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาได้ส่งเสริมการผลิตผ้าจวนตานี เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ
ชาวบ้านในจังหวัดปัตตานี และส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องน าความรู้ส่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้
ให้กับชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น  

โดยภาพรวมของการจัดการความรู้ในวิทยาเขต นั้น จะมีการประสานงานท างานร่วมกันระหว่างคณะ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถึงการประสานงานร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น นักวิจัย นักวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัดของวิทยาเขต อีกทั้งวิทยาเขต ยังวิเคราะห์องค์ความรู้ของตัวเอง
เพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอด และก าหนดกลยุทธ์ที่จะพัฒนาไปให้ถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

นอกจากนี้ PSUPN ยังมีการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างสถาบันกับผู้เรียนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (เช่น ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น) ประชาชนทั่วไป ชุมชน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ 
รวมถึงคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านช่องทางการประกาศ หนังสือ บทความวิชาการ 
เว็บไซต์ อีเมล์ของวิทยาเขต และวิทยาเขตยังใช้ช่องทางสมัยใหม่ที่ไม่เป็นทางการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
กลุ่มไลน์ กลุ่มแชทเฟซบุ๊ก และเพจเฟซบุ๊ก เป็นต้น 

 

4.2 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.2 ข. (1) PSUPN มีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดการข้อมูลเพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ที่แม่นย า ถูกต้องเชื่อถือได้ ทันการณ์ ปลอดภัยเป็นความลับ โดยดูแลการเชื่อมต่อข้อมูลและสารสนเทศผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตให้พร้อมรับมือต่อการคุกคามในรูปแบบต่าง  ๆ ด้วยการพัฒนา
และดูแลระบบสารสนเทศองค์กร พัฒนาเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของส่วนงานต่าง  ๆ ส ารองข้อมูลและ
สารสนเทศตามวันและเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ ก าหนดสิทธิการเข้าถึงและสารสนเทศผู้ใช้งาน 
ตรวจสอบทุกวันโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และมีระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
ใช้งานร่วมกันทุกวิทยาเขต โดยรูปแบบของระบบสารสนเทศแสดงไว้ในตาราง 4.2-01 
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 หน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาเขตมีการท างาน รวบรวม วิเคราะห์ รายงาน และจัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น
รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ผ่านระบบสารสนเทศที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตและของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ฐานข้อมูลคลังความรู้หรือระบบการจัดการความรู้ ระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง 
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าวิทยาเขต ฐานข้อมูลการยืมคืนหนังสือจากห้องสมุดวิทยาเขต จองห้องประชุมออนไลน์และ
ฐานข้อมูลแจ้งซ่อมออนไลน์ เป็นต้น 
 

ตาราง 4.2-01 รูปแบบของระบบสารสนเทศท่ีใช้งานในวิทยาเขตปัตตานี 
 

ระดับของระบบสารสนเทศ รูปแบบของระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ - ระบบบริหารงานบุคคล  

- ระบบบริหารงานวิจัย  
- ระบบการเงินหลัก  
- ระบบบัณฑิตศึกษา 

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

ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยคณะ หน่วยงาน - ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการภายในคณะ 
และหน่วยงาน 
- ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรหอสมุด JFK 
ของส านักวิทยบริการ 

 
 
4.2 ข. (2) ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเป็นผู้ดูแลจัดการระบบ ก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศส าหรับ
ผู้ใช้งานตามบทบาทการใช้งานระบบสารสนเทศของวิทยาเขต เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 
รวมทั้งดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาเขตทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และสารสนเทศองค์กร 
ตามกรอบแนวทางที่ก าหนดไว้โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด
ตามตารางท่ี 4.2-02 
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ตาราง 4.2-02 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 

รูปแบบของความปลอดภัย แนวทางปฏิบัต ิ
ความปลอดภัยดา้นกายภาพของขอ้มูล - จัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เหมาะสม 

- ระบบส ารองไฟฟ้า ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- จัดท าห้องติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะมีระบบปรับอากาศปรับ
อุณหภูมิและความชื้นระดับที่เหมาะสม 2 ระบบ สลับเวลา
การท างาน ติดตั้งถังดับเพลิง และการสืบค้นข้อมลู 

การเข้าถึงข้อมูล - การบันทึกวันและเวลาของผู้เข้าใช้งานระบบ 
- การก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 

ความปลอดภัยจากการโจมตีภายในและภายนอก - การป้องกันการโจมตจีากภายนอกโดยอุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร์ระดับเครือข่าย 
- การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์และอัพเดตอยู่สม่ าเสมอ
เพื่อป้องกันช่องโหว่ในการเข้าถึงข้อมูล 
- การติดตั้งและอัพเดตโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอยู่สม่ าเสมอ 

ความปลอดภัยด้านการสูญหายของข้อมูล - การท าส าเนาข้อมูลไว้ท่ีวิทยาเขตหาดใหญ่ทุกวัน 
ความปลอดภัยด้านการใช้งาน  - จัดการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 

เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ซอฟตแ์วร์และระบบสารสนเทศ
องค์กรเพื่อลดข้อผดิพลาดในการท างานประเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

 
4.2 ข. (3) เพ่ือให้การดูแลระบบสารสนเทศของวิทยาเขต ถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
จะเป็นผู้ดูแลจัดการและก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาเขต ทั้ง 3 
ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านฮาร์ดแวร์ จัดท าแผนการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ ทดแทนของเดิมที่หมดอายุใช้งาน แต่ ละ
ปีงบประมาณ และแต่งตั้งบุคลากรด้านสารสนเทศ เพ่ือดูแลระบบ และส ารองข้อมูลตลอดเวลา และรายงาน
ผลการด าเนินงาน อีกทั้งก าหนดแผนบริการความเสี่ยงของด้านสารสนเทศ ป้องกันความเสี่ยงด้านการสูญหาย
ของสารสนเทศด้านต่าง ๆ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาได้มีการจัดหาระบบเครื่องแม่ข่ายส าหรับระบบ intranet 
ใหม่เพ่ือใช้แทนระบบเดิมท่ีมีความเสี่ยงในการเสียหายและไม่รองรับการอัพเดตของซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ 
 2. ด้านซอฟต์แวร์ วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เหมาะกับความต้องการของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ภายในวิทยาเขต จัดท าโครงการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการสั่งการและ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และระบบฐานข้อมูล E-document เพ่ือการสื่อสารภายในอย่างแม่นย า 

3. ด้านการใช้งาน การใช้งานระบบสารสนเทศของวิทยาเขตปัตตานีสามารถท าได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะ
ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน
หรือบุคลากรสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางการระบุตัวตนหรือล็อกอินที่ได้รับ ทั้งจากภายในเครือข่ายของ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเชื่อมต่อกันทั้ง 5 วิทยาเขต และผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถใช้ได้ผ่าน
ทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสมาร์ทโฟน ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ สามารถเข้าใช้
ข่าวสารที่เผยแพร่โดวิทยาเขตผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุคเพจของวิทยาเขต โดยระบบสารสนเทศจะติดตั้งอยู่
ในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของทางวิทยาเขตซ่ึงท างานอยู่ตลอดเวลา 
 

4.2 ข. (4) ระบบสารสนเทศของ PSUPN รวมถึงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ภายใน PSUPN ถูกดูและบ ารุงรักษา
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งท าการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือให้
สามารถรองรับรูปแบบของข้อมูลและการท างานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยซอฟต์แวร์จะมี
โปรแกรมเมอร์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นผู้พัฒนา ดูแล เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้ด้านต่าง ๆ และท าให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ส าหรับฮาร์ดแวร์และระบบ
เครือข่ายจะถูกดูแลบ ารุงรักษาโดยผู้ดูแลระบบซึ่งจะท าการปรับปรุงอุปกรณ์และเครือข่ายเพ่ือให้รองรับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และให้เกิดความปลอดภัยกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในวิทยาเขต 
นอกจากนี้แต่ละคณะและหน่วยงาน ยังมีเจ้าหน้าที่ทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในหน่วยงานของตนอีกด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจากศูนย์คอมพิวเตอร์ และจากคณะ
หรือหน่วยงานภายในวิทยาเขต จะมีการท างานร่วมกันเพ่ือให้ระบบเกิดความปลอดภัย มีความคล่องตัวในการ
ใช้งาน และพร้อมในการสนับสนุนการท างานของผู้ใช้ 
 

4.2 ข. (5) ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของ PSUPN ถูกออกแบบโดยใช้ Data Center และ
แม่ข่ายกลางซึ่งอยู่ทีศู่นยค์อมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีการดูแลเพ่ือให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา โดยใน
ห้อง Data Center มีการติดตั้งระบบความปลอดภัยเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉิน กรณีมีการหยุดชะงักการท างานของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เมื่อกระแสไฟฟ้าดับนานกว่า 3 ชั่วโมง โดยมีหน้าเจ้าหน้าที่ที่พร้อมปฏิบัติได้ตลอดเวลา
ในภาวะฉุกเฉิน และป้องกันการชะงักทั้งระบบ มีระบบการตรวจสอบพร้อมทั้งแจ้งวันเวลา มีการส ารองข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอ มีระบบกู้ขอ้มูลเมื่อเกิดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงการใช้งานระบบ มีระบบ
ไฟฟ้าส ารองส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสารสนเทศองค์กร มีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ทั้งนี้ มีการประเมินและปรับปรุงแผนจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง เพ่ือป้องกันความเสี่ยง
รูปแบบใหม่ที่อาจเกิดข้ึน โดยรายละเอียดในการเตรียมความพร้อมแสดงในตาราง 4.2-03 
 
ตาราง 4.2-03  การเตรียมความพร้อมส าหรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินของห้อง 
Data Center วิทยาเขตปัตตานี 
 

สถานการณ์ด้านความปลอดภัย การปฏิบัต ิ
การเข้าถึง Data Center โดยไม่ได้รับอนุญาต กุญแจรหัสซึ่งมอบให้กับผู้มีสิทธิเข้าห้อง Data Center ได้เท่าน้ัน 
อุณหภูมิของห้อง Data Center ไม่เหมาะสม เครื่องปรับอากาศท่ีถูกออกแบบเพื่อใช้กับห้องแม่ข่ายจ านวน 2 เครื่องซึ่งมี

การสลับใช้งานและบ ารุงรักษาเป็นประจ า 
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สถานการณ์ด้านความปลอดภัย การปฏิบัต ิ
อัคคีภัย ระบบป้องกันอัคคีภัยโดยใช้โฟมดับเพลิงท่ีถูกออกแบบส าหรับห้องแม่ข่าย 
ไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองจ านวนสองเครือ่งขนาด 120 kVA และ 500 kVA 

ที่ท างานโดยใช้น้ ามัน ซึ่งใช้ส ารองไฟฟ้ากรณีเกิดไฟดับ และมีการ
บ ารุงรักษาตรวจสอบให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

อุปกรณ์เก็บข้อมูลเสียหาย การท าส าเนาข้อมูล โดยส่งส าเนาข้อมูลไปเก็บไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ทุกวัน 

 
ส าหรับกระบวนการในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทางวิทยาเขต

ปัตตานีได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานีเป็นผู้ด าเนินการซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องหลัก 2 ส่วน
ได้แก่ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านกายภาพ ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการด าเนินการมีดังต่อไปนี้ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 1. การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

 1.1 ก าหนดผู้ดูแลระบบส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกเครื่อง 
 1.2 มีกระบวนการในการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และในกรณีท่ีพบว่ามีการท างาน 

ผิดปกติ จะต้องด าเนินการแก้ไขและบันทึกรายงานการแก้ไขโดยทันที 
 1.3 เปิดใช้บริการเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น โดยต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมส าหรับบริการที่มีความ 

เสี่ยงต่อ ความปลอดภัยของระบบ 
 1.4 มีการปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือปิดช่องโหว่ต่าง ๆ 
 1.5 มีการทดสอบระบบปฏิบัติการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปก่อนเปิดให้บริการ 

จากภายนอก 
  1.6 มีการก าหนดสิทธิ์เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 2. การส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล 

 2.1 ก าหนดวิธีการส ารองข้อมูลของระบบสารสนเทศ 
 2.2 ก าหนดความถี่ในการส ารองข้อมูล วันละ 1 ครั้ง 
 2.3 ตรวจสอบข้อมูลที่ส ารองไว้อย่างครบถ้วน เช่น ฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์  
 2.4 มีการส ารองข้อมูลไปยังวิทยาเขตหาดใหญ่ 
 2.5 มีการก าหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบสารสนเทศ 
 2.6 มีการจัดท าขั้นตอนส าหรับการกู้คืนข้อมูลและตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อย่างสม่ าเสมอ 
 2.7 มีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ได้ท าการส ารองไว้อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.8 มีการทบทวนปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งาน 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 3. การบริหารความเสี่ยงข้อมูลระบบสารสนเทศ 
 3.1 ความเสี่ยงจากการถูกบุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี การบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Hacker  

การดักจับข้อมูล การติดไวรัสหรือเวิร์ม การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์หรือระบบฐานข้อมูล การโจมตี
การให้บริการ (DOS)    
 
แนวทางการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
 - ตรวจสอบการตั้งค่าของ Firewall , IPS อย่างสม่ าเสมอ 
 - บริหารจัดการระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือข่ายและติดตามเพ่ือปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 - ติดตั้ง patch ของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกายภาพ 

เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดย
มีรูปแบบความเสี่ยงดังนี้ 

1. ไม่สามารถใช้งานเครื่องแม่ข่าย และเครือข่ายได ้
2. ความเสี่ยงต่อการ Crash ของเครื่องแม่ข่าย ทั้งส่วนระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบ

ฐานข้อมูล (RDBMS) อันเนื่องมาจากเครื่องไม่ได้ถูกท าการ Shutdown อย่างเหมาะสม 
3. ระบบปรับอากาศไม่ท างานท าให้อุณหภูมิในห้องแม่ข่ายสูงขึ้น 
ส าหรับแนวทางการด าเนินการเพ่ือป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านกายภาพของระบบ

สารสนเทศของวิทยาเขตปัตตานีมีดังต่อไปนี้ 
1. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง ขนาด 150 kVA และ 625 kVA 
  1.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ทุกสัปดาห์ และบันทึก การตรวจสอบ ให้พร้อม

ใช้งาน 24 ชั่วโมง 
   1.2 เฝ้าระวังและดูแลเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ในกรณีกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้อง ขณะที่เครื่องท างาน

จ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  24 ชั่วโมง     
2. ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศอยู่สม่ าเสมอ    
3. ในขณะกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้องและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท างาน ท าการเลือกสวิทช์เครื่องก าเนิด

ไฟฟ้า 150 kVA กับ 625 kVA ให้เหมาะกับการใช้กระแสไฟฟ้า ณ  เวลานั้น 
ส าหรับการจัดการข้อมูลกลุ่มเอกสารที่ไม่ใช่เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hard Copy) เช่น เอกสาร

ทางการเงิน เอกสารสัญญาทางพัสดุ เอกสารข้อสอบ เอกสารลับต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะถูกจัดเก็บ
และท าลาย โดยด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และระเบียบ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีการจัดเก็บ ท าลาย และท าทะเบียนคุม โดยส่วนงานและผู้รับผิดชอบในเอกสารแต่ละชุด 
โดยผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ 
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หมวด 5 บุคลากร 
 

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
ก.  ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
5.1 ก. (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

PSUPN โดยกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานีมอบหมายให้คณะ/หน่วยงาน พิจารณาทบทวนกรอบอัตรา 
ก าลังและขีดความสามารถของบุคลากรทุกปี โดยใช้หลักการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ภาระงาน การโยกย้าย และการเกษียณอายุราชการ 
ของบุคลากร การวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ เพ่ิมการพิจารณาเกี่ยวกับอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
เต็มเวลา และมาตรฐานของหลักสูตรที่ สกอ./สภาวิชาชีพก าหนด กองแผนงานฯ ท าหน้าที่วิเคราะห์และสรุป
กรอบอัตราก าลังบุคลากรวิทยาเขตปัตตานีประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ือน าเสนอ 
ก.บ.ม.พิจารณาอนุมัติและเสนอสภามหาวิทยาลัย หากคณะ/หน่วยงาน มีอัตราก าลังบุคลากรเพ่ิมเติมจากที่ได้รับ 
อนุมัต ิสามารถก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ดังผลลัพธ์ 7.3-04 

ในการก าหนดขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ ก าหนดเงื่อนไขการจ้าง/บรรจุบุคลากรใหม่
เป็นวุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก หรือ ปริญญาโทที่มีผลงานวิจัยหรือมีผลงานทาง
วิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัย คะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส่วนบุคลากรสาย
สนับสนุน ก าหนดขีดความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
 

5.1 ก. (2) บุคลากรใหม่ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง PSUPN ด าเนินการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากรใหม่ตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2561 ที่ได้ให้ความส าคัญกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้เป็นตัวแทนของบุคลากร
ทุกกลุ่ม หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปตามคุณสมบัติมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และคุณสมบัติ  
เฉพาะต าแหน่งที่ได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนในค าอธิบายลักษณะงาน (Job description) ที่มีรายละเอียดเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่งงานนั้น ๆ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้ถึงกลุ่ม 
เป้าหมายให้มากที่สุด เช่น เว็บไซต์รับสมัครงานของมหาวิทยาลัย (resume.psu.ac.th) เว็บไซต์วิทยาเขตปัตตานี 
(pn.psu.ac.th) สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี Facebook การเจ้าหน้าที่วิทยาเขตปัตตานี และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

งานการเจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงานท าการคัดกรองผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนดใน
ประกาศรับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน เพ่ือประเมินและทดสอบความรู้ สอบ
ปฏิบัติ และทดสอบทักษะและความสามารถตามที่ได้ก าหนดไว้ในค าอธิบายลักษณะงาน ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70) จากการสอบข้อเขียนทุกวิชา เข้าสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมิน
ทัศนคติและแรงจูงใจ  เมื่อผ่านกระบวนการคัดเลือก และรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 โดยพิจารณาจากปริมาณงาน คุณภาพงาน สมรรถนะ
ตามต าแหน่งงาน สมรรถนะตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
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 แนวทางในการรักษาบุคลากรใหม่ ด้วยการสร้างความรู้สึกการเป็นสมาชิกขององค์กรโดยการจัดปฐมนิเทศ 
บุคลากรใหม่วิทยาเขตปัตตานีภายในเดือนแรกของการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบถึงนโยบายเป้าประสงค ์
และเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎ ระเบียบ สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1 ก. (3) การท างานให้บรรลุผล 
 ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการ (OKR) ของคณะ/ส่วนงาน/ 

วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย PSUPN มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ 
สายสนับสนุนผ่านการจัดท าข้อตกลงภาระงาน โดยแต่ละส่วนงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีเกณฑก์ารประเมินจากภาระงานที่ส่วนงานก าหนดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตผลงานตาม OKR และยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือให้
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย การจัดท าข้อตกลงภาระงานเกิดขึ้นก่อนการประเมินผล 
การปฏิบัติงานประจ าปี โดยผู้บริหารของคณะ/หน่วยงานนัดประชุมบุคลากรเพ่ือท าการชี้แจงหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและถ่ายทอดตัวชี้วัดให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง การก ากับติดตามตัวชี้วัด
จัดท าขึ้นทุก 6 เดือน หรือครึ่งรอบปีการประเมินเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน บุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและน าผลการรายงานเข้าสู่กระบวนการ
บริหารบุคลากรต่อไป ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละรอบปีประเมินถูกน ามาพิจารณาเพ่ือ
ประกอบการเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนข้ัน บุคลากรทีม่ีผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานต่ ากว่ามาตรฐานจะ
ได้รับการดูแลติดตามจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพ่ือเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลการปฏิบัติงานและ
กระบวนการบริหารบุคลากรต่อไป  

 
 

มหาวิทยาลัย/ วิทยาเขต/ คณะ /ส่วนงาน 
ก าหนด OKR 

ส่วนงานแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา 

ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินและถ่ายทอด
ตัวชี้วัด / จัดท าข้อตกลงภาระงาน  

ก ากับติดตามตัวชี้วัดทุก 6 เดือน (ครึ่งรอบ
ปีการประเมิน) 

รายงานและบริหารผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ภาพ 5.1-01 การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ 

ซึ่งจัดโดยงานการเจ้าหน้าที่  บุคลากรสาย
วิชาการ มีคณะกรรมการอ านวยการพัฒนา
บุคลากร ดูแลระบบพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 
สมรรถนะตามที่องค์กรต้องการ เช่น ทักษะ
ด้านการสอน การผลิตสื่อการสอน การพัฒนา
งานวิจัย โดยมีระบบพ่ีเลี้ยงที่มอบหมายอย่าง
ชัดเจน บุคลากรสายสนับสนุนมีสายการบังคับ
บัญชา เพ่ือก ากับ ตรวจสอบ สอนงาน และ
มอบหมายงานเป็นการเรียนรู้งานจากการท างาน 
จริง ก าหนดให้เข้าร่วมอบรม สัมมนาในความรู้
องค์รวม การประเมินคุณภาพ และความรู้
เฉพาะวิชาชีพ 
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5.1 ก. (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไปของ  PSUPN เป็นผลที่เกิดจาก

เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1) การลดอัตราก าลังของบุคลากรประเภทข้าราชการและลูกจ้างประจ า จาก “นโยบาย
เกษียณ 2 ทดแทน 1” 2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร 3) อัตราการโอนย้าย/ลาออกของบุคลากร 
ซ่ึง PSUPN มีการบริหารจัดการด้วยการเกลี่ยภาระงานของบุคลากรที่คงปฏิบัติงานในส่วนงานนั้น และส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานข้ามสายงานเพ่ือทดแทนอัตราที่หายไป ทั้งยังมีการปรับกระบวนการจ้างงานเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านกรอบอัตราก าลัง มีการจ้างงานในลักษณะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ซึ่งมี
สัญญาในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาทุก 6 เดือน 

PSUPN เตรียมสมรรถนะบุคลากรส าหรับอนาคต มีการเสริมสร้างพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร
ในทุกระดับเพ่ือความเป็นสากล (Internationalization) และพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรเพ่ือการรองรับ
การท างานในยุคดิจิทัลมีการปรับรูปแบบวิธีการท างานของบุคลากรโดยการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยลดขั้นตอนของกระบวนงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
มากขึ้น ปรับการท างานให้เป็นออนไลน์ ใช้สารสนเทศแทนที่การใช้กระดาษมากขึ้น ซึ่งการลดการใช้กระดาษ
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส านักงานสีเขียว (Green Office) บุคลากรสามารถท างานได้จากทุกที่ไม่จ ากัดแค่
ส านักงาน เช่น การใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic form) ระบบงานยานยนต์ ระบบขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ ระบบเงินยืม ระบบการจ่ายเงินสด ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการยื่นค าร้องขอออนไลน์ 
ระบบ E-meeting  ระบบ E-office  ระบบการขอสนับสนุนทุนวิจัย ระบบ TOR Online มาใช้ในการจัดท า
ข้อตกลงภาระงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ Competency Online โดยใช้หลักเกณฑ์สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรทุกสายงานรับทราบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งช านาญงาน ช านาญการ และช านาญการพิเศษ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญและช านาญในวิชาชีพ อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม โครงการ PAYANA for staff 
การส่งมอบงานจากบุคลากรที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการหรือ ย้าย โอน แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มาทดแทน และ
สร้างทายาทผู้บริหาร เช่นโครงการนักบริหารสู่ความเป็นเลิศบนฐานพหุวัฒนธรรม : Leadership Boot 
Camp 2019 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในต าแหน่งหัวหน้างานมีความพร้อมส าหรับการก้าวสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น พัฒนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ โดยส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอก ดังผลลัพธ์ 
7.3-01 บริหารจัดการผู้มีความรู้ความสามารถ โดยพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงเพ่ือการจัดการและการพัฒนา
คุณภาพอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSU–TPSF) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในสมรรถนะ
การสอน   
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ภาพ 5.1-02 การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
 
ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 
5.1 ข. (1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 

PSUPN ให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมของที่ท างานทั้งการดูแลท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา
อาคารสถานที่เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของบุคลากร โดยวิทยาเขตได้จัดสรรงบประมาณในการจ้างบุคคล 
ท าความสะอาดประจ าอาคารคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ การปรับปรุงห้องน้ าในอาคารส านักงาน การซ่อมแซมบ ารุง 
รักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือให้มีความปลอดภัยในการใช้งานอยู่เสมอทั้งระบบไฟฟ้า ประปา การปรับปรุง 
ถนนเพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรไปมา การปรับปรุงระบบระบายน้ าภายในวิทยาเขต เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม เหล่านี้เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานประจ า
ส านักงานของบุคลากรอย่างเพียงพอ โดยจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม รวมทั้งการจั ดซื้อทดแทนเมื่อ
ปรากฏความช ารุดของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น 

     นอกจากนี้ PSUPN ยังได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการ PSU Pattani Green Campus ซึ่ง
เป็นโครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (พ.ศ. 2561 -2565) ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร (PSU Ecosystem) (Increase Management Efficiency : IME) เพ่ือ
ลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยให้ระบบการจัดการขยะมีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย โดยได้ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และทุกคณะ/หน่วยงาน ได้
ร่วมลงนาม MOA (Memorandum of Agreement) ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

•  1. การลดอัตราก าลังของบุคลากรประเภทข้าราชการและ    
  ลูกจ้างประจ า จาก “นโยบายเกษียณ 2 ทดแทน 1”  

• 2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร  
• 3. อัตราการโอนย้าย/ลาออกของบุคลากร  

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้าน
บุคลากร 

• 1. การเกลี่ยภาระงานของบุคลากรที่คงปฏิบัติงาน 
• 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานข้ามสายงาน 
• 3. ปรับกระบวนการจ้างงาน ในลักษณะจ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดาประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาทุก 6 เดือน 
• 4. เตรียมสมรรถนะบุคลากรส าหรับอนาคต (Digitalization / 

Internationalization) 
• 5. ปรับรูปแบบวิธีการท างานเพื่อช่วยลดขั้นตอนของกระบวนงานและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (LEAN) 
• 6. ปรับการท างานให้เป็นออนไลน์ ใช้สารสนเทศแทนท่ีการใช้กระดาษ 
• 7. สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้าน
บุคลากร 
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ภายในส านักงานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดการใช้สารเคมี ซึ่ง
ส่งผลดีต่อสุขภาพของบุคลากรอย่างยั่งยืนต่อไป การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี
ของคนท างานทุกคนอธิบายดังตาราง 5.1-01 

 

ตาราง 5.1-01  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานของบุคลากร 
 

ด้าน สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 

ด้านอาคาร
สถานท่ี

ปฏิบัติงานและ
อ านวยความ

สะดวก 

• อาคารส านักงานวิทยาเขตหลังใหมไ่ดร้ับการออกแบบตามมาตรฐานในการบริหารและการจดัการ
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 

และเสียง พ.ศ. 2549  

• การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้พิการ อาทิ ทางเดิน ห้องน้ า  

• มัสยดิ และห้องละหมาดในแตล่ะอาคารส าหรับการประกอบศาสนกิจส าหรบัมุสลิม  
• ปรับปรุงด้านสาธารณูปการต่าง ๆ ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา คู ระบายน้ า ถนน เพื่อให้เกิดความ

สะดวกสบายผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและสอดคล้องกับจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น  

ด้านสิ่งแวดล้อม • โครงการส านักงานสีเขยีว (Green Office) น าร่องโดยกองกิจการนักศึกษาซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
ในระดับภมูิภาคและระดบัประเทศ และวิทยาเขตมีนโยบายที่จะท าให้อาคารอื่น ๆ   เป็นส านักงานสี
เขียวท่ัวท้ังองค์กรเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขยีวในอนาคต   

• ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตให้สะอาดสวยงามและร่มรื่น จดัใหม้ีตลาดนัดพืชผักออกานิค ต้นไม้ 
สินค้า OTOP จากชุมชนของอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี เพื่อใหบุ้คลากรได้บริโภคอาหารผลไม้
ราคาถูก ถูกหลักอนามยัปราศจากสารพิษ  

• ปรับปรุงโรงอาหารให้ถูกหลักอนามัยมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการอาหารของวิทยาเขต และ
ควบคุมราคาอาหารเพื่อใหส้อดคลอ้งกับค่าครองชีพของนักศึกษาและบุคลากร ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต
จากกระดาษชานอ้อย ใบตอง แทนการใช้โฟม ส่งเสริมให้ใช้ขวดน้ าแทนแก้วพลาสติก งดการใช้
หลอดดดู มีร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลยัให้บริการ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ตลอด 24 
ชม.  และให้ความร่วมมือกับวิทยาเขตใช้ถุงผ้าใส่สินค้าแทนถุงพลาสติกได้ 100%  

ด้านสวสัดิภาพ 
ความปลอดภัย 

• เวรยามเฝ้าระวังของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง   

• กล้องวงจรปิด (CCTV)  

• ศูนย์แจ้งเหตดุ่วน/ สายด่วน รปภ.  
• ศูนย์เฝ้าระวังศูนยภ์าคใต้ เพื่อการป้องกันอุกทภัย และวาตภยั บ้านพักในวิทยาเขตตามความ 
    เหมาะสมของบุคลากรและครอบครัวเพื่อสรา้งความมั่นใจในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตภายใน 
    วิทยาเขตปัตตานีอย่างปลอดภยั  
• การฝึกซ้อมการป้องกันการเกดิอัคคีภัยในอาคารทั้งส านักงานและ หอพักนักศึกษา 

ดังผลลัพธ์ 7.1-30 
ด้านสุขภาพ • สถานท่ีส าหรับกิจกรรมทั้งการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ได้แก่ สโมสร

บุคลากรเพื่อการออกก าลังกายในร่ม สนามฟุตบอล สนามเทนนสิ สนามบาสเกตบอลโรงยิม สระว่าย
น้ า สนามกีฬากลางแจ้ง ลานกิจกรรม ลานลาแมสะมิแล สนามรอบสระน้ าติดกับป่าชายเลน 

• ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมเิพื่อดูแลสุขภาวะเบื้องต้นของบุคลากร  

• การด าเนินการก าจดัยุงลายซึ่งเป็นเชื้อไข้เลือดออกรวมถึงการจ ากัดปลวกตามอาคาร ต่าง ๆ 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5.1 ข. (2)  สวัสดิการด้านสิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
PSUPN ก าหนดนโยบายวิธีการและแนวทางในการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม

เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจและสร้างความผูกพันต่อองค์กร และสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ 
ภายใต้คณะอนุกรรมการสวัสดิการประจ าวิทยาเขต  โดยงานการเจ้าหน้าที่วิทยาเขตปัตตานีจัดท า
แบบสอบถามเรื่องความต้องการด้านสวัสดิการของบุคลากร PSUPN จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 
มาวิเคราะห์และเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือน าไปก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่อไป 
อีกทั้ง ยังมีการจัดโครงการเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ  เช่น 
โครงการสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยอัตราพิเศษจากธนาคารที่มี MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย โครงการบรรยาย
ประกันสังคม เรื่อง สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนพึงได้รับจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ที่จัด
ให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งในกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40  
 

ตาราง 5.1-02  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรของวิทยาเขตปัตตานี 
 

ด้าน สวัสดิการสิทธิประโยชน ์
กองทุนออมทรัพย์ • กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสมทบเงินเท่ากับเงินท่ีบุคลากรแจ้งให้ตดั

เงินเดือนแต่ไม่เกิน%ที่กองทุนก าหนดซึ่งเป็นการออมของบุคลกรอกีทางหนึ่ง  

•  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นการออมทรัพย์เพื่อความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ  

การรักษาพยาบาล • ประกันสังคม  
• กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย นอกจากสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลให้กับ 

บุคลากรและครอบครัว  

• การตรวจสุขภาพประจ าปี ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือสถานรักษาพยาบาลอื่น ๆ  

การท าประกันกรณี
เสียชีวิตหรือสญูเสยี

อวัยวะ 
 

• การท าประกันของบุคลากรเฉพาะวิทยาเขตปัตตานีที่ปฏิบัตหิน้าท่ีในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุม่)  
• ช.พ.ค./ ช.พ.ส. เป็นกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประโยชน์กับผู้ที่เป็นสมาชิกไดร้ับ  

โครงการสวัสดิการ 
เงินกู้ยืม 

• เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบตุร 
• เงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
• เงินกู้ยืมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร 
• เงินกู้ยืมเพื่อกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เช่น งานมงคลสมรส งานอุปสมบท  

ค่าตอบแทนพิเศษ  
ชายแดนใต ้

• ค่าเสี่ยงภยั เป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เพื่อจูงใจ และเสริมขวัญก าลังใจให้บุคลากรที่

ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้  
• บัตร/เหรยีญราชการชายแดน เพือ่เชิดชูความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหนา้ที่ใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้  

เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ เพื่อเป็นเกียรติยศให้กับตนเองและวงศ์ตระกลู 
วันหยุดราชการประจ าปี

เพิ่มเตมิ 
วันส าคัญทางศาสนาท่ีได้ก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจ าปเีพิ่มเติมในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ 
ได้แก่ วันรายอปอซอ / วันรายอฮจัญ์ / วันตรุษจีน 



 
 

83 

ด้าน สวัสดิการสิทธิประโยชน ์
การลาหยุดเพื่อไปถือศีล

และปฏิบตัิธรรม 
เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 เดือน แต่ไมเ่กิน 3 เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งการลาปฏิบัติธรรม
ส าหรับพุทธศาสนิกชน และการลาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญส์ าหรับบคุลากรมุสลิม 

บ้านพัก ที่อยู่อาศัย • บ้านพักในวิทยาเขต  
 

 

5.2 ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติงาน 
5.2 ก. (1) วัฒนธรรมองค์กร 

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง “Our soul is the benefit of mankind” และค่านิยม
องค์กร VPSU (V: Volunteerism; P: Professionalism; S: Social responsibility; U: Unity) คือ 
วัฒนธรรมองค์กรที่ PSUPN ยึดถือไว้เพ่ือน ามาใช้ในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลขององค์กร   PSUPN 
ถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ ค่านิยมและวิธีประพฤติปฏิบัตินี้แก่บุคลากรทุกคนตั้งแต่วันแรกที่ปฏิบัติงานผ่าน
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มีการติดตั้งป้ายแสดงวัฒนธรรมองค์กรในสถานที่ท างานและอาคารต่าง ๆ 
ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจน าวัฒนธรรมองค์กรนี้มาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์กรในทุก
มิต ิรวมถึงเอ้ืออ านาจให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการคิดและปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ตนยึดถือ ผ่านกลไก
องค์กร เช่น ศูนย์อาสาลูกพระบิดา ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็น
ด้วยเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ หรือในปีนี้ที่มีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
บุคลากร PSUPN ร่วมอาสาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านและพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางด้านสาธารณสุข 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม  บุคลากรตระหนักและให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน
ในภารกิจด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ งขององค์กรที่ได้ท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม อีกท้ัง การร่วมด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือชุมชนสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปทีี่ทาง PSUPN ก าหนดเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนขององค์กรได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท า
ภารกิจเพ่ือชุมชนด้วย 
 

5.2 ก. (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
PSUPN ก าหนดปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมุ่งมั่นต่อภารกิจและหน้าที่ โดยสรุปจากสารสนเทศที่ได้จาก

การส ารวจผ่านเครื่องมือ Happinometer ประกอบด้วย 9 ปัจจัย ได้แก่ 1) ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา 
และเพ่ือนร่วมงาน 2) ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถ 3) มีความก้าวหน้าในการท างาน 
4) มีความมั่นคงในการท างาน 5) มีหัวหน้าที่ดี 6) มีทีมงาน/เพ่ือนร่วมงานที่ดี 7) มีสถานที่และอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 8) มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี 9) หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ 
PSUPN โดยงานการเจ้าหน้าที่จัดท าส ารวจบุคลากรผ่านแบบสอบถามเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันของบุคลากร ผลจากการศึกษาน าไปสู่การน าเสนอและก าหนดนโยบายโดยผู้บริหารวิทยาเขตต่อไป 
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5.2 ก. (3) การประเมินความผูกพัน   
การวัดความสุขประชาคมของ PSUPN ด้วยเครื่องวัด Happinometer online ผลค่าคะแนนความสุข 

ที่ 66.2% และผลประเมินความผูกพันที่ 77.9% ความพึงพอใจในองค์กรโดยรวมที่ 72.49% มีการน าผลความ
ผูกพันไปวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม สร้างแรงจูงใจ 
เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งยังบริหารค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน
ในการเพ่ิมค่าจ้างระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพ่ือความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณที่เหมาะสม เป็นธรรมกับ
ต าแหน่งและความสามารถ สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้า ในอาชีพ ทั้งด้านความรู้ ด้านเงินทุน การให้
รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ  การจัดสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้บุคลากรทุกระดับ  ทั้งที่เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงระบบจัดสรรบ้านพัก  ระบบเงินกู้สวัสดิการเพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร  โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร เพ่ือการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต  มีคณะกรรมการ
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุขในทุกระดับของวิทยาเขต เพ่ือขับเคลื่อนให้บุคลากร  
มีความสุขและผูกพันกับองค์กรอย่างยั่งยืนก าหนด ซึ่งส่งผลให้สถิติการลาออก/สถิติการโอน ข้อร้องทุกข์ลดลง 
และบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการท างานและเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น ดังผลลัพธ์ 7.3-16 
 
5.2 ก. (4) การจัดการผลการด าเนินการ  

PSUPN จัดการผลการด าเนินการผ่านกระบวนการบริหารผลการประเมินการปฏิบัติงาน ภายหลังจาก
ที่บุคลากรรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบการประเมินการปฏิบัติงานแล้ว ผู้บังคับบัญชาประเมินการ
ปฏิบัติงานรวมถึงวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้งานบรรลุผลสูงสุด หากผู้บังคับบัญชาพบว่า บุคลากร  
มีข้อจ ากัดในด้านสิ่งสนับสนุนที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน ผู้บังคับบัญชาแก้ปัญหาด้วยการท าแผน
งบประมาณเพ่ือจัดสรรสิ่งสนับสนุนที่เหมาะสมในปีงบประมาณถัดไป และหากผู้บังคับบัญชาพบว่า บุคลากร 
มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี มีผลการด าเนินงานที่ยอดเยี่ยม ผู้บังคับบัญชาผลักดันบุคลากรให้น าผลงาน 
เข้าประกวดแข่งขันและแลกเปลี่ยนแนวคิดในโครงการพัฒนางาน PSU Innovation Challenge ที่จัดโดยงาน
การเจ้าหน้าที่วิทยาเขตปัตตานีทุกปี หรือในโครงการสัมมนาวิชาการท่ีจัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ 

PSUPN มีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมากขึ้นไป มีการ
สื่อสารหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การเชิดชูให้กับบุคลากรได้รับทราบทั่วทั้งองค์กร ผู้บริหารมีความ
มุ่งมั่นและจริงใจ ในการยกย่องชมเชยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกล่าวยกย่องชมเชยบุคลากรในวาระต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากร การกล่าวยกย่องชมเชยและมอบรางวัลในการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต 
มีระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ที่มีความยุติธรรมโปร่งใส โดยเพ่ือนร่วมงานสามารถเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น
ที่เห็นว่าเหมาะสมตามหลักการที่คณะกรรมการก าหนด ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับ
คณะ/หน่วยงาน จะได้รับเงินรางวัล เกียรติบัตรและได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษตามกรอบ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ส าคัญ   
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ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
5.2ข.(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  

PSUPN ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ สายวิชาการและสายสนับสนุน มีการ
ส ารวจความต้องการได้รับการพัฒนาของบุคลากรผ่านการท าแบบสอบถามโดยงานการเจ้าหน้าที่วิทยาเขต
ปัตตานี แบบส ารวจที่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดหลักสูตรหรือรายวิชาที่เป็นที่ต้องการส่วนใหญ่ของบุคลการ 
และน าไปสู่การจัดโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด นอกจากนี้ หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา
สามารถแจ้งความต้องการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเองผ่านทางงานการเจ้าหน้าที่วิทยาเขตปัตตานี
เพ่ือจัดเตรียมโครงการเพ่ิมหรือพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรเพ่ือน าไปฏิบัติงานได้ดีขึ้น (Upskill / Reskill) โดย
ส่วนใหญ่แล้วโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากร เป็นหลักสูตรที่สัมพันธ์กับประเด็นด้านความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ที่ส าคัญตามตารางที่ OP2-01 ความได้เปรียบ โอกาส และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

  
 

ตาราง 5.2-03 ตัวอย่างหลักสูตร/กิจกรรมส าหรับการพัฒนาและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
 

ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

บุคลากร ตัวอย่างหลักสูตร/กิจกรรม 

การปฏิรปู
กระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ 

Disruptive 
technology /  

ระบบสารสนเทศ 
ที่พร้อมใช้งานและ

สนับสนุนการตัดสินใจ 

สายวิชาการ • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรบัปรุงหลักสตูรใหเ้ป็นไปตามแนวทาง
ของ Outcome Based Education (OBE)"  

• กิจกรรมวิจยัในช้ันเรียน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การพัฒนาอาจารยเ์พื่อการสอนยคุใหม่ (Active Learning)  
• กิจกรรม เส้นทางสูม่าตรฐานสมรรถนะ PSU-TPSF ภายใต้โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์เพื่อการสอนยุคใหม่ (Active 

Learning)  
• อบรมออนไลนผ์่านระบบ Zoom เรื่อง เทคนิคการสอน สอนคณติศาสตร์

อย่างไรให้สนุก 
• โครงการแนวทางการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้

แบบออนไลน์ในยุค Covid-1 
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบ Microsoft Teams” 
• “หลักสูตรบณัฑิตศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการในยุคใหม”่ 

 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช 

สายสนบัสนุน 

 

 

 

 

 

• โครงการ PAYANA Writing Camp เพื่อการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่ง 

• ที่สูงข้ึน  
• โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU Innovation Challenge 

2020  
• โครงการนักบริหารสู่ความเป็นเลิศบนฐานพหุวัฒนธรรม : Leadership 

Boot Camp 
• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งที่

สูงขึ้น(The Level Up Project) 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

บุคลากร ตัวอย่างหลักสูตร/กิจกรรม 

• การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Forms 

• อบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานสารบรรณ  

การพัฒนา PSUPN 
ให้เป็น Green 

Campus 

สายวิชาการ / 
สายสนบัสนุน 

• อบรมการจดัท าส านักงานสีเขียวGreen Office ตามเกณฑ์ส านักงาน 
สี่งแวดล้อม 

• การให้ความรูเ้กี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) 
• อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนไีฟ 

การน าผลงานวิจัย 
ไปต่อยอดใน

ภาคอุตสาหกรรมและ
เชิงพาณิชย ์

สายวิชาการ /  
สายสนบัสนุน 

• อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ ประจ าวิทยาเขตปัตตานี 
• โครงการอบรม Academic Honesty Online“มหาวิทยาลัยในประเทศ

ไทยรวมพลังสร้างบณัฑิตด้วยความสุจรติทางวิชาการ ร่วมกับมหาวทิยาลัย
จอร์เจีย” สู่มาตรฐานใหม่ในวิชาชีพ 

• อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัยภายใต้กรอบวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประเด็นการอยูร่ว่มกันในมิติความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ความร่วมมือด้าน
วัฒนธรรมระหว่าง
ภูมิภาคอาเซียน 
บนฐานมรดก 

ทางวัฒนธรรมร่วมเพื่อ 
การเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรม และ

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

สายวิชาการ /  
สายสนบัสนุน 

• อบรมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
• เสวนา “การเมืองมาเลเซียและนัยยะต่อสันติภาพชายแดนใต ้
• สัมมนา “Intercultural Communication in Light of Ethic 

Identities”  โดย Kristina Preiksaityte 
• ประชุมวิชาการนานาชาติ 9th International Conference of Regional 

Network on Poverty Eradication ภายใต้หัวข้อ “Breaking the Cycle 
of Urban Poverty: Challenge and Strategy” 

 
 

5.2 ข. (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา  
หลักสูตร/กิจกรรมที่จัดขึ้นใน PSUPN มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างความรู้และเสริมทักษะให้กับบุคลากร

สามารถปฏิบัติงานได้จริง อาทิ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ 
Outcome Based Education (OBE)" บุคลากรสายวิชาการสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ส่งผลให้ทุกหลักสูตรใน PSUPN เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด โครงการพัฒนาบุคลากรผ่าน
นวัตกรรม : PSU Innovation Challenge 2020 ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนางาน
ประจ าเพ่ือน าไปสู่ผลงานเชิงพัฒนาและมีการประกวดแข่งขัน บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการสร้าง สรรค์
งานพัฒนาเพ่ือน าผลงานไปสู่การเผยแพร่ ส่งผลให้ PSUPN มีผลงานเชิงพัฒนาใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

ในขั้นสุดท้าย PSUPN ประเมินประสิทธิผลของแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจ าปีตามกระบวนการในรูปภาพที่ 
5.1ก. (3) การท างานให้บรรลุผล ทั้งนี้ ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน PSUPN เปิดให้บุคลากรสามารถให้
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ข้อเสนอแนะ หรือรายงานอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ทั้งโดยการรายงานในระบบ
ประเมินการปฏิบัติงาน หรือโดยการรายงานด้วยวาจาในขั้นตอนของการน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
ประเมิน จากนั้นคณะกรรมการประเมินหรือผู้บังคับบัญชาท าการรวบรวมและน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงเพ่ือเสริมแรงจูงใจอันน ามาสู่การเสริมความผูกพันของบุคลากรต่อไป 
 
5.2 ข. (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 PSUPN ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก าหนดความก้าวหน้าของบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม 
โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนาในหลักสูตรที่ตรงกับ  
สายงานที่รับผิดชอบ เพื่อน าความรู้มาพัฒนางาน ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ  มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการของก.พ.อ รวมถึงหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ.2562 และประการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 และมีการก าหนด
ระยะเวลาในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ อีกทั้ง ยังมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพ (PSU-
TPSF) เพ่ือพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดค่าตอบแทนให้ส าหรับผู้ที่ผ่านการประเมิน
เข้าสู่ต าแหน่งตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ 
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผลิตผลงานเพ่ือการขอต าแหน่งที่ สูงขึ้น 
อิงเกณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 2558 รวมถึงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งระดับต าแหน่งช านาญ /
ช านาญการพิเศษ PSUPN บูรณาการการพัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ โครงการ PAYANA Writing Camp 
เส้นทางสร้างศาสตราจารย์ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ดังผลลัพธ์ 7.3-07 และ โครงการ PAYANA Writing 
Camp เพ่ือการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง 
เรียนรู้ พ่ึงพา ซึ่งกันและกันในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีการให้ทุน
สนับสนุนบุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีค่าตอบแทนต าแหน่ง การจั ดสรรทุนผลิตต ารา 
ทุนวิจัย ทุนในการน าเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุนในการตีพิมพ์
บทความในวารสารวิชาการ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน มี การสนับสนุนทุนในการพัฒนาตนเอง  
ค่าต าแหน่งช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ และค่าตอบแทนหัวหน้างาน มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/คณะ มีการ
มอบรางวัลประจ าปีเพ่ือยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละด้านไม่ว่ าจะเป็นสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน 
 PSUPN เห็นความส าคัญในการสร้างและเตรียมความพร้อมผู้น าในทุกระดับ มีการก าหนดต าแหน่ง
ส าคัญ และเตรียม Successor จาก Successor Pool มีการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนา
ผู้น านักบริหารเพ่ืออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดโครงการ PSU Leadership Bootcamp 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ 
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ตาราง 5.2-04  ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 

บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าร่วมกจิกรรม อบรม 
สัมมนาในหลักสตูรที่เกีย่วข้องกับสาขาวิชา 

สนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าร่วมกจิกรรม อบรม สัมมนาในหลักสูตร
ที่ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ 

สนับสนุนส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่สูงข้ึนตามหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของก.พ.อ 

สนับสนุนส่งเสริมใหผ้ลิตผลงานเพือ่การขอต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  
อิงเกณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 2558 

สนับสนุนส่งเสริมให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
ความเป็นครมูืออาชีพ (PSU-TPSF)  

ก าหนดค่าตอบแทนใหส้ าหรับผู้ทีผ่่านการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง
ตามกรอบมาตรฐาน 

ก าหนดค่าตอบแทนใหส้ าหรับผู้ทีผ่่านการประเมิน
เข้าสู่ต าแหน่งตามกรอบมาตรฐาน 
มีการก าหนดระยะเวลาในการเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ 

ผู้บริหาร 

 เข้าร่วมหลักสตูรการพัฒนาผู้น านกับริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 จัดโครงการ PSU Leadership Bootcamp เพื่อเสริมสร้างทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับผู้บริหารรุ่นใหม ่
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
 

6.1 กระบวนการท างาน 
ก การออกแบบกระบวนการภารกิจหลัก และกระบวนงาน 

(1)(2) ระบบงานส าคัญ (Work system, ภาพ 2.1-04 ของ PSUPN แบ่งเป็น 3 กระบวนการหลัก คือ 
1) กระบวนการจัดการหลัก (Key management proess) 2) กระบวนการภารกิจหลัก (Key Work Process) 
และ 3) กระบวนการสนับสนุนภารกิจหลัก (Key Support Process) กระบวนการภารกิจหลักมี 5 กระบวนงาน 
คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ/วิชาชีพ 4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) 
การลด 2 เพ่ิม 2 (ลดจน ลดเจ็บ เพิ่มสุขและสันติภาพ เพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่) 

การผลิตบัณฑิต ในกระบวนงานผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 4 กระบวนงานย่อย คือ 1) การออกแบบและ 
พัฒนาหลักสูตร 2) การรับนักศึกษา 3) การพัฒนาการเรียนการสอน และ 4) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังแสดง 
ในภาพ 6.1-01 ตัวอย่างข้อก าหนดส าคัญในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี และใช้ SIPOC model ในการออกแบบกระบวนงานย่อยด้านการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(ตามตาราง 6.1-01) และ ต้องมีการปรับปรุงทุก 5 ปี หรือตามรอบของหลักสูตร หรือตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของก้าวหน้าทางวิชาการ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพ 6.1-01 ผู้รับผิดชอบที่ส าคัญและกระบวนงาน ด้านการผลิตบัณฑิต  4 กระบวนงาน 

 
การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร 

 

การรับนักศึกษา 

กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

การพัฒนาการ
เรียนการสอน 

การผลิตบัณฑิตและ
ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับดแูลออกแบบ จัดการ และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามขอ้ก าหนด 
ทั้งหลักสูตรทีก่ าลังใช้ และหลกัสูตร 
ที่พัฒนาใหม ่ 
- คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร 
 - คณะกรรมการประจ าคณะ 
 - คณะกรรมการสนับสนนุและพฒันา
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง OBE 
- คณะกรรมการวิชาการ วทิยาเขต/               
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  
 - สภาวทิยาเขต 
 - สภามหาวทิยาลัย 
ประเมนิคุณภาพหลกัสูตรโดย AUN-QA 
ทุกปีการศกึษา 

นโยบายมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนา
นักศกึษาขับเคลือ่นโดย 
- กองกจิการนกัศึกษาและฝ่ายพัฒนา
นักศกึษาชองคณะ เน้นส่งเสรมิกจิกรรม 
ที่พัฒนา soft skill ตลอดการศกึษา 
ทั้งหลักสูตร โดยมีระบบการบันทึกชั่วโมง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรและจัดเก็บข้อมูล 
ในระบบ Intranet ของมหาวทิยาลัย 
- กรรมการพฒันาหมวดรายวิชาศกึษา
ทั่วไประดับวทิยาเขตและระดับ
มหาวิทยาลัย ปรับปรุงรายวชิาศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 

- คณะ/วทิยาลัยก าหนดแผนการรับนศ 
- ประสานงานกับกองแผนงาน และกบศ.เพือ่
ก าหนดคุณสมบัติทางการศกึษาของผู้สมัคร   
- คณะ/หนว่ยงานตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์   
- ประกาศรับสมัครตามรอบก าหนดโดย 
ทปอ.   
- ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสมัภาษณ์และ
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาโดยงานรับฯ ของ
มหาวิทยาลัย  
- วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อปรับเกณฑ์ตามความ
เหมาะสม และก าหนดแผนการรับ 

- มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบาย ข้อก าหนด 
ที่ส าคัญเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของหลกัสูตร
เพื่อให้ได้ผลลัพธท์ี่พึงประสงค์ โดย
มหาวิทยาลัย/วข/คณะ มีการพัฒนา
อาจารย์ด้านการเรียนการสอน เทคโนโลยี
เพื่อการศกึษา  

- แจ้งคณะผ่าน กก วิชาการมหาวิทยาลัย 
- คณะด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

ประเมนิติดตามได้จาก มคอ 
-   วทิยาเขตพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
    การเรียนการสอนแบบ active learning 
-   วทิยาเขตพัฒนาอาจารย์เพือ่ให้มีศกัยภาพ 
    ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  



 
 

90 

ด้านวิจัย PSUPN จัดท าข้อก าหนดด้านการวิจัย และการด าเนินงานด้านการวิจัยมี 2 กระบวนงาน 
คือ 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  และ  2) การส่งเสริมและสนับสนุน  
การเผยแพร่ผลงานและการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังแสดงในตาราง 6.1-02  โดยจุดเน้นการท าวิจัยของ 
PSUPN ได้แก่ ด้านยางพารา ประมง อาหารฮาลาล ภาษาไทย อิสลามศึกษา การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและ
การพยาบาลสาธารณภัยจากน้ ามือมนุษย์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งได้จากการก าหนดกลยุทธ์ โดย
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน/ผู้ ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ท าหน้าที่  ก ากับ ดูแล และติดตามด้านการวิจัย  โดยมี
หน่วยส่งเสริมการวิจัยวิทยาเขตปัตตานีเป็นกลไกสนับสนุนและประสานงาน ให้กับคณะและหน่วยงาน ทั้งนี้  
ยังรวบรวม ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัย เพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์และพัฒนากระบวนการท างาน  

ด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพ ส าหรับ PSUPN ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 
(ส านักส่งเสริมบริการวิชาการ; ชื่อใหม่) เป็นผู้บริหารและขับเคลื่อนด้านบริการวิชาการ (exten.pn.psu.ac.th)  
โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ก ากับดูแล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ก ากับดูแล 
งานบริการวิชาการที่ใช้สมรรถนะหลักของคณะ เช่น การฝึกอบรมสัมมนา ที่ปรึกษาทางวิชาการ เผยแพร่  
องค์ความรู้สู่ชุมชน และการวิเคราะห์ทดสอบ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลป วัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยมีการวิจัยเป็นฐาน (culture.pn.psu.ac.th) โดยมีผู้อ านวยการสถาบันฯ เป็นผู้บริหารองค์กร ภายใต้ก ากับ
ดูแลของรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
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ตาราง 6.1-01  แนวคิดการออกแบบกระบวนงานย่อยด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder) 

ข้อมูลน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) ผู้ใช้บริการ (Customer) 

S1 สป.อว. 
S2 สภาวิชาชีพ 
S3 ผู้ใช้บัณฑติ 
S4 อาจารย์ 
S5 ทปอ. 
S6 ผู้ปกครอง 

I1 กฎหมายตามตาราง 
OP1-05 ด้านการจดั
การศึกษา 
I2 ความต้องการของ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
I3 ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
นวัตกรรม เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
I4 อัตลักษณ์บัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ในศตวรรษ
ที่ 21  
I5 ปรัชญาการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย 

1. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
1.1. คัดเลือกผู้มสี่วนไดส้่วนได้ส่วนเสีย 
1.2. แบ่งกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
1.3. เก็บข้อมูลตามวิธีการที่เหมาะสมเพื่อน ามาวิเคราะห์

เป็นความต้องการ (need) 
2. ออกแบบผลลัพธ์การเรยีนรูร้ะดับหลักสตูร program 

learning outcome (PLO) 
2.1. เชื่อมโยงความต้องการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกบั 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (GA) 
2.2. ก าหนด GA เด่นของหลักสตูร 
2.3. เชื่อมโยง GA ของหลักสูตรและ learning outcome 

ของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 
2.4. ออกแบบ PLOs ที่สามารถวัดและประเมินผลได้อย่าง

ชัดเจน และสอดคล้องกับ GA 
3. พัฒนาหลักสตูร (มคอ.2) 

O1 หลักสูตรเป็นท่ียอมรับ มี
ตลาดแรงงานรองรับ  
O2 หลักสูตรมเีอกลักษณ์ ทันสมัยต่อ
การเปลีย่นแปลง เป็นที่ต้องการของ C1 
และผู้ใช้บณัฑิต 
O3 รายวิชาที่สามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของตัวผู้เรียน 

C1 นักศึกษา 
C2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
C3 อาจารยผ์ู้สอน 
 

Needs ข้อก าหนด ข้อก าหนด ข้อก าหนด Needs 
S1, S2, S5 
หลักสตูรที่มี
คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
S3 นอกจาก
ความสามารถทาง
วิชาการ บัณฑิต
ต้องมี soft skill  

I2 ครอบคลุมทุกกลุม่ 
และ มีการส ารวจอย่าง
ต่อเนื่องทุกป ี
I3 ทุกหลักสตูรต้อง
ติดตามและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อปรับปรุง
หลักสตูรตามรอบ และ
ปรับปรุงรายวิชา 

P1 ก าหนดผู้มสี่วนไดส้่วนเสียให้ครอบคลุมทั้งกลุม่ปัจจุบันและ
อนาคต  ต้องระบุเครื่องมือและวิธีการใช้ในการเก็บข้อมูล 
อย่างชัดเจน 
P2 เน้นผลลัพธ์การเรยีนรู้ โดยใช้ข้อเสนอแนะและความต้องการ
ของ Stakeholders 
P2 เน้นการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม คิดวิเคราะห์  
P2 มีการบรูณาการร่วมกับการเรยีนการสอน สอดคล้องกับ 
iWise และ 5Hs และนักศึกษาผ่าน English exit exam 

O1 ขับเคลื่อนการได้งานท าของบัณฑิต  
O2 หลักสูตรรายงานผลการด าเนนิงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคณุภาพ 
ของหลักสูตร ปลีะ 1 ครั้ง ต้องมีการ
ปรับปรุงทุก 5 ปีหรือตามรอบ 
ของหลักสูตร  
O3 CLO สอดคล้องกับ PLO วัดและ
ประเมินผลตามล าดบัการเรียนรู้ตาม 

C1 โอกาสมีการงาน หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ เรียนสนุก 
และสามารถส าเร็จการศึกษา 
ตามกรอบเวลาของหลักสูตร 
C2 ไดร้ับการสนับสนุน เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
มีความยืดหยุ่น 
C3 พัฒนาตนเองให้ทันสมัยต่อ
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ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder) 

ข้อมูลน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) ผู้ใช้บริการ (Customer) 

S6 หลักสูตร 
ที่สร้างโอกาส 
การมีงานท าและ
ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
P3 ทุกหลักสตูรต้องปรับปรุงตาม OBE ภายในปีการศึกษา 
2564 
P3 ประเมินทุกปี (desktop หรือ site visit) โดยก าหนดให ้
ทุกหลักสูตรต้องประเมินโดย site visit ภายใน 3 ปี 
มีการส่งเสรมิให้หลักสูตรเข้ารับการประเมิน AUN-inter  

รายชั้นป ีเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 
มีการประเมินการเรียนการสอนทกุ ๆ
รายวิชา 3 ด้าน ได้แก่ ผูเ้รียน อาจารย์
ผู้สอน และรายวิชา  

การเปลีย่นแปลงของรายวิชา 

PI PI PI PI PI 
ร้อยละของ
หลักสตูรผ่าน
เกณฑ์คณุภาพ
หลักสตูร 
ร้อยละ100 
ร้อยละของการมี
งานท าภายใน 
18 เดือน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 

ร้อยละของหลักสูตร 
ที่พัฒนาตาม OBE 
ร้อยละ 100 ภายในปี
การศึกษา 2564 
ร้อยละของหลักสูตร 
ที่ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ AUN ร้อยละ 
100  

ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาตาม OBE ร้อยละ 100 ภายในปี
การศึกษา 2564 
ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ AUN 
ร้อยละ 100  
มีหลักสูตรทีเ่ข้ารับการประเมิน AUN-inter ไม่น้อยกว่า 
2 หลักสูตรต่อปี 

ร้อยละของการมีงานท าภายใน 
18 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ร้อยละของนักศึกษาพยาบาลที่ได ้
ใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 

ร้อยละของการมีงานท าภายใน 
18 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ร้อยละของนักศึกษาพยาบาล 
ที่ได้ใบประกอบวิชาชีพภายใน 
1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
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ตาราง 6.1-02 กระบวนงานย่อยดา้นการส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิัยและการสร้างนวัตกรรม 
 

 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder) 

ข้อมูลน าเข้า (Input) กระบวนการท างาน (Process) ผลลัพธ์ (Output) ผู้ใช้บริการ 
(Customer) 

S1 แหล่งทุนวิจัย 
S2 ผู้ใช้ประโยชน ์
จากงานวิจัย 
 

I1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
I2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  
I3 แผนพัฒนาจังหวัดปตัตานี  
I4 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั  
I5 แผนพัฒนาวิทยาเขตและ
จุดเน้นของวิทยาเขตปัตตาน ี
อันได้แก่ เทคโนโลยีฐานทรัพยากร
ชีวภาพ พหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และฮาลาล เป็นต้น 
I6 ระเบียบ/ประกาศวา่ด้วย 
การบริหารจัดการกองทุนวิจัย 
I7 มาตรฐานการวิจยั 
I8 ความต้องการของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี  
  

1. การจัดการทุนวิจัย 
1.1. การจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยวิทยาเขต

ปัตตาน ี
1.2. การรวบรวมทุนวิจัยภายนอก 
1.3. การประสานแหล่งทุน 

2. การเตรียมความพร้อม 
2.1. การให้ความรู้ เช่น เทคนิคการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย 
2.2. การจัดพี่เลี้ยงนักวิจัยใหม ่
2.3. งานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานงานวิจัย 

3. การสร้างและประสานเครือข่ายวิจยั 
3.1. จัดกลุ่มนักวิจยัตามประเด็นวิจัย 
3.2. สนับสนุนการบูรณาการงานวิจยัระหว่างหน่วยงาน 

มหาวิทยาลยั และสาขาวิชา 
4. ยื่นเสนอขอทุนวิจัย 

4.1. มีระบบ PRPM เก็บรวบรวมข้อมลูการยื่นเสนอขอทุน 
5. การติดตามผล 

5.1. ประสานงานการท าสญัญารับทุน 
5.2. ประสานการเบิกจ่ายทุน และค่าธรรมเนียมวิจัย 
5.3. มีระบบ PRPM ติดตามและรายงานผลการวิจัย 

O1 จ านวนงานวิจัยท่ีเพิ่มขึ้น 
O2 งบประมาณวิจัยที่เพ่ิมขึ้น 
O3 มีโครงการวิจยัที่บูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาค ี
 

C1 นักวิจัย 
C2 อาจารย ์
C3 ชุมชน 
C4 เครือข่ายภาค ี

Needs ข้อก าหนด ข้อก าหนด ข้อก าหนด Needs 
S1 งานวิจัยมีคณุภาพ
มี Output Outcome 
Impact ตามความ

I6 คุณสมบตัิของผู้รับทุนและ
งานวิจัยต้องเป็นไปตามประกาศ
ทุน 

P1 การจดัการทุนวิจัยแต่ละขั้นตอนแล้วเสร็จตามเวลา 
ที่ก าหนดไว ้
P2 การขอทุนวิจัยตรงตามเงื่อนไขประกาศทุนประเภทต่าง ๆ 

O1, O2  
- ขับเคลื่อนการวิจยัโดยก าหนดงานวิจัย
เป็นส่วนหน่ึงของภาระงาน 

C1, C2  
- โอกาสการได้ทุน

วิจัย  
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ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder) 

ข้อมูลน าเข้า (Input) กระบวนการท างาน (Process) ผลลัพธ์ (Output) ผู้ใช้บริการ 
(Customer) 

ต้องการของแหล่งทุน
ต่าง ๆ  
S2 งานวิจัยสามารถใช้
เพิ่มศักยภาพการผลิต 
ลดต้นทุน เพิ่มรายได้  
และแก้ไขปญัหาของ
กลุ่มเป้าหมายใน
งานวิจัย 

I7งานวิจัยท่ีได้รับทุนจากกองทุน
วิจัยวิทยาเขตปตัตานีต้องผา่นการ
ประเมินจริยธรรมวจิัย 
 

P3 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยทุก 6 เดือน  
P5 งานวิจัยด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทุน 
 

- มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย 
O3 ข้อเสนอโครงการเป็นไปตามเกณฑ์
ประกาศทุน และสร้างระบบการจดัการ
ประสานงานเครือข่ายวิจยั 
 
 

- การสนับสนุน
เพื่อประสิทธิภาพ
ในการด าเนินการ
วิจัย 

- พัฒนาตนเองให้
มีความสามารถ
ในการด าเนินการ
วิจัย 

C3 งานวิจัย
สามารถใช้แก้ไข
ปัญหาของชุมชนได ้
C4 งานวิจัยมี
การบูรณาการ
ระหว่างภาคี
เครือข่าย 

PI PI PI PI PI 
จ านวนงานวิจัยท่ี
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรม
การวิจัยด้านต่าง ๆ ต้องผ่านการ
ประเมินจริยธรรมฯ ร้อยละ 100 

ร้อยละของงานวิจัยท่ีด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทุน
เพิ่มขึ้น 20% ทุกป ี

ร้อยละของจ านวนงานวิจัยและทนุวิจัย
เพิ่มขึ้น 5% ทุกป ี

ร้อยละของจ านวน
งานวิจัยและทุน
วิจัยเพิ่มขึ้น 5%  



 
 

95 

ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ  
 (1)(2) กระบวนการภารกิจหลักที่ส าคัญของ PSUPN ทั้ง 5 กระบวนการ โดยกระบวนการผลิต
บัณฑิต และกระบวนการวิจัย มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาข้อก าหนดและ
ออกแบบกระบวนการจัดการหลักสูตร ตามตาราง 6.1-03  เพ่ือให้การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ 
บรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในท านองเดียวกัน กระบวนการสนับสนุนได้จัดท าข้อก าหนด การออกแบบ
กระบวนการ และก าหนดตัวชี้วัด ดังตัวอย่างตาม ตาราง 6.1-04  

(3) ในการปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ PSUPN ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ AUN 
QA และเกณฑ์สภาวิชาชีพ ในการประเมินคุณภาพและปรับปรุงหลักสูตร มีการปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่
ให้สอดคล้องกับบริบท และความเหมาะสมต่อผู้รับบริการ และมีการบูรณาการเนื้อหากับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะให้นักศึกษาเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด ด้านการวิจัยใช้
ระบบ Lean และ PDCA เป็นเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการท างาน การปรับหมวดทุนส่งเสริมการท าวิจัยของ
วิทยาเขตให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาวิทยาเขต การประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยตัวอย่างการปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และ
กระบวนการดังแสดงดังตาราง 6.1-05  

 
ค. การจัดการนวัตกรรม 
 จากกระบวนการท างาน และด าเนินการปรับปรุง PSUPN ก าหนดให้บุคลากรมีการพัฒนางานประจ า 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการท างาน บูรณาการข้ามหน่วยงาน ลดขั้นตอนการท างาน จากประเด็นปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
ซึ่งถูกระบุไว้ใน TOR ของทุกคน เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรม  ส่งเสริมให้บุคลากรส่งผลงานเพ่ือประกวดในระดับ
วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย  เช่น ด้านการเรียนการสอน ได้จัดงบประมาณสนับสนุนการท ากิจกรรมในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดเวทีประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน กลุ่มงานสนับสนุน 
มีเวทีประกวดนวัตกรรมการท างานที่เป็นเลิศ  PSUPN ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความ
หยืดหยุ่นในการปรับงบประมาณจากโครงการประจ า เพ่ือตอบสนองกับสถานการณ์เฉพาะกิจ   
 ในด้านการจัดการนวัตกรรม สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ (1) นวัตกรรมที่พัฒนาจากการท างาน 
เช่น การปรับระบบการให้ใบรับรองการผ่านการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์แบบออนไลน์ และผู้เข้าร่วมอบรม 
สามารถตรวจสอบประวัติการเข้าร่วมอบรม ระบบ bar code ส าหรับตรวจสอบการส่งเอกสารจบการศึกษา 
(2) นวัตกรรมที่เกิดจากสถานการณ์เร่งด่วนหรือเฉพาะกิจ จากสถานการณ์โรคระบาด COVID19 PSUPN ได้
ปรับนวัตกรรมการท างานต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีการเรียนการสอนออนไลน์ เทคนิคการสอนออนไลน์ การวัดและ 
ประเมินผล ปรับ platform กระบวนการให้บริการเป็นแบบออนไลน์  
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ตาราง 6.1-03 กระบวนการท างาน การด าเนินงานปรับปรุง และตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
 

กระบวนการภารกิจหลัก กระบวนงาน 
(work process) 

การด าเนินงานปรับปรุง 
กระบวนท างาน 

ตัวชี้วัดในการควบคุม/ 
การปรับปรุงกระบวนท างาน 

ตัวชี้วัด 

1. กระบวนการผลติบัณฑิต 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และส่วน
งานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1 กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาหลักสตูร 

- การรับฟังความคิดเห็น เช่น 
การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- พัฒนารายวิชาให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
- ปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีความ
หลากหลาย ตอบสนองต่อลูกค้า 
ทุกช่วงวัย 

- เสียงสะท้อนจากผู้มสี่วนได ้
ส่วนเสยี 
- ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของนักศึกษา 

- ร้อยละของหลักสูตรที่ไดม้าตรฐาน 
ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
ดังผลลัพธ์ 7.1-06) 
- ร้อยละนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษา 
ตามระยะเวลาหลักสตูร ดังผลลัพธ ์7.1-05 
- จ านวนหลักสูตร non-degree  

1.2 กระบวนการรับนักศึกษา 
 

- เพิ่มช่องทางและรูปแบบ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร 
- เพิ่มโครงการในการรับนักศึกษา 
- เพิ่มทุนการศึกษา 

- จ านวนนักศึกษา 
- จ านวนเงิน 

- จ านวนนักศึกษาแรกเข้า 5 ปีย้อนหลัง 
- จ านวน/ประเภททุนการศึกษา 

1.3 กระบวนการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 

- โครงการอบรม พัฒนา ทักษะ 
การเรยีนการสอน 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- ทุนพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป 
- ทุนประกวดนวัตกรรมการจัด   
การเรยีนการสอน 
- การสื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัตกิาร 
การพัฒนาการเรียนการสอน 

- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของโครงการ 
- การด าเนินการของคณะ      
ตามนโยบายวิทยาเขตและ
มหาวิทยาลยั 

- ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ 
การสอน ดังผลลัพธ์ 7.1-11 

- จ านวนรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
- จ านวนอาจารย์ทีผ่่านการประเมิน

สมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน 
การสอน PSU-TPSF 
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กระบวนการภารกิจหลัก กระบวนงาน 
(work process) 

การด าเนินงานปรับปรุง 
กระบวนท างาน 

ตัวชี้วัดในการควบคุม/ 
การปรับปรุงกระบวนท างาน 

ตัวชี้วัด 

1.4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา - ปรับลักษณะกิจกรรมให้สอดคลอ้ง
กับการพัฒนาทักษะที่พึงประสงค ์
- ลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อน และ 
ไปบูรณาการกับรายวิชา 

- จ านวนของกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับ iWISE และ 5H 
- จ านวนกิจกรรมที่มีการบูรณา
การกับรายวิชา 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ        
ดังผลลัพธ์ 7.2-08 

2. กระบวนการวิจยั 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ และส่วนงานท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 การส่งเสรมิและสนับสนุน
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
  
 
 

- กรรมการกองทุนวิจัยวิทยาเขต
หารือปรับประเภททุนเพื่อสอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ PSUPN 
- พัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ไดร้ับทุน 

- การประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

- จ านวนผลงานวิชาการทีไ่ดร้ับการอ้างอิง 
(citation) ดังผลลัพธ์ 7.1-14 

- จ านวนทุนวิจัยของ PSUPN  
ดังผลลัพธ์ 7.5-24 

2.2 การส่งเสรมิและสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานและการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 

- สนันสนุนทุนเผยแพร่ผลงาน 
- พัฒนาปรับปรุงระดับวารสารของ 
PSUPN เพื่อส่งเสรมิการเผยแพร ่
- มีระบบสนับสนุนการตรวจแก้ 
manuscript เพื่อการตีพมิพ์ 

- จ านวนทุนที่เพียงพอ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- จ านวน manuscript ที่ส่งเพื่อ
การตรวจแก้ 

- จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการคุม้ครอง 
(อนุสิทธิบัตร) ดังผลลัพธ์ 7.1-16 
- สัดส่วนของผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
ต่อวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับบณัฑติ ดังผลลัพธ์ 7.1-07,  7.1-08 

2.3 การตดิตามและประเมินผล - ติดตามและประเมินผลทุก 6 เดอืน 
- การน าเสนอความกา้วหน้างานวจิัย 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ร้อยละของจ านวนงานวิจัยท่ีปิดโครงการ
ตามก าหนด 

 
PNPSU  ใช้ SIPOC model ออกแบบระบบงานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า ได้กระบวนสนับสนุน และข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ดังตาราง 6.1-04 
 
 
 



 
 

98 

ตาราง 6.1-04 ตัวอย่างกระบวนการสนับสนุน ข้อก าหนด และตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
 

กระบวนการสนับสนนุ ข้อก าหนด กระบวนการ ตัวชี้วัด 

กระบวนการด้านการเงินและงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี/งานการเงิน/กองแผน 

- การจัดการเงินเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และ สตง.  
- มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

- มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในที่
ประชุมของกรรมการแต่ละพันธกิจ ทุก 6 เดือน 
- มีการก ากับให้ใช้งบประมาณตามที่ก าหนด โดยมีการ
รายงานรายไตรมาส 

ผลลัพธ์หมวด 7.5 ด้านการเงิน งบประมาณ 
ตลาด 

ระบบสารสนเทศ   

ผู้รับผิดชอบหลัก: รองอธิการบดีฝ่ายระบบ
สารสนเทศและวางแผน/ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

- มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง 
- สามารถเช่ือมโยง ประมวลและ
รายงานผลได้ทันที 

- มีการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล 
- วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และออกแบบระบบ 
การประมวลผล 

ตอบความต้องการของผู้ใช้ตามที่ตกลงไว้ 
ทุกข้อความพึงพอใจของผู้ใช้ 

ระบบประกันคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปั ต ตานี / คณบ ดี /หั วหน้ า หน่ วย ง าน /
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

- ระดับองค์กรใช้เครื่องมือประกันคุณภาพ EdPex 
- ระดับหลักสูตรใช้เครื่องมือประกันคุณภาพ AUN-QA 
- ระดับหน่วยงานใช้เครื่องมือประกันคุณภาพ TQA 
- บุคลากรผ่านการอบรมและเข้าใจเครื่องมือประกัน
คุณภาพ 

คะแนนจากการประเมิน 
จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน 
จ านวนคณะที่มีคะแนน EdPex 200 

 
ตาราง 6.1-05 ตัวอย่างการพัฒนาและปรับปรุงในแต่ละกระบวนการหลัก 
 

กระบวนการ ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการ 
กระบวนการผลิตบัณฑิต 

- กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
- กระบวนการรับนักศึกษา 
- กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน 

กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และการรับนักศึกษา 
- - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูแนวโน้มจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา 

- หลักสตูรใหม่ทุกหลักสตูรต้องปรับปรุงตามแนวทาง Outcome based education (OBE) โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองการท าหลักสูตร
ให้ตามแนวทาง OBE   
- ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการ upskill และ reskill ของสังคมการเรยีนรู้ทุกช่วงวัย  
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กระบวนการ ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการ 
 

 

กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน 
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์โดยการอบรมเทคนิคการสอน เทคโนโลยกีารศึกษา รูปแบบการเรยีนการสอน
แบบใหม่  
- พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถในการสอนรวมทั้งใช้นวัตกรรมของมหาวิทยาลยั คือ ระบบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) โดยในปี 2562 อาจารยข์อง PSUPN ผ่านการประเมินจ านวน 53 คน เพิ่มจากปี 2561 ซึ่งมี
จ านวน 9 คน และปี 2560 จ านวน 4 คน 
- ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบ Active learning  
- อบรมและส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนออนไลน์  
- สนับสนุนให้นักศึกษาไปเรียนและเทียบโอนหน่วยกิตท่ีต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 เดือน 

กระบวนการวิจัย 

- การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการสรา้ง
นวัตกรรม  

 

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

ปัตตานี แผนพัฒนามหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาวิทยาเขต    
- วิเคราะห์ SWOT เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานวิจัย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน กลุ่มนักวิจัย และ
กลุ่มเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานวิจัย 

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 
- เปิดบ้าน ม.อ.ปัตตานีภิรมย์เพื่อศูนย์บริการวิชาการของ PSUPN ในเมืองปัตตานี เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงบริการวิชาการของ 
ม.อ.ได้ง่ายขึ้น 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

- พัฒนาพ้ืนท่ี “ลานจัดแสดงทางวัฒนธรรม” เพื่อใช้เป็นลานส าหรับกิจกรรมกลางแจ้ง 
- พัฒนาศูนย์เรียนรู้หัตถศิลป์ ม.อ.ปัตตานี เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพด้านหัตถศิลป์และการจ าหน่ายสินค้าหัตถศิลป์ที่สะท้อน  อัตลักษณ์ขอ ง
สังคมพหุวัฒนธรรม 
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ  
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  
  ในระดับปฏิบัติการ  มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และน าไปปฏิบัติ มีการรับฟังข้อเสนอแนะ 
เพ่ือปรับปรุง  โดยน าเครื่องมือคุณภาพมาใช้อย่างต่อเนื่องเพ่ือควบคุมรอบเวลา และประสิทธิผลของ
กระบวนการ ลดการท างานผิดพลาด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตัวอย่างได้แก่ การก ากับติดตามความก้าวหน้า
งานวิจัย เป็นผลให้โครงการวิจัยด าเนินการแล้วสิ้นตามระยะเวลาทุน PSUPN ได้ท าความร่วมมือกับทุกคณะ
และหน่วยงานเพ่ือผลักดันให้ PSUPN เป็น green campus โดยส านักงานวิทยาเขตได้ก าหนดมาตรฐาน
ส านักงานสีเขียวเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลปฏิบัติงาน   
 
ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน    
 PSUPN มีการเลือกคู่ความร่วมมือโดยการคัดเลือกจากความพร้อมและคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อความ
จ าเป็นของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ และติดตามประเมินผลคู่ความร่วมมือเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน ดังแสดง
ในตาราง 6.1-06 เช่น คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจัดทีมอาจารย์ท าโครงการ Coaching และ In-house 
training กับ บริษัทเอ็น.ดี.รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน)  บริษัทอินเตอร์แนชชันแนลรับเบอร์พาทส์ จ ากัด และ 
บริษัทโอตานิ เรเดียล จ ากัด เป็นต้น โดยการท างานร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างความรู้จากทฤษฎี 
งานวิจัยทางวิชาการ กับประสบการณ์ของผู้ประกอบการ ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยาง ผลที่ได้คือสถานประกอบการ
สนับสนุนทุนการศึกษาและเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัย ข้อมูลป้อนกลับสามารถน ามาใช้  
ในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน
ให้นักศึกษาฝึกงานผ่านโครงการสหกิจศึกษาเพ่ือโอกาสในการท างานในองค์กรความร่วมมือ     
 
 
ตาราง 6.2-01 การคัดเลือกและการติดตามประเมินผลคู่ความร่วมมือ 
 

สถาบันการศึกษาท้ังใน/ต่างประเทศ และ สถานประกอบการทั้งใน/ต่างประเทศ 
บทบาทที่เกี่ยวข้อง แนวทาง 

การพิจารณา 
การวัดและ 

การประเมินผล 
การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ กระบวนการ เป้าหมาย 

การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาไปและมา
จากต่างประเทศ 
ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว                              

จัดประสบการณ์
ต่างประเทศและเพิ่ม
ทักษะการเรยีนรู้ข้าม
วัฒนธรรม ภาษา 
และการสื่อสาร 

- พิจารณาจาก
มหาวิทยาลยัที่มี 
MOU ร่วมกัน 
- มหาวิทยาลยัที่
หลักสตูรมมีาตรฐาน
เพื่อสามารถโอนหน่วย
กิตได ้

 

- นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
มีคุณสมบัตติามที่
ก าหนด 
- ประสบการณ์และ
ทักษะของนักศึกษาจาก
การน าเสนอผล 
- ไปศึกษา 
- รายงานผลการศึกษา 

- การนิเทศนักศึกษา 
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สถาบันการศึกษาท้ังใน/ต่างประเทศ และ สถานประกอบการทั้งใน/ต่างประเทศ 
บทบาทที่เกี่ยวข้อง แนวทาง 

การพิจารณา 
การวัดและ 

การประเมินผล 
การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ กระบวนการ เป้าหมาย 

การ Coaching 
และ In-house 
training 

พัฒนาผล
ประกอบการของ
สถานประกอบการ
และพัฒนาหลักสูตรที่
ทันสมัยของ PSUPN 

- ความรู้
ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์                                                                                                                                                                              

- ผลประกอบการ 
ของสถานประกอบการ 
- ผลการประเมิน 
การเรยีนการสอน 
- การได้งานท า 
ของนักศึกษา 

- ความต่อเนื่อง 
ของความร่วมมือ 

การให้ทุนการศึกษา พัฒนานักศึกษาที่มี
ศักยภาพ เพื่อจ้างงาน
ในอนาคต 

- การสัมภาษณ ์
- ความรู้
ความสามารถ 
ของนักศึกษา 

- ผลการเรยีน 
- ผลการทดลอง
ฝึกงาน 

- การติดตาม
ประเมินผล 

- การนิเทศนักศึกษา 

การท าวิจัยร่วมกัน พัฒนานวัตกรรมและ
การน าไปใช้ประโยชน์ 

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

- การน าไปใช้ประโยชน์
จากผลการวิจัยทั้งเชิง
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 จัดท าระบบเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน โดยระบบการท างานเป็นไปตาม
ภาพ 6.2-01 โดยการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็นความปลอดภัยพิจารณาจากข้อมูล 2 ด้าน
ดังนี้ 
 1. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง พิจารณาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยหากมีเหตุการณ์
เกิดขึ้นบ่อยครั้งในแต่ละปี หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง หรือไม่
เกิดข้ึนเลย หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ า 
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2. ผลกระทบต่อการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน รวมไปถึงความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อ
เหตุการณ์จากความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน  

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้ง 2 ด้าน จะมีการก าหนดระดับความเสี่ยงของแต่ประเด็นความปลอดภัย 
เพ่ือก าหนดรูปแบบในการด าเนินการตามระบบที่ก าหนดไว้ ซึ่งระดับความเสี่ยงจะถูกแบ่ งออกเป็น 4 ระดับ
ได้แก่ ความเสี่ยงต่ ามาก ความเสี่ยงต่ า ความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงสูงมาก โดยประเด็นความปลอดภัย 
ระดับความเสี่ยง มาตรการและกระบวนการในการด าเนินการ รวมถึงแผนการเฝ้าระวัง แผนการเผชิญเหตุ 
แผนการกู้คืน และแผนส ารองเมื่อมีเหตุการณ์ท าให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยขาดความต่อเนื่อง ส าหรับความ
เสี่ยงระดับสูง และระดับสูงมาก ผู้รับผิดชอบหลัก และความถ่ีในการทบทวน แสดงไว้ดังตาราง 6.2-02 
 
ตาราง 6.2-02 กระบวนการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและแนวทางด าเนินการของ PSUPN 
 

ประเด็น 
ความปลอดภัย 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการและกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความถี่ 
ในการทบทวน 

ความเสีย่งในด้าน
สิ่งปลูกสร้างและ
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ 
ที่กีดขวางและ 
ไม่สะอาด 

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

กองอาคาร
สถานท่ี 

6 เดือน 

ความเสีย่งด้าน
สาธารณูปการ 
อันเกิดจากความ
ขัดข้องของระบบ
ไฟฟ้าและสายส่ง 
และระบบผลิต
และส่งน้ าประปา 

ต่ า - การปรับปรุงระบบสายส่งและอปุกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ า 
- การตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้าแรงสูง 
- การปรับปรุงเสาไฟฟ้าเพื่อป้องกันสัตว ์
เลื้อยคลานท าความเสียหายให้กับระบบสายส่ง 
- การควบคุมคณุภาพในการผลติน้ าประปา 
- การตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาอยู่สม่ าเสมอ 

กองอาคาร
สถานท่ี 

6 เดือน 

ความเสีย่งด้าน
ห้องปฏิบัติการเคมี
และชีวภาพ 

ต่ า - การด าเนินการเพื่อให้ห้องปฏิบัตกิารเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

- คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1 ปี 

ความเสีย่ง 
ในด้านอุบัติเหตุ
จราจร 

สูง - การปรับปรุงผิวจราจรให้มีความปลอดภัย  
- การจัดท าป้ายบอกทาง จ ากัดความเร็ว และ
ลูกระนาดเพื่อลดความเร็วของพาหนะ 
- การปรับสภาพพื้นที่ข้างถนนเพื่อไม่ให ้
กีดขวางทางจราจร 
- จัดตั้งสายด่วนเผื่อแจ้งเหตุด้านการจราจร
และความปลอดภัย 

- กองอาคาร
สถานท่ี 
- กองกิจการ
นักศึกษา 
(ส าหรับด้านวินัย
นักศึกษา) 

3 เดือน 

แผนการเฝ้าระวัง 
- การกวดขันวินัยด้านจราจรเพื่อให้นักศึกษา
บุคลากร และบุคคลภายนอกปฏิบตัิตาม 
กฎจราจร 
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ประเด็น 
ความปลอดภัย 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการและกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความถี่ 
ในการทบทวน 

- การตรวจสอบความเร็วของพาหนะที่ใช้ 
ในวิทยาเขต และมีการสื่อสารในเวร รปภ. เพื่อ
ท าการตักเตือนเมื่อพบการใช้ความเร็วสูง 
เกินก าหนด 
แผนการเผชิญเหต ุ
- การเข้าถึงที่เกิดเหตภุายในเวลาที่ก าหนด 
- แผนการเข้าช่วยเหลือหากเกดิเหตุไมรุ่นแรง 
- การช่วยเหลือหากเกดิเหตุรุนแรง โดย
ประสานงานกับบสถานพยาบาล และ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ  
- การควบคุมที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้กดีขวาง 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
แผนการส ารอง 
- การจัดเส้นทางจราจร เพื่อให้การสัญจร
สามารถด าเนินต่อได ้
แผนการกู้คืน 
- การกู้คืนตามสภาพความเสยีหายที่เกิดขึ้น 
- การช่วยเหลือด้านร่างกายและทรัพย์สินต่อ 
ผู้เกิดเหต ุ

ความเสีย่งด้าน
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ิน
จากการเหตุไม่
ประสงคด์ี/ความ
ไม่สงบ 

สูง - การติดตั้งกล้องวงจรปดิจ านวนมากกว่า 400 
จุดทั่ววิทยาเขตปัตตานี และมีศูนย์ CCTV 
ที่คอยติดตามเหตุต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
- การจัดก าลังและตารางในการตรวจตามพื้นท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั 
- จัดตั้งสายด่วนเผื่อแจ้งเหตุด้านการจราจร
และความปลอดภัย 

- กองอาคาร
สถานท่ี 

- ศูนย์
คอมพิวเตอร์
วิทยาเขตปัตตานี 
(การติดตั้งกล้อง
วงจรปิด) 

1 เดือน 

แผนการเฝ้าระวัง 
- การจัดก าลังและตารางในการเฝา้ระวัง
ประจ าจดุส าคัญของเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 
- การควบคุมการเข้าออกอาคารทัง้อาคาร
หอพัก อาคารบ้านพักบุคลากร และอาคาร
ส านักงาน 
แผนการเผชิญเหต ุ
- การเข้าถึงที่เกิดเหตภุายในเวลาที่ก าหนด 
- การเข้าช่วยเหลือหากเกิดเหตไุมรุ่นแรง 
- การช่วยเหลือหากเกดิเหตุรุนแรง โดย
ประสานงานกับบสถานพยาบาล และเจา้หน้าท่ี 
ต ารวจ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คง 
- การควบคุมที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้กดีขวาง 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
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ประเด็น 
ความปลอดภัย 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการและกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความถี่ 
ในการทบทวน 

แผนการส ารอง 
- การจัดการสถานท่ีในการด าเนินการ หากเกิด
การณด์้านความไมส่งบท่ีส่งผลกระทบ 
ในวงกว้าง 
แผนการกู้คืน 
- การกู้คืนตามสภาพความเสยีหายที่เกิดขึ้น 
- การช่วยเหลือด้านร่างกายและทรัพย์สินต่อ 
ผู้เกิดเหต ุ

ความเสีย่งด้าน
อัคคีภัย 

สูง - การจัดท าแผนแม่บทในการปฏิบตัิเมื่อเกดิ
อัคคีภัย 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการดับเพลิง 
ให้พร้อมใช้ 
- การซ้อมอพยพหนีไฟ 
- การซ้อมการเผชิญเหตุเมือเกิดอคัคีภัย 
- การซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น 
- การก าหนดมาตรฐานการใช้อุปกรณไ์ฟฟ้า 
และปลั๊กไฟ 

- กองอาคาร
สถานท่ี 

6 เดือน 

แผนการเฝ้าระวัง 
- การจัดเตรียมเครื่องตรวจับควันไฟในอาคาร 
- การห้ามและตรวจสอบการเผาขยะในพ้ืนท่ี
ของมหาวิทยาลัย 
- การสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในการ
เฝ้าระวังอัคคีภัย 
- ขั้นตอนการแจ้งเหตุตามการซ้อมเมื่อเกิด
อัคคีภัย 
แผนการเผชิญเหต ุ
- การด าเนินการตามแผนการซ้อมด้านอัคคีภัย
ตั้งแต่การแจ้งเหตุ การดบัไฟเบื้องต้น จนถึง
การอพยพหนีไฟ 
- การประสานงานกับหน่วยงานบรรเทา 
สาธารณภัยของท้องถิ่น และเจา้หน้าท่ีต ารวจ 
แผนการส ารอง 
- การจัดการสถานท่ีในการด าเนินการ หากเกิด
อัคคภีัย 
แผนการกู้คืน 
- การกู้คืนตามสภาพความเสยีหายที่เกิดขึ้น 
- การช่วยเหลือด้านร่างกายและทรัพย์สินต่อ 
ผู้เกิดเหต ุ

ความเสีย่งด้านภยั
ธรรมชาติอันเกดิ
จากอุทกภัย และ
วาตภัย 

สูง - การด าเนินการขดุลอกคลองและจัดเตรียม
เครื่องสูบน้ าเพื่อรับมือกับอุทกภัย และฝนท่ีตก
ในปริมาณมาก 
- การตัดแต่งต้นไมเ้พื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรายเมื่อลมแรง 

- PB Watch 

- กองอาคาร
สถานท่ี 

6 เดือน 
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ประเด็น 
ความปลอดภัย 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการและกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ความถี่ 
ในการทบทวน 

แผนการเฝ้าระวัง 
- การด าเนินการของศูนย์ PB Watch ในเฝ้า
ระวังและเตือนภยัที่เกิดจากธรรมชาติ 
- การติดตามสภาพอากาศรายวันจากรายงาน
ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
- การเตรยีมพร้อมเมื่อมีการแจ้งเตอืนถึงภัย
ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น 
แผนการเผชิญเหต ุ
- การจัดตั้งศูนย์บญัชาการในการควบคุมการ
ท างาน และศูนย์ให้ความช่วยเหลอื 
- การประชาสมัพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากร
เตรียมพร้อม 
- การจัดกลุม่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมประตู
ระบายน้ า 
- การออกตรวจตราเพื่อช่วยเหลือเหตุคับขัน 
หากท าได ้
- การด าเนินการจัดเตรียมไฟฟ้าส ารอง 
- การด าเนินการจัดเตรียมน้ าดืม่และ
อาหารแห้ง 
- การจัดเตรียมสถานท่ีรวมคน หากเกิด
เหตุการณ์ที่รุนแรง 
แผนการส ารอง 
- การจัดการสถานท่ีในการด าเนินการ หากเกิด
วาตภัยและอุทกภัย 
แผนการกู้คืน 
- การกู้คืนตามสภาพความเสยีหายที่เกิดขึ้น 
- การช่วยเหลือด้านร่างกายและทรัพย์สินต่อผู้
เกิดเหต ุ

 

 

6.2 ค.(2) PSUPN เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน โดยจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ทั้งส าหรับ
เจ้าหน้าที่และประชาคมในวิทยาเขตปัตตานี ตามที่แสดงไว้ในตาราง 6.2-02 ส าหรับความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยท่ีมีระดับสูงและสูงมาก 
 เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในรายการด้านความปลอดภัยเกิดขึ้น ดังเช่นกรณีการระบาดของไวรัส  
โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีพ.ศ. 2563 และการระบาดมีผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นเมื่อช่วง
ปลายเดือนมีนาคม PSUPN ได้ด าเนินการรับมือการระบาดโดยถอดแบบระบบการเตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินมาใช้ โดยกระบวนการท างานดังตาราง 6.2-03 
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ตาราง 6.2-03 การด าเนินการของ PSUPN ในภาวะฉุกเฉินต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 

การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี จากกลุ่มผู้บริหารของส่วนงานภายใน และบุคลากรที่มีความรู้ด้านสาธารณสุข เพื่อระดมความเห็นในการ
จัดท านโยบาย แนวทางปฏิบัติ เพื่อรับมือกับปัญหาของการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
การเฝ้าระวัง - การติดตามและด าเนินการตามขอ้ก าหนดของรัฐบาล จังหวัดปตัตานี และศูนย์บริหาร

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  
- การประกาศให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตัวในสภาวะการระบาด 
- การติดตามและเฝ้าระวังสุขภาพ โดยเฉพาะอาการเจบ็ป่วยท่ีมีลักษณะตามก าหนดของนักศึกษา
และบุคลากร 
- แต่งตั้งคณะท างานวิจัยประเมินสถานการณ์ ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของมาตรการ
รับมือการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ปัตตานี 

การเผชิญเหตุ - การหยุดด าเนินการหอพักของนกัศึกษาและให้นักศึกษาเดินทางกลับบ้าน เพื่อลดความแออัด
ของการอยู่ร่วมกัน 
- การก าหนดรูปแบบการท างานจากท่ีบ้านหรือท่ีพักของบุคลากร เพื่อลดความแออัดในสถานท่ี
ท างาน 
- การประสานงานกับทางจังหวัดปัตตานี และสาธารณสุขปัตตานีในการรับนักศึกษาที่เดินทาง
กลับจากประเทศปากสีถานมากักตัวเฝ้าระวังในพื้นที่ของวิทยาเขต 
- การจัดเตรียมแอลกอฮอล์ เจลลา้งมือ และอ่างล้างมือแบบลดการสัมผสัเพื่อใช้ภายในพื้นที่ 
ของวิทยาเขต 
- การจัดเตรียมรูปแบบการเข้าออกอาคารส านักงาน ให้สามารถตรวจสอบผูเ้ข้าออก และวัด 
อุณหภูมไิด ้
- การหยุดการให้บริการสถานท่ีต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตต่อสาธารณชนภายนอก เช่น สถานท่ี 
ออกก าลังกาย และรา้นค้า 

การด าเนินการเพ่ือ
กิจกรรมของ PSU 
PN ที่ต่อเนื่อง 

- การก าหนดแนวทางและจดัเตรียมช่องทางการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ให้กับอาจารย์ 
และนักศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินต่อไปได้ 
- การปรับปฏิทินการศึกษา และการส่งผลการเรียน 
- การมอบรหสัการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวน 5,000 ชุดให้กับนักศึกษา
เพื่อสามารถเรียนออนไลนไ์ด ้
- การช่วยเหลือในการจดัเตรียมและประสานงานในการรับและมอบ ครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ 
อุปกรณ์ป้องกัน แอลกอฮอล์ เจลล้างมือให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน และ
อาสาสมัครในพื้นที่ โดยผ่านทางศนูย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตาน ี

การกู้คืน - การช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คา่หอพัก ให้กับนักศึกษาเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ปกครองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
- การจัดเตรียมทุนท างานเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 
- การจัดหางานให้บัณฑิตอาสาของมหาวิทยาลัย ตามโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- การจัดเตรียมชั้นเรียน รูปแบบการเข้าเรียน การเพิ่มศักยภาพของระบบเครือข่ายภายใน และ
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นกัศึกษาได้ใช้ในช่วงการเปิดภาคเรยีนของปีการศึกษาถัดไป 

การด าเนินการในด้านต่าง ๆ มีการรายงานและทบทวนรูปแบบและผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์การระบาดและมาตรการของทางรัฐที่มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
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ภาพ 6.2-01 ระบบการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินชอง PSUPN 

น าเสนอผู้บริหาร 

ไม่ใช่ 
 

ผู้รับผิดชอบก าหนดหัวข้อ
รายละเอียดด้านความปลอดภัยที่

ส าคัญ 
ส าหรับแต่ละด้าน 

ผู้รับผิดชอบประเมินระดับความเสี่ยง 
ด้านความปลอดภัย 

 

ผู้รับผิดชอบจัดท ามาตรการและ
กระบวนการท างานส าหรับการ

ป้องกันที่เหมาะสมกับระดับความ
เสี่ยง/ระเบียบและข้อกฎหมาย 

 

ผู้บริหาร 
เห็นชอบ 

ผู้บริหาร PSUPN ก าหนดก าหนด
นโยบาย และมอบหมายหน้าที่

รับผิดชอบในความปลอดภัยแต่ละ
ด้าน 

ใช่ 
 

ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดข้ึน
หลังจากเหตุการณ์จบสิ้นแล้ว 

 

วิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนด
แนวทางป้องกัน และรับมือ 

 

ประเมินแนวทางการกู้คืนสภาพ และ
น าเสนอผู้บริหาร 

 

 
ด าเนินการกู้คืนสภาพ 

 

รายงานสรุปเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน พร้อม
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขใน

อนาคต 
 

ผู้บริหาร 
เห็นชอบ 

ไม่ใช่ 
 

ผู้รับผิดชอบ เฝ้าระวัง และป้องกัน 
เหตุการณ์ฉุกเฉินและเหตุการณ์รุนแรง 
 

รายงาน 
ผู้บริหารให้ทราบทันที 

 

ด าเนินการแก้ไขปัญหาและระงับเหตุ
ตามมาตรการ/กระบวนการที่ก าหนด

ไว้ 
 

ความ
เสี่ยงสูง 

 

เหตุการณ์ 
เกิดข้ึน 

ด าเนินการตามแผนส ารองกรณี
เหตุการณ์ท าให้พันธกิจของ PSUPN 

ไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ 
 

 
ด าเนินการ และทบทวนมาตรการ/

กระบวนการทุกรอบที่ก าหนด 
 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
 

ใช่ 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
 
7.1-01 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

 

7.1-02 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 

 
7.1-03 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าตรงสาขา 
 

 

7.1-04 ร้อยละบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
 

 

7.1-05 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามเวลา (ปริญญา
ตรี) 

 

7.1-06 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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7.1-07 สัดส่วนของผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
วิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 

 

7.1-08 สัดส่วนของผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
วิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

 
7.1-09 Retention time ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

 

7.1-10 Retention time ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

 
7.1-11 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ต่อประสิทธิภาพการสอน 

 

7.1-12 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
แก้ไขปัญหาชุมชนที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 
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7.1-13 จ านวนนวัตกรรมจากการวิจัย 

 

7.1-14 จ านวนผลงานได้รับการอ้างอิง (ครั้ง) 

 

7.1-15 จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI-
Scopus (Number of Paper)  

 

7.1-16 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครอง (อนุ
สิทธิบัตร) 
 

 
7.1-17 จ านวนโครงการบริการวิชาการแบบก่อให้เกิด
รายได้ 

 

7.1-18 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการลงนาม
ในสัญญาจ้าง 
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7.1-19 จ านวนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 

 

7.1-20 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับจัดสรร
จากงบแผ่นดินของมหาวิทยาลัย 

 

7.1-21 จ านวนประเทศต่างๆที่นักเรียนต่างชาติมา
เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

 

7.1-22 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ 

 

7.1-23 จ านวนสถานประกอบการในประเทศที่เข้า
ร่วมโครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย 

 

7.1-24 จ านวนสถานประกอบการทั้งหมดที่เข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย 
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7.1-25 จ านวนสถานประกอบการนานาชาติที่เข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย 

 

7.1-26 จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

7.1-27 สถิติไฟไหม้ (ครั้ง) 

 

7.1-28 จ านวนอุบัติเหตุจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
(ครั้ง) 

 

7.1-29 สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัย 

 

7.1-30 สถิติการซ้อมอัคคีภัยในอาคารสูงไม่ต่ ากว่า 6 
ชั้น (ครั้ง) 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 
 
7.2-01 ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ
ให้บริการด้านวิจัย (คะแนนความพึงพอใจ) 
 

 

7.2-02 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการ
บริการวิชาการ  (คะแนนความพึงพอใจ) 
 

 
7.2-03 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัด
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

 

7.2-04 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
7.2-05 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 
 

 

7.2-06 ร้อยละความผูกพันของผู้เข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 
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7.2-07 ร้อยละความพึงพอใจด้านการเข้าร่วม
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด้านการใช้
บริการแหล่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 
 

 
 

7.2-08 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการกอง
กิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
 
 

 

7.2-09 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านัก
วิทยบริการ  
 

 

7.2-10 โครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมนักศึกษากับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 

 
 

7.2-11 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการ
ส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 

 

7.2-12 การส ารวจความพึงพอใจของส านักวิทย
บริการเมื่อเทียบกับคู่เทียบ  
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7.2-13 ความพึงพอใจด้านการให้บริการเทียบกับคู่
เทียบ 
 

 

7.2-14  จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเทียบกับคู่เทียบ   

 

7.2-15 จ านวนนักศึกษาตกออก 

 

7.2-16 จ านวนศิษย์เก่าที่สนับสนุนกิจกรรม
มหาวิทยาลัย 

 

 
7.2-17 เงินบริจาคศิษย์เก่า 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
 
7.3-01 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

 

7.3-02 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (รศ.+ศ) 
 

 
 

7.3-03 ศาสตราจารย์ (ร้อยละ) 
 

 

7.3-04 สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ 
 

 

7.3-05 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัด
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

 
 

7.3-06 ร้อยละจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการอบรม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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7.3-07 จ านวนหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน
การวิจัยให้กับอาจารย์  

 

7.3-08 ร้อยละจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการอบรม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 

7.3-09 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและ
ฝึกอบรม 

 

7.3-10 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านขีดสมรรถนะ 

 
 
 

7.3-11 ร้อยละผู้บริหารคณะและหน่วยงานที่ได้รับ
การฝึกอบรมและพัฒนา 
 

 

7.3-12 จ านวนกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้น าระดับสูง 
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7.3-13 จ านวนชั่วโมงในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้น า 

 

7.3-14 จ านวนชั่วโมงในการพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากรสายสนับสนุน 

 

7.3-15 จ านวนนักวิจัยที่ได้รับทุน 

 

7.3-16 สถิติการลาออก/สถิติการโอน(ภายนอก
มหาวิทยาลัย) (คน) 

 
 

 
 
7.4 ผลลัพธ์ด้านน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 
 
7.4-01 ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบ(ปปช.)  

 

7.4-02 สถิติข้อร้องเรียนของผูร้ับบริการ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
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7.4-03 สถิติข้อร้องเรียนด้ายจรรยาบรรณบุคลากร 

 

 

7.4-04 จ านวนโครงการที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ์

 

7.4-05 จ านวนโครงการทีผ่่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์

 

7.4-06 ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้บัการรับรองจากสภา
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 

 

7.4-07 ปริมาณไฟฟ้าและอัตราการใช้ไฟฟ้า 

 

 

7.4-08 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า  
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7.4-09 จ านวนโครงการและงบประมาณท่ีแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 
 
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน และตลาด 
 
7.5-01 งบประมาณของโครงการบริการวิชาการที่มีการลง
นามในสัญญาจ้าง (ล้านบาท) 

 

 
 

7.5-02 งบประมาณของโครงการบริการแบบก่อให้เกดิรายได้ 
(ล้านบาท) 

 

 

7.5-03 งบประมาณของโครงการบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า 
(ล้านบาท) 

 

 

7.5-04 งบประมาณของโครงการที่ได้รับจดัสรรจากงบ
แผ่นดินของมหาวิทยาลัย (ล้านบาท) 
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7.5-05 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

 

7.5-06 จ านวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 
 

 

7.5-07 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 
 

 

7.5-08 จ านวนประเทศของนักศึกษาต่างชาติที่มา
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 
7.5-09 ผลการจัดอันดับโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัย 
(ศึกษาศาสตร์) 
 

 

7.5-10 ร้อยละนักศึกษาบณัฑติศกึษาต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด  
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7.5-11 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่รับเข้า
เมื่อเทียบกับแผน 
 

 

7.5-12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  
ที่รับเข้าเม่ือเทียบกับแผน 
 

 
7.5-13 จ านวนผู้รับบริการวิชาการทุกประเภท 
 

 
 

7.5-14 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (งบด าเนินการ) 
 

 

7.5-15 รายได้ของวิทยาเขต (ล้าน) 
 

 
 

7.5-16 รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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7.5-17 เงินทุนส ารอง/เงินกองทุน 
 

 
 

7.5-18 เงินสมทบประจ าปี 
 

 

7.5-19 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
 

 

7.5-20 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
 

 
 

7.5-21จ านวนนักศึกษาที่กู้ยืม 
 

 
 

7.5-22 จ านวนเงินที่นักศึกษากู้ยืม (บาท) 
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7.5-23 จ านวนทุนการศึกษาการศึกษาเพ่ือสนับสนุน
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 

 

7.5-24 โครงการวิจัยที่ขอทุนจากกองทุนวิจัย  
วิทยาเขตปัตตานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




