
 

 

โครงร่างองค์กรคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
P.1 ลักษณะองค์กร 
P.1 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
เมื่อวันที่  21  ตุลาคม พ.ศ. 2543 ด้วยการรวมโครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ร่วมกับบุคลากรและทรัพยากรจาก
หน่วยงานอ่ืนๆในมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องไว้ด้วยกัน เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2545 บริหารงานแบบ
รวมศูนย์ไม่มีหน่วยงานที่เป็นภาควิชาแต่ก าหนดการจัดแบ่งเป็นสาขาวิชาเป็นการภายใน  โดยมีภารกิจหลักคือ     
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

P.1 ก(1) หลักสูตร และบริการ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีวิชาเอก 3 แขนงวิชา คือ ทัศนศิลป์ 

ศิลปะการแสดง ศิลปะประยุกต์ และวิชาโท 4 แขนง คือ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะประยุกต ์และดนตรี
วิจักษณ์ โดยมีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  รวมถึงมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม การออกแบบ ดนตรี และศิลปะการแสดง เป็นต้น 

P.1 ก(2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  จุดประสงค์ สมรรถนะ 
วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่มุ่งสู่การเป็นเลิศในการจัดการศึกษา การท างานสร้างสรรค์และการวิจัยทางด้าน

ศิลปกรรม ในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2559”  
พันธกิจ  

 1) เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ในศาสตร์ศิลปกรรม ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มคีุณภาพระดับสากล  
 2) เป็นผู้น าทางวิชาการในศาสตร์ศิลปกรรมที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ ที่มีมาตรฐานใน
ระดับชาติและสากลเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 3) ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ศิลปกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บนพ้ืนฐานของการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะ และโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
 ค่านิยม เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันคณะได้ใช้ค่านิยม PSU  
ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยในการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน โดยที่ P คือ 
professional การท างานอย่างมืออาชีพ S คือ Social Responsibility การท างานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม        
และ U คือ Unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 สมรรถนะหลัก “สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นชายแดนใต้” 

วัฒนธรรมองค์กร   “ARTS” 
Active = มีความกระตือรือร้น พัฒนาตนเอง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
Research & Creative Work = มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
Team Work = มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
Social Responsibility = มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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P.1 ก(3) บุคลากร 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีบุคลากรจ านวน 28 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 14 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ 16 
คน สายสนับสนุน 12 คน จ าแนกเป็นข้าราชการ 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 17 คน พนักงานราชการ 1 คน และ
พนักงานเงินรายได้ 1 คน วุฒิการศึกษาสายวิชาการปริญญาเอก 2 คน และปริญญาโท 14 คน (อยู่ระหว่างการศึกษา
ต่อปริญญาเอก 2 คน) สายสนับสนุนปริญญาโท 4 คน ปริญญาตรี 7 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน 
(แม่บ้าน) โดยบุคลากรนับถือศาสนาพุทธ 17 คน และศาสนาอิสลาม 11 คน  ทั้งนี้ คณะม ีการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ส าหรับบุคลากรทุกประเภท ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ ซึ่ง
เป็นสวัสดิการที่ครอบคลุมในทุกด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล   การยกเว้นส่วนเกินสิทธิ์ การขึ้นทะเบียนญาติสาย
ตรง บ าเหน็จ/บ านาญ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ   

P.1 ก(4) สินทรัพย์  
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 18 ประกอบด้วย ห้องส านักงาน      
ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ออกแบบ ดนตรี  และ 
ศิลปะการแสดง เป็นต้น) ห้องจัดนิทรรศการ หอประชุมขนาด 200 ที่นั่ง ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ห้องประชุมเล็ก
จ านวน 2 ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง โดยมีเครื่องอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์จ านวน 50 เครื่อง  
ทั้งนี้ มศีูนยย์่อยของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งประเทศไทย (mini TCDC) ตั้งอยู่ภายในคณะเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และงานวิจัย/
งานสร้างสรรคข์องคณาจารย์   

P.1 ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับ  
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ด าเนินงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2522  
 2) พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
 3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการรบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551  
 4) ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2555   
 5) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551  
 6) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ปี 
พ.ศ.2555 
 7) ระเบียบการเงิน ประกอบด้วย ระเบียบการเงินและงบประมาณของกระทรวงการคลัง  
 8) ระเบียบพัสดุ ประกอบด้วย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการพัสดุ โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. 2542 
 9) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
 10) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 
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 11) ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 12) ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 
 13) ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 
P.1 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

P.1 ข(1) โครงสร้างองค์กร 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้น าสูงสุด รองคณบดี และหัวหน้าฝ่าย จัดระบบการบริหารงานตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งมีคณบดีเป็นคณะกรรมการโดย
ต าแหน่ง สภาวิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีคณบดีเป็นผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ซึ่งมีคณบดีเป็น
คณะกรรมการโดยต าแหน่ง และคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และตัวแทนอาจารย์
ประจ าในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ กระบวนการบริหารงานและการด าเนินงานทั้งหมดมีการด าเนินงานภายใต้ระบบ     
ธรรมาภิบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบจาก “หน่วยตรวจสอบภายใน” ของมหาวิทยาลัย    
ซ่ึงมีกระบวนการตรวจสอบทั้งทางด้านการบริหารงาน การเงิน  พัสดุ และเรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ส่วนทางด้าน
ทรัพยากรบุคคลมี “คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (คบม.)” เป็นผู้ดูแล รวมถึงมี “กรรมการ
จรรยาบรรณ” ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยคอยตรวจสอบดูแลและรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆของบุคลากร          
ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย  

P.1 ข(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 1) กลุ่มผู้เรียน คือ นักศึกษาของคณะ สาขาวิชาทัศนศิลป์ และสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ รวมทั้งสิ้น 127 คน 
และนักศึกษาต่างคณะ ซึ่งมีความต้องการและความคาดหวัง ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จบ
การศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนดและมีงานท า การไดฝ้ึกทักษะประสบการณ์จริง ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น มีอาจารย์ที่
ปรึกษา มีทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย/งานสร้างสรรค์  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  พร้อมทั้งสิ่งอ านวยความ
สะดวก ที่พัก สวัสดิการและการบริการที่ดี   

2) ลูกค้ากลุ่มอ่ืน  คือ ผู้รับบริการวิชาการ ได้แก ่นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป ชุมชน 
หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ซึ่งมีความต้องการและความคาดหวัง ในด้านความรู้/ทักษะศาสตร์ศิลปกรรม การ
สร้างเครือข่ายทางการศึกษา แนวทางในการเข้าศึกษาต่อทางด้านศิลปกรรม สามารถผลิตผลงานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ ต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาวิชาชีพ สร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 

3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีความต้องการและความคาดหวัง 
ในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ขณะที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม บุตร
หลานมีผลการเรียนที่ดีและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด การได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  เปิดโอกาสให้
ศิษย์เก่าได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้พัฒนาองค์ความรู้และสามารถสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้กับคณะ  
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P.1 ข(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
 ผู้ส่งมอบ ได้แก่ ร้านค้าหรือผู้ประกอบการจ าหน่ายวัสดุการศึกษา  และคู่ความร่วมมือ  ได้แก่ สถาบันผู้ให้
ทุนการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบแห่งประเทศไทย (Thailand Creative & Design Center : TCDC) หอศิลป์ระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และโรงงานเซรามิคบ้านปาลัส   
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
P.2 ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

P.2 ก(1) ล าดับในการแข่งขัน   
 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนด้านศาสตร์ศิลปกรรมมีทั้งหมด 28 สถาบัน          
ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแห่งที่สองที่ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับภาคใต้ และ
จากข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก พบว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ล าดับที่ 6 ของประเทศไทยและ
อันดับที่ 701+ ของโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อ้างอิงจาก 
http://www.topuniversities.com/universities/prince-songkla-university#wur)  
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมไม่มีการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาด้วยการ
สอบวัดระดับความรู้ด้วยเกณฑ์กลางทั่วไปเหมือนหลายสาขาวิชา  ส่วนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนั้น  เป็นการ
สอบคัดเลือกตรงโดยแต่ละคณะเป็นส่วนใหญ่ จึงใช้การชี้วัดอัตราการแข่งขันได้ล าบาก ส่วนหากจะใช้อัตราประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา  ส่วนใหญ่เป้าหมายของคณะทางด้านศิลปกรรมนั้นจะผลิตบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพ
อิสระหรือศิลปินเป็นหลัก แต่ในแวดวงศิลปกรรมจะมีการประกวดผลงานศิลปกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติที่
ส าคัญหลายเวที  ซึ่งกรรมการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปกรรมจากสถาบันต่างๆ 
ทางด้านดนตรีวัดจากการจัดประกวดจากหน่วยงานต่างๆ เช่น วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 

P.2 ก(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
การตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นข้อได้เปรียบของการสร้างความโดดเด่นในการ

แข่งขัน และพ้ืนที่ตั้งของหน่วยงานยังอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นประตูทางเชื่อมไปยังอาเซียนตอนล่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโลกมุสลิม
ในวิถีมลายู ซึ่งมีวัฒนธรรม  ภาษา และสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน จึงเป็นความได้เปรียบเชิงพ้ืนที่ในการสร้างความ
โดดเด่นในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นกว่าสถาบันอื่นในด้านนี้ ขณะเดียวกันปัญหา
ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  แม้จะส่งผลในแง่ลบต่อพ้ืนที่บ้าง แต่ก็ท าให้หลายภาคส่วนให้ความส าคัญ
กับพ้ืนที่มากขึ้น  ซึ่งส าหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ได้รับโอกาสในการจัดแสดงงาน
ศิลปกรรมมากข้ึนในฐานะที่เป็นภาพสะท้อนเรื่องราวในพ้ืนที่แสดงการแสดงออกของความรู้สึกกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
และยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจอันดีที่ถูกต้องระหว่างกันของคนต่างถ่ินต่างศาสนาอีกด้วย 
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P.2 ก(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ความได้เปรียบที่ส าคัญ คือ เรื่องที่ตั้ง  เนื่องจากในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้จะมีสถาบันอุดมศึกษาครบ

ทั้ง 3 จังหวัด และบางจังหวัดมีมากกว่า 1 แห่ง แต่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเพียง
คณะเดียวที่จัดการศึกษาทางด้านศิลปกรรมในระดับคณะ และหากเทียบภายในวิทยาเขตปัตตานี แม้จะมีสาขาวิชาใน
คณะอ่ืนที่มีความใกล้เคียงกัน แต่คณะยังคงได้เปรียบในด้านต่างๆกว่ามาก เนื่องจากเป็นหน่วยงานระดับคณะ ไม่ใช่
แผนกวิชาหรือสาขาวิชา  การบริหารจัดการต่างๆจึงท าได้โดยสะดวกและคล่องตัว ขณะเดียวกันการจัดการศึกษาใน
คณะก็เป็นการศึกษาเชิงลึก ซึ่งผู้เรียนจะได้ความรู้ในศาสตร์ศิลปกรรมอย่างเต็มที่ เมื่อเทียบกับสาขาวิชาในศาสตร์
ศิลปกรรมด้วยกัน 
P.2 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 บริบทเชิงกลยุทธ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเห็นได้ว่า มีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ คือ การก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ความไม่แน่นอนทางการเมือง การสร้าง
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานบริการ วิจัยและการเรียนการสอน ค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าภาวะเงิน
เฟ้อ  การบูรณาการภารกิจหลัก การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาภารกิจหลัก คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ การก้าวกระโดดของเทคโนโลยี วัสดุการศึกษาเฉพาะทาง พร้อมค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น  

อย่างไรก็ตาม คณะมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ติดประเทศมาเลเซีย เป็นทางเชื่อมต่อ
ประเทศ AEC นอกจากนี้ คณะยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถานการณ์ความไม่สงบ ขณะเดียวกันคณะมีโอกาส
การได้ร่วมบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการท า MOU กับศูนยT์CDC  มีการสร้าง
เครือข่ายระหว่างโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้  คณะมีองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่มาบูรณาการสู่กระบวนการ
เรียนการสอนของคณาจารย์  ซ่ึงคณาจารย์และนักศึกษาได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ  ท าให้สังคมให้การ
ยอมรับในศักยภาพของคณะ   
P.2 ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 (1) ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน  โดยใช้แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาตามหลัก 
PDCA และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรโดย SWOT Analysis  ซึ่งใช้เครื่องมือคุณภาพดังนี้ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ระบบการประเมินผล
การสอน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กิจกรรม 5 ส. ระบบการประเมิน (EdPEx) ระบบการบริหาร
จัดการแบบ LEAN และการประเมินคุณภาพหลักสูตร CUPT QA (AUN-QA)  

 



หมวดที ่7 ผลลัพธ์ (Result) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน 
ตาราง 7.1 ก-1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน 

ผลลัพธ์/ปีการศึกษา 2554 2555 2556 
1. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 83.33 86.67 57.14 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 4.35 3.93 3.44 
 
ตาราง 7.1 ก-2 ผลลัพธ์ด้านทุนการศึกษาท่ีได้รับจากภายในและภายนอกคณะ 

ทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา/จ านวนทุน 

2556 2557 2558 
จ านวน 
(ทุน) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
(ทุน) 

เป็นเงิน
(บาท) 

จ านวน 
(ทุน) 

เป็นเงิน
(บาท) 

1. ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  
ภาคการเรียนที่ 1 และ 2 ทุนละ 5,000 บาท 

7 35,000 8 40,000 8 40,000 

2. ชูเกียรติปิติเจริญกิจ ทุนละ 5,000 บาท 3 15,000 3 15,000 3 15,000 

3. กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ  
“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”  
ทุนละ 30,000 บาท 

5 150,000 3 90,000 2 60,000 

4. มูลนิธิเจ้าหญิงมารศรีสุขุมพันธุ์ บริพัตร  
ทุนละ 20,000 บาท 

1 20,000 2 40,000 3 60,000 

 
ภาพ 7.1 ก-1 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามทักษะกิจกรรม 5 ด้าน ประจ าปีการศึกษา 2556 
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ภาพ 7.1 ก-2 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามทักษะกิจกรรม 5 ด้าน ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 
ภาพ 7.1 ก-3 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามทักษะกิจกรรม 5 ด้าน ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 
 
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
ตาราง 7.1 ข(1) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

ผลลัพธ์/ปีการศึกษา 2556 2557 2558 
1. ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 4.45 N/A N/A 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4.58 N/A N/A 
3. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.35 2.90  
*หมายเหตุ หลกัเกณฑ์การพิจารณาตัวบ่งชี้ต่างกัน 



3 

 

(2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
ตาราง 7.1 ข(2) ผลลัพธ์ด้านการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

ผลลัพธ์/ปีการศึกษา 2556 2557 2558 
1. ระบบบริหารความเสี่ยง 4.00 -  
2. การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

- 3.00  

 
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ตาราง 7.1 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ผลลัพธ์ (คะแนนเต็ม 5) /ปีการศึกษา 2556 2557 2558 
1. การผลิตบัณฑิต 3.51 2.20  
2. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 4.19  
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 3.00  
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 3.00  
*หมายเหตุ หลกัเกณฑ์การพิจารณาตัวบ่งชี้ต่างกัน 

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า   
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ตาราง 7.2 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ผลลัพธ์/ปีการศึกษา 2556 2557 2558 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.93 3.44  
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
ตาราง 7.3 ก-1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

สาขาวิชา/ฝ่าย 
ข้าราชการ (คน) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(คน) 

พนักงาน
ราชการ 

รวม 

ป.ตรี ป.โท 
ป.
เอก 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี (คน) 

สาขาวิชาทัศนศิลป์  - 1* -  - 5** - - 6 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง - - 1*** - - 1 - 2 
สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ - 1 - - 7 - - 8 
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ - - - 3 2 - 1 6 

ฝ่ายบริหารทั่วไป - - - 3 2 - - 5 

คนงาน(เงินรายได้คณะฯ) (วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย) 1 

*ด ารงต าแหน่ง รศ. 1 คน , **ผศ. 1 คน, ***ผศ. 1 คน                                                                         รวม      28 

 
ตาราง 7.3 ก-2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ผลลัพธ์/ปีการศึกษา 2556 2557 2558 
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 6.25 6.25 12.5 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

18.75 18.75 18.75 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

730,000 บาท 150,000 บาท 242,000 บาท 

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตาราง 7.4 ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ผลลัพธ์/ปีการศึกษา 2556 2557 2558 
1. ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 4.45 N/A N/A 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4.58 N/A N/A 
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ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
ตาราง 7.4 ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

ผลลัพธ์/ปีการศึกษา 2556 2557 2558 
1. กระบวนการพัฒนาแผน (คะแนนเต็ม 5) 5.00 N/A  
2. การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

N/A 3.00  

3. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.35 2.90  
*หมายเหตุ หลกัเกณฑ์การพิจารณาตัวบ่งชี้ต่างกัน 

 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ตาราง 7.5 ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

ผลลัพธ์/ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 
1. งบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน) 4,111,000 บาท 6,915,900 บาท 7,049,300 บาท 
2. งบประมาณเงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ 802,100 บาท 1,179,900 บาท 1,331,400 บาท 
3. ผลการประเมินระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (คะแนนเต็ม 5) 

5.00 N/A N/A 

 



การประเมินตนเองตามหมวด 1-6  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หัว
ข้อ 

เกณฑ์ EdPEx   Strength Evidence OFI Most Important Gap 

หมวด 1. การน าองค์การ (120 คะแนน) 
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง : ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างไร [กระบวนการ] 
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 1. มีการรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยโดย

ถ่ายทอดผ่านช่องทางการสื่อสารตา่งๆ 
ได้แก่ เว็ปไซต์คณะ Line Facebook ผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
2. พูดคุยกับส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 
3. ผู้น ามีบทบาทในการเชื่อมโยงเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
4. มีการปรับปรุงและจดัพื้นท่ี เครือ่งมือ/
อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการ 
การพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และลูกค้าท่ี
ส าคัญกลุ่มอื่น 
5. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ทันท่วงที 
 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
2. ข่าวสารผ่านเว็ปไซต์ของ
คณะ 
3. ระบบการบริหารจัดการ
ครุภณัฑ์ต่างๆ 
4. Facebook, Line group 

1. การสื่อสารระหว่างผู้น า
ระดับสูงกับนักศึกษายังไม่
ครอบคลมุ ท่ัวถึงทั้งคณะ 
2. การสื่อสารระหว่าง
คณะกับเครือข่ายศิษยเ์ก่า
ยังไม่ทั่วถึงทั้งหมด  
 

1. บริหารจัดการการใช้
ช่องทางในการสื่อสารต่างๆ 
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 
ก าหนดระยะเวลาในการ
พบปะพดูคุยระหว่างผู้น ากับ
บุคลากรและนักศึกษา การ
สื่อสารผ่านเว็ปไซต์คณะ 
เป็นต้น 
2. สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่ม/
ชมรมศิษย์เก่าคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็น
ทางการ และสร้างช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างคณะ
และศิษยเ์ก่าเพิ่มขึ้น เช่น 
การสร้างกลุ่มสื่อสาร
ออนไลน์ (Line, Facebook) 
และ website ที่เอื้อ

(1) วิสัยทัศน์ และค่านิยมผู้น าระดับสูงด าเนินการ
อย่างไรในการก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม
ของสถาบัน 

(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย
และมีจริยธรรมพฤติกรรมของผู้น าระดับสูง
แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
อย่างไร 

(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จผู้น า
ระดับสูงด าเนินการอย่างไรเพื่อท าให้สถาบัน
ประสบความส าเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

ข. การสื่อสารและผลการด า เนินการของ
องค์การ 

(1) การสื่อสาร ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรที่
จะสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
ทั่วทั้งสถาบันกับผู้เรียนและลูกค้าหลักกลุ่มอื่น 
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(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติผู้น าระดับสูงด าเนินการ
อย่างไรเพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท า
ให้บรรลุพันธกิจของสถาบันผู้น าระดับสูงท า 
อย่างไร 

ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
 

1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม: สถาบันด าเนนิการอย่างไรในเร่ืองการก ากับดูแล และท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม [กระบวนการ] 
ก. การก ากับดูแลองค์การ 1. ยึดถือแนวทาง กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

และประกาศของมหาวิทยาลัยในการ
ก ากับดูแลการด าเนินงานขององค์กร 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนกจิกรรมโดยใช้
ศาสตร์ทางด้านศลิปกรรมเพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
3. ผู้น าให้ความส าคัญในการรับฟังความ
คิดเห็น โดยใช้วิธีการสื่อสารแบบสองทาง 
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
2. ข่าวสารผ่านเว็ปไซต์ของ
คณะ 
3. Facebook, Line group 
  

1. การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนยังเป็นการ
ด าเนินการเชิงรับมากกว่า
เชิงรุก 
 

1. ปรับรูปแบบกิจกรรม/
โครงการของคณะด้วยการมี
ส่วนร่วมในรูปแบบเชิงรุก
มากยิ่งข้ึน 

(1) การก ากับดูแลสถาบันท าให้มั่นใจอย่างไรว่า มี
การก ากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้น า ระดับสูงรวมทั้ ง
ผู้บริหารสูงสุด และของสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสถาบันได้คาดการณ์
ล่วงหน้าถึ งความกั งวลของสั งคมที่มี ต่ อ
หลักสูตรและบริการ ตลอดจนการปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคต
อย่างไร 
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(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมและท า
ให้มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบัน
เป็นไปอย่างมีจริยธรรม 

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุน
ชุมชนที่ส าคัญ 

(1) ความผาสุกของสังคม 
สถาบันค านึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์
สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการ
ปฏิบัติงานประจ าวันอย่างไร 

(2) การสนับสนุนชุมชน 
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุน
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญ
อย่างจริงจัง 

2. กลยุทธ์ (85 คะแนน) 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์:สถาบันจัดท า กลยุทธ์อย่างไร (45 คะแนน) [กระบวนการ] 

ใหอ้ธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบันที่ให้ความส าคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมท้ังอธิบายวิธีการที่สถาบันใช้
ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญให้สรุประบบงานที่ส าคัญวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทีส่ าคัญและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง 

ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 1. มีการประชุมหารือ ระหว่างผู้น า
ระดับสูง  กรรมการประจ าคณะฯ และ
บุคลากรภายในคณะ โดยร่วมท าการ
วิเคราะห์ SWOT ขององค์กรพร้อมทั้ง

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
2. กระบวนการประชาพิจารณ ์
3. แผนพัฒนาคณะศลิปกรรม

1. คณะยังไม่ได้ก าหนดคู่
เทียบที่เหมาะสมกบั
องค์กรตามวิสยัทัศน์ท่ีได้
วางไว ้

1. ก าหนดคู่เทียบที่มีความ
เหมาะสมในมติิต่างๆ เพื่อ
น ามาพัฒนาองค์กรใน
อนาคต 

(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ 

(2) นวัตกรรมกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ได้กระตุ้น
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และพิจารณาการสร้างนวัตกรรมอย่างไร แลกเปลีย่นข้อคิดเห็น และร่วมก าหนด
ทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของ
องค์กร โดยน าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
แผนพัฒนาวิทยาเขตปตัตานี รวมถึง
นโยบายในการพัฒนาจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ของรัฐบาลมาเป็นข้อมลูพืน้ฐาน
เพื่อให้สอดคล้องและเกดิประโยชน์ในทุก
ระดับ  
 

ศาสตร์ (ปี พ.ศ.2560-2564) 
4. ภาพกิจกรรมจากเว็ปไซต์
คณะ 

2. การด าเนินงาน
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างคณะกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ท้ัง
ในและต่างประเทศ 

2. ผลักดันกิจกรรม/โครงการ
ของเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ
เพิ่มเตมิมากยิ่งขึ้น 

(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์สถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลรวมทั้งพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มา
ใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
ระบบงานท่ีส าคัญมีอะไรบ้าง 

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของสถาบันมี
อะไรบ้าง และตารางเวลาที่จะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

(2) การพิ จ ารณาวั ตถุ ประสงค์ เ ชิ งกลยุ ท ธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้สร้างความสมดุล
ระหว่างความต้องการที่หลากหลายในสถาบัน
ซึ่งอาจแย่งชิงทรัพยากรกันเองได้อย่างไร 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : สถาบันน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร (40 คะแนน) [กระบวนการ] 
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน า ไปสู่การ

ปฏิบัต ิ
1. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการ โดยการก าหนดกจิกรรม/
โครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและสามารถ
ตอบสนองเป้าประสงค์แต่ละแผนได้ 
2. มีการจัดท าแผนปฏิบตัิงานของส่วนงาน

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
2. แผนพัฒนาคณะศลิปกรรม
ศาสตร์ (ปี พ.ศ.2560-2564) 
3. ภาพกิจกรรมจากเว็ปไซต์

1. การรับรู้ในวงกว้าง 
ความเข้าใจในระดับผู้
ปฏิบัติการยังไม่ครอบคลมุ
ทั่วทั้งองค์กร 

 

1. เพิ่มประสิทธิภาพของช่อง
ทางการสื่อสารองค์กรให้มาก
ขึ้น  
2. การจัดกิจกรรม/โครงการ
อบรมระดับคณะเพื่อสร้าง

(1) แผนปฏิบัติการ  
แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่
ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง 
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(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ สถาบัน
มีวิธีการในการที่จะน า แผนปฏิบัติการไปสู่
การปฏิบัติอย่างไร 

ต่างๆ รวมถึงแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีมี
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร 
3. มีการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานท่ี
ส าคัญ โดยคณะกรรมการประจ าคณะ  
4. มีการผลักดันความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์
ในมิติด้านพื้นท่ี ท่ีมีความโดดเด่น เป็น 
เอกลักษณ์และแตกต่างจากสถาบนัอ่ืนมา
เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กร 
 

คณะ ความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ระดับปฏิบัติการ 

(3) การจัดสรรทรัพยากร 
สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าทรัพยากรด้าน
การเ งินและด้านอื่นๆ มีพร้อมใช้ในการ
ส นั บ ส นุ น แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร จ น ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จและยังบรรลุภาระผูกพันใน
ปัจจุบัน 

(4) แผนด้านบุคลากร 
แผนด้านบุคลากรทีส่ าคัญที่จะสนบัสนุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง 

(5) ตัววัดผลการด าเนินการ 
ตัววัดหรือตัวบ่งช้ีที่ส าคัญที่ใช้ติดตามผลส าเร็จ
และประสิ ทธิ ผ ลของแผนปฏิบั ติ ก า รมี
อะไรบ้าง 

(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการค่าคาดการณ์
ผลการด าเนินการของตัววัดหรือตัวบ่งช้ีที่
ส าคัญตามกรอบเวลาทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวของสถาบันคืออะไร 

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตัิการ 
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ในกรณีที่สถานการณ์บังคับใหม้ีการ
ปรับเปลีย่นแผนปฏิบัติการ สถาบนัมีวิธีการ
อย่างไรในการจดัท า ปรับแผนและน า แผน
ใหม่ไปปฏิบตัิอย่างรวดเร็ว 

3. ลูกค้า (85 คะแนน) 
3.1 เสียงของลูกค้า : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลกูค้ากลุม่อื่น (40 คะแนน) [กระบวนการ] 
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืน่ 1. มีช่องทางการรับฟังเสียงของผู้เรียน

ผ่านระบบการประเมินอาจารย์ผูส้อนทุก
รายวิชา  และการพูดคุยผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา 
2. มีการรับฟังและติดตามความคดิเห็นใน
รูปแบบต่าง ๆ จากสื่อสังคมออนไลน ์
(Website ของคณะ, social network, 
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์) 
3. รับฟังเสียงของลูกค้าผ่านกจิกรรมการ
ประชาสมัพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อของ
คณะและมหาวิทยาลยั 
4. เปิดโอกาสใหผู้้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
สามารถติดต่อสื่อสารโดยตรง, พูดคุยทาง
โทรศัพท์, รวมถึงช่องทางการจัดกจิกรรมที่
ให้กลุ่มลูกคา้ไดม้ีโอกาสในการสื่อสาร 
 

1. ระบบการประเมินรายวิชา 
2. ช่องทางสื่อสังคมออนไลน ์

3. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
กิจกรรม/โครงการ ผ่านเว็ป
ไซต์คณะและมหาวิทยาลยั 

4. ช่องทางสื่อสารสายตรง
คณบด ี

1.แนวทางและวิธีการใน
การรับฟังเสยีงลูกค้ายังไม่
เป็นระบบและต่อเนื่อง
เท่าที่ควร 
2. ขาดวิธีการบริหาร
จัดการขอ้มลู เสยีงของ
ลูกค้าอย่างเป็นระบบ 
3. คณะยังไม่มีการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น 
และข้อร้องเรยีน  
4. ขาดการส ารวจความ
ต้องการของลูกค้ากลุม่อื่น
ในเชิงรุกอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
5. การจัดเก็บข้อมลู
สารสนเทศยังไม่เป็นระบบ 

จัดระบบการรับฟัง การ
รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ 
การแก้ไขและการติดตาม
เสียงของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม
อื่นอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มช่อง
ทางการรับฟังที่หลากหลาย
มากขึ้น 

(1) ผู้เรยีนและลูกค้ากลุ่มอื่นท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
สถา บั น มี วิ ธี ก า ร อย่ า ง ไ ร ใ นก า ร รั บฟั ง 
ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถน า ไป
ใช้ได้ 

(2) ผู้เรยีนและลูกค้ากลุ่มอื่นท่ีพึงม ี
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียน 
และลูกค้ากลุ่มอื่นท่ีพึงมีเพื่อให้ได้สารสนเทศที่
น าไปใช้ได้ 

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความ
ผูกพัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความ
พึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน
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ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 6. ไม่มีการจัดเก็บข้อมลู
ด้านความไม่พึงพอใจ (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

สถาบันมีวิ ธีการอย่ างไรในการรวบรวม
สารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน 
และลูกค้ากลุ่มอื่นเปรียบเทียบกับองค์การอื่น 

3.2 ความผูกพันของลกูค้า: สถาบันมวีิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลกูค้ากลุม่อืน่ โดยตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเหล่านั้น และสร้างสัมพันธ์ (45 
คะแนน) [กระบวนการ] 

ก. หลักสูตรและบริการรวมท้ังการสนับสนนุ
ผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น 

1. ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าในการ
จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ รวมถงึการ
ประชาสมัพันธ์แนะแนวทางศึกษาต่อ  
2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษยเ์ก่า  
นักเรียน คร/ูอาจารย์  และชุมชน  โดยมี
การจัดกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง  
และมีการประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานต่าง 
ๆ โดยอาศยัช่องทางสื่อสังคมออนไลน์  
เพื่อความสะดวกในการตดิต่อสื่อสารได้ทุก
ช่วงเวลา  นอกจากน้ี คณะยังมีกิจกรรม/
โครงการแนะแนวการศึกษาไปตาม
สถานศึกษาต่าง ๆ ที่นอกเหนือจาก
กลุ่มเป้าหมายเดิม  อีกท้ังยังมีช่องทางใน
การสนับสนุน  ส่งเสริมใหส้่งผลงานเข้า
ร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ 

1.ภาพกิจกรรม/โครงการ
ในเว็ปไซต์ของคณะและ
มหาวิทยาลยั 
2.รายงานสรปุผลกิจกรรม/
โครงการ 

1.ยังไม่มีการรวมกลุ่มของ
ศิษย์เก่าอย่างเป็นทางการ 
2. ความร่วมมือระหว่าง
ศิษย์เก่าและคณะยังมี
ค่อนข้างน้อย ไม่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนมากนัก 

1.จัดตั้งกลุ่ม/ชมรมศิษย์เก่า
คณะศลิปกรรมศาสตร ์
2.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างคณะและ
ศิษย์เก่าให้มีความชัดเจน
และเป็นระบบมากขึ้น 

(1) หลักสูตรและบริการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาความ
ต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ 

(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการช่วยให้ผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่นสามารถสืบค้นสารสนเทศ
และขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 

(3) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก า หนดกลุ่ม
ผู้เรียน ลูกค้า และส่วนตลาด 

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลกูค้า
กลุ่มอืน่ 

(1) การจัดการความสัมพันธ์ 



8 
 

หัว
ข้อ 

เกณฑ์ EdPEx   Strength Evidence OFI Most Important Gap 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง และ
จัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อื่น 

 3. มีระบบการจดัการข้อร้องเรียนผ่านเว็ป
ไซต์คณะและการเข้าพบผูบ้ริหารโดยตรง 
4. อยู่ระหว่างการน าข้อมลูจ านวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและ
สร้างหลักสูตรใหม่ในอนาคต 
 

(2) การจัดการข้อร้องเรียน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการข้อ
ร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (90 คะแนน) 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ: องค์การมีวิธีการอย่างไรในการวัดวิเคราะห์ และเพ่ือน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ (45 คะแนน) 

[กระบวนการ] 
ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลการด าเนินการโดยการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของสถาบันรวมทั้งใช้ประโยชน์
อย่างไร จากข้อมลูเทียบเคียงและข้อมลูลกูค้าเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

ก. การวัดผลการด าเนินการ 1. มีการน าผลการด าเนินการในทุกระดับ
และส่วนงานมาวิเคราะห์และปรับปรุง
กระบวนการท างานเพื่อให้มีประสทิธิภาพ
มากยิ่งข้ึน เช่น แผนการรับนักศึกษา 
กลวิธีในการประชาสัมพันธ์เพื่อการเพิ่ม
จ านวนนักศึกษา ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

1.รายงานสารสนเทศของ
วิทยาเขตปัตตาน ี
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
3.ภาพกิจกรรมการแนะแนว
การศึกษา 

1. ขาดกระบวนการวาง
ระบบงานในการจดัการ
ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ขาดปัจจัยสนับสนุน
เพื่อต่อยอดองค์ความรู ้
3. ขาดการเผยแพร่องค์
ความรู้จากการฝึกอบรม 
พัฒนาตนเองผ่านระบบ
สารสนเทศของคณะ 

1. ก าหนดกรอบ เป้าหมาย 
ทิศทาง และกระบวนการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกล
ยุทธ์ขององค์กร 
2. จัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การเผยแพร่องค์ความรู้จาก
การฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเอง 

(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน และผลการด าเนินการโดยรวมของ
สถาบัน 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
สถาบันมี วิ ธี ก าร เลื อกและ ใ ช้ข้ อมู ล เ ชิ ง
เปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิผลอย่างไร 

(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
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สถาบันมีวิธีการใช้เสียงของลูกค้า และข้อมูล 
และสารสนเทศด้านตลาดอย่างไร 

 (4) ความคล่องตัวของการวัด 
สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการวัดผลการ
ด าเนินการของสถาบันสามารถตอบสนอง
ความเปลี่ยน แปลงทั้งภายในหรือภายนอก
สถาบันที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ ไม่ได้
คาดคิด 

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผล
การด าเนินการและขีดความสามารถของ
สถาบัน 

ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสถาบันมีวิธีการอย่างไร ใน

การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในสถาบัน 
(2) ผลการด าเนินการในอนาคต 

สถาบันคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต
อย่างไร 

(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้าง
นวัตกรรม 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการ
ทบทวนผลการด าเนินการ(หัวข้อ 4.1ข) ไปใช้
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จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ โอกาส ในการสร้ า ง
นวัตกรรม 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมท้ังสารสนเทศ และโครงสร้างของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (45 คะแนน) [กระบวนการ] 

ก. ความรู้ของสถาบัน 1. คณะมีเว็บไซต์ส าหรับรวบรวมองค์
ความรู้จากคณาจารย์และบุคลากร พร้อม
ทั้งการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมและโครงการของคณะอยา่ง
ต่อเนื่องและเป็นปจัจุบัน 
2. มีการรายงานผลการฝึกอบรมและการ
พัฒนาบุคลากรผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ และได้บันทึก
ไว้ในรายงานการประชุม 
3.มีการจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ทุกครั้งในการจัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ 

1.เว็ปไซต์คณะและ
มหาวิทยาลยั 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
3.สูจิบัตรและหนังสือสรุป
กิจกรรม/โครงการต่างๆ 

1.การจัดเก็บข้อมลู องค์
ความรู้ต่างๆ ยังไมเ่ป็น
ระบบ เช่น ระบบการ
จัดเก็บผลงานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์และ
นักศึกษา การจัดการ
ความรู้จากการประชุม/
สัมมนาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการทางด้าน
ศิลปกรรมของบุคลากร 

1.พัฒนาระบบการจดัเก็บ
ข้อมูล องค์ความรู้ตา่งๆ ให้
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(1) 
 

การจัดการความรู้ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้
ของสถาบัน 

(2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 
สถาบันใช้ความรู้ และทรัพยากรอย่างไร 
เพื่อให้การเรี ยนรู้ ฝั งลึกเข้ าไปในวิถีการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน 

ข. ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 

สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการทวนสอบ
และท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้
ในสถาบันมีคุณภาพ 

(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
สถาบันท า ให้ มั่ น ใจ ได้ อย่ า ง ไ รถึ งความ
ปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่อ่อนไหว
และเป็นสิทธิพิเศษ (privilege) 
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(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรถึงความพร้อม
ของข้อมูลและสารสน เทศของสถาบัน 

(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความ 
น่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย และใช้งานง่าย 

(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
ในภาวะฉุกเฉิน สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
ท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความมั่นคง
ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นรวมทั้ง
ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ขอ ง ส ถ า บั น อย่ า ง มี
ประสิทธิผล 
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5. บุคลากร (85 คะแนน) 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เกื้อหนุนและมีประสิทธิผล  (40 

คะแนน)[กระบวนการ]อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพ่ือให้งานของสถาบันบรรลุผลส าเร็จ อธิบายว่าสถาบันด าเนินการอย่างไร เพ่ือ
รักษาบรรยากาศในการท างานให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการท างาน 

ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 1. มีการจัดสภาพแวดล้อมตามลักษณะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรแตล่ะฝ่าย 
2. มีการสนับสนุน อ านวยความสะดวก 
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานของ
อาจารย ์
3. คณะได้สนับสนุนทุนวิจัย/สร้างสรรค์
ส าหรับบคุลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
4. มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ส าหรับบคุลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
5. ส่งเสรมิให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษและประสบการณ์ทาง
วิชาการในต่างประเทศ 
6. ให้ความส าคัญในการอยู่ร่วมกนัแบบ
พหุวัฒนธรรมของบุคลากรภายในคณะ 
เช่น มีการจัดสรรพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการ
ประกอบศาสนกิจ และกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.สภาพบรรยากาศภายใน
คณะ 
2.ภาพกิจกรรม/โครงการ
ในเว็ปไซต์คณะ 
3.รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
4.แผนปฏิบัติการประจ าป ี
5.รายงานการขออนุมัตไิป
ราชการ 
6.ตารางสอนคณะศลิปกรรม
ศาสตร ์

1.การจัดสรรพื้นที่การ
ท างานของคณาจารย์ยังไม่
เพียงพอ 
2.บุคลากรสายวิชาการมี
จ านวนน้อยและยังขาดผู้ที่
มีความรูเ้ฉพาะทาง 
โดยเฉพาะทางด้าน
คอมพิวเตอร ์

1.การบริหารจัดการพื้นท่ีให้
เพียงพอส าหรับการรองรับ
การจัดการศึกษาในอนาคต 
รวมถึงการปฏิบตัิงานของ
อาจารย ์
2.ก าหนดแผนการขอ
อัตราก าลังเพิม่เตมิ เพื่อการ
แก้ปัญหาในระยะยาว และ
จ้างอาจารย์พิเศษเฉพาะด้าน
เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาใน
ระยะสั้น 

(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความ
ต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากร 
และอัตราก าลัง 

(2) บุคลากรใหม่ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการสรรหา ว่าจ้าง 
บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ 

(3) การท างานให้บรรลุผลสถาบันมีวิธีการอย่างไร
ในการจัดระบบและบริหารบุคลากร 

(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากร
ให้ พ ร้ อ ม รั บ ต่ อ ค ว า มต้ อ งก า ร ด้ า น ขี ด
ความสามารถและอัตราก าลังท่ีก าลังเปลี่ยนไป 

ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 
(1) สภาพแวดล้อมของที่ท างาน 

สถาบันด าเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า
สถานท่ีท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และ
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มีความสะดวกในการเข้าท างานของบุคลากร ทางศาสนา เป็นต้น 
7. ตามเกณฑ์อัตราก าลังบุคลากรสาย
วิชาการมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการการเรยีนการสอน โดยคณะมีการ
บริหารงานแบบรวมศูนย์ เช่น การสอน
ร่วมในรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาแกน
คณะ รวมถึงรายวิชาเอกบางรายวิชา เป็น
ต้น 

(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิ
ประโยชน์ และนโยบายอย่างไร 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) : สถาบันมีวิธีการอย่างไร 
ในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น (45 คะแนน) [กระบวนการ] 
อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น า เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่สถาบันท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการ
ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 

ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการ
ปฏิบัติการ 

1. สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนบัสนุนไปศึกษาดูงานและ
แลกเปลีย่นทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงประเทศในกลุม่
อาเซียน+3 
2. มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
บุคลากรเพื่อเพ่ิมค่าจ้าง จ านวน 2 ครั้งต่อ
ปี 
3. มีการก าหนดสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรทุกระดับตามสิทธิที่พึงได ้เช่น 

1.สภาพบรรยากาศภายใน
คณะ 
2.ภาพกิจกรรม/โครงการ
ในเว็ปไซต์คณะ 
3.รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
4.แผนปฏิบัติการประจ าป ี
5.รายงานการขออนุมัตไิป
ราชการ 
6.เว็ปไซต์กองการเจ้าหน้าท่ี 

1. ประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อคณะ 
2. การประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อบุคลากรสายสนับสนุน 
3. ขาดบุคลากรสาย
วิชาการเฉพาะด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ดีไซน ์
4. คุณวุฒิและต าแหน่ง

1. จัดให้มีการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
คณะ 
2. จัดให้มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อพัฒนาการท างานท่ีดี
ยิ่งข้ึน 
3. ด าเนินการขออัตราก าลัง
จากทางมหาวิทยาลัย และ

(1) วัฒนธรรมองค์การ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่
เปิดกว้างมีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและ
บุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน 

(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดปัจจัย
ผลักดันส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
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บุคลากร การจัดสิทธิประกันสังคม การจดัท า
ประกันชีวิต การจดัท าประกันชีวติหมู่ใน
กรณีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ใน
ต่างจังหวัด เป็นต้น 
4. คณะมีการบริหารจัดการงานบคุคล
ภายใต้กฎระเบยีบ ข้อบังคับ และการ
ก ากับติดตามของมหาวิทยาลยั 
5. มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองคร์วมของ
บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 

ทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการยังมจี านวน
น้อย 
5. ยังไม่มีการเข้าสู่
ต าแหน่งช านาญการของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
6. ขาดความร่วมมือของ
บุคลากรบางส่วนภายใน
องค์กร  
 

สรรหาบุคคลที่มี
ความสามารถเฉพาะด้านมา
เป็นอาจารย์พเิศษ เพื่อให้
การจัดการเรยีนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุต่อผูเ้รียน 
4. ผลักดันให้บุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและ
ต าแหน่งช านาญการ รวมถึง
วุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
5. พยายามสร้างบรรยากาศ
ให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
บุคลากรทุกฝ่ายเพื่อให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 

(3) การประเมินความผูกพัน 
สถาบันประเมินความผูกพันของบุคลากร
อย่างไร 

(4) การจัดการผลการด าเนินการ 
สนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น
และสร้างความผูกพันกับ 
บุคลากรได้อย่างไร 

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของสถาบัน
สนับสนุนความต้องการของ 
สถาบัน และการพัฒนาตามความต้องการของ
บุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าแต่ละคนอย่างไร 

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
สถาบันมี การประ เมินประสิทธิ ผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ
พัฒนาของสถาบันอย่างไร 

(3) ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
สถาบันมี วิ ธี ก ารอย่ า ง ไ ร ในการจั ดการ
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานในสถาบัน 
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6. ระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน) 
6.1 กระบวนการท างาน : สถาบันมีวธิีการออกแบบจัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและบริการและกระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างไร (45 คะแนน) [กระบวนการ] อธิบายวิธีการที่

สถาบันใช้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการท างานส าคัญเพ่ือสง่มอบหลกัสูตรและบริการที่มีคุณค่าส าหรับผู้เรียนและลกูค้ากลุม่อื่น และท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง สถาบนัมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร สรุปกระบวน การท างานทีส่ าคญัของสถาบนั 

ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และ
กระบวนการ 

1. มีระบบและกลไกการเปิดและปรับปรุง
หลักสตูรที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดย
กระบวนการเปิดหลักสตูรของคณะฯมี
ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ทรัพยากรการเรียนการสอน และการวิจัย 
มีเป้าหมายการผลติบัณฑิตและความ
ต้องการของสังคม รวมทั้งการประมาณ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบณัฑติไว้อย่าง
ชัดเจนซึ่งการเปดิและปรับปรุงหลกัสูตร
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วย
อาจารยผ์ู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก,คณะกรรมการประจ าคณะ และ
คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต ก่อน
เสนอผ่านสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมัตแิละเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อทราบต่อไป 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต 
3.สภาพบรรยากาศภายใน
คณะ 

1. สาขาวิชาที่บรรจุอยู่ใน
หลักสตูรมีน้อยเกินไป 
2. ยังไม่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
3. ขาดการบริหารจัดการ
ภายในคณะส าหรับการ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

1. ด าเนินการจดัท าสาขาวิชา
ใหม่เพิ่มเตมิที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน 
2. เตรียมความพร้อมในการ
จัดท าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
3. ออกแบบระบบการ
บริหารจดัการในการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา 

(1) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และ
กระบวนการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการระบุข้อก าหนด
ของหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างาน
ที่ส าคัญ 

(2) แนวคิดการออกแบบสถาบันมีวิธีการอย่างไร
ในการออกแบบหลักสูตร บริการ และ
กระบวนการท างานท่ีส าคัญเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

ข. การจัดการกระบวนการ 
(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบตัิ 

สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงาน
ประจ าวันของกระบวน การท างานต่างๆ
เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 

(2) กระบวนการสนับสนุน 
สถาบันมี วิ ธี การอย่ า ง ไ ร ในการก าหนด
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กระบวนการสนับสนุนท่ีส าคัญ 2. กระบวนการสนบัสนุนที่ส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงาน  คือ  วัสดุอุปกรณ์  สื่อการ
เรียนรู้  ครุภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ส าหรบัการ
ด าเนินงานและการจดัเรยีนการสอน  ศูนย์ 
mini-TCDC  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เครื่องมือคอมพิวเตอร์  ระบบ
สาธารณูปโภคที่จ าเป็น  พื้นที่จัดแสดงผล
งานภายในคณะและความร่วมมือกับหอ
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ตลอดจนสวัสดิการ
ต่าง ๆ ที่สามารถรองรับความต้องการ
จ าเป็นของนักศึกษาและบุคลากรภายใน
คณะ  
3. มีการปรับกระบวนการท างานด้วยการ
ลดขั้นตอนเพื่อให้เกดิความคล่องตวัและ
รวดเร็ว   

(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และ
กระบวนการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการปรับ ปรุ ง
กระบวนการท างานเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ และ
ผลการด าเนินการเสริมสร้างมรรถนะหลัก   
ของสถาบันและลดความแปรปรวน 

ค. การจัดการนวัตกรรมสถาบันมีการจัดการ
นวัตกรรมอย่างไร 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ : สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติการต่างๆมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล (40 คะแนน) [กระบวนการ] 
อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่อุปทานท าให้สถานที่ท างานมีความปลอดภัย มีการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือท าให้มั่นใจว่า
ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลกูค้ากลุ่มอืน่ 

ก. ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
กระบวนการ 
ส ถ า บั น ค ว บ คุ ม ต้ น ทุ น โ ด ย ร ว ม ข อ ง
ระบบปฏิบัติการอย่างไร 

1. มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุก
ประเภทผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อเป็น
การติดตาม ตรวจสอบและสามารถบริหาร

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
2.ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ขับเคลื่อนGreen & Clean 

1.จ านวนงบประมาณใน
แต่ละปีขึ้นอยู่กับจ านวน
นักศึกษา 
2.จ านวนนักศึกษารับเข้า

1.เพิ่มช่องทางการหารายได้
เข้าคณะในรูปแบบต่างๆ 
2.ประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาในเชิงรุกมากข้ึน  
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ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
สถาบันมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างไร 

งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ส าคัญ
ตั้งแต่การคดัเลือกนักศึกษาใหม้ี
ประสิทธิภาพ  กระบวนการส่งมอบวัสดุ
อุปกรณ์ทางการศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  ระบบการตดิตาม
ผลการเรยีนอย่างใกล้ชิด  การพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรภายในองค์กร  การ
ติดตามความคืบหน้าของศิษย์เก่า  มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก และสวสัดิการต่าง ๆ 
ที่มีต่อนักศึกษาและบคุลากร 
3. ผู้บริหารมีความร่วมมือกับหน่วยรักษา
ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย  มีการ
ทบทวนข้อมูลภัยพิบัติและภาวะฉกุเฉินท่ีมี
ผลต่อการด าเนินงานของคณะ  ผลการ
ทบทวนล่าสุดพบว่า  อัคคีภยั  อุทกภัย  
สถานการณ์ความไมส่งบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  มผีลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร  ซึ่ง
มหาวิทยาลยัมีการจัดท าและทบทวนแผน
เตรียมความพร้อมทุกป ี

University วิทยาเขตปัตตาน ี
3.ประกาศการรับนักศึกษาใน
โครงการต่างๆของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์และ
มหาวิทยาลยั 
4.กระบวนการคดัเลือกศิษย์
เก่าดีเด่นของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ต่ ากว่าแผนการรับ
นักศึกษา 
3.หลักสูตรที่มีอยู่ยังมี
จ านวนน้อยและไม่
ครอบคลมุความต้องการ
ของผู้เรียนเท่าท่ีควร 
 

3.เปิดหลักสูตรเพื่อรองรับ
กลุ่มเป้าหมายที่มคีวาม
หลากหลายมากข้ึน ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและ

ภาวะฉุกเฉิน 
(1) ความปลอดภัย 

สถาบันดู แล ให้มี สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติการที่ปลอดภัยได้อย่างไร 

(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 

 



1 
 

Storyboard Faculty of Fine and Applied Arts PSU 

Area of FOCUS :  จ่านวนนักศึกษารับเข้าต่่ากว่าแผนการรับนักศึกษา                                                                                                                       Rating    Y1  
                                                                                                                                                                                                                        Y2  
Owner     งานวิชาการ  งานกจิการนักศกึษา  งานประชาสัมพันธ ์                                                                                                                                         Y3  

Performance/Contributing Factors 

- สถานการณ์ความไมส่งบในพื้นที่ 

- นักเรียนมีตัวเลือกจากสถาบนัอื่นๆ ที่จัดการเรียนการสอนด้านศิลปกรรม 

- ผู้ที่เข้าศึกษาต้องมีความรู้/ความสามารถเฉพาะดา้น 

- ตลาดแรงงาน 

- มุมมอง/ทัศนคติของผู้ปกครองและผู้เรียน 

- การแนะแนวของโรงเรียน 

- การเปิด/ปิดภาคการศึกษาที่ไมต่รงกันระหว่างการศึกษาขัน้พื้นฐานและอุดมศึกษา 
Strengths 

- สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรมที่สะท้อนถึงความเปน็อัตลกัษณ์พื้นถิ่นชายแดนใต้ 

- เป็นมหาวิทยาลัยวิจยัแห่งเดียวในภาคใต้ 

- คณาจารย์เปน็ที่ยอมรับในระดบัชาติ 

- กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

- ทุนการศึกษา 

Improvement Areas 

- การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 

- เน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนในพืน้ที ่

- ออกแบบหลักสูตรที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
 

Actions 

- สร้างจุดเนน้และเปา้หมายในการศึกษาเพื่อดึงดูดผู้เรียน 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปสู่กลุ่มเปา้หมายทีช่ัดเจนมากข้ึน 

- การพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 



2 
 

Storyboard Faculty of Fine and Applied Arts PSU 

Area of FOCUS :   การสื่อสารระหว่างผู้นา่ระดับสูงกับนักศึกษายังไม่ทั่วถึงทั้งคณะ                                                                                                      Rating    Y1 
                                                                                                                                                                                                                     Y2  
Owner     ทีมบริหาร ฝ่ายสนบัสนนุวิชาการ ฝา่ยบริหารทั่วไป                                                                                                                                           Y3  

Performance/Contributing Factors 
 

- ลักษณะการเรียนการสอนที่ส่วนใหญ่มีการแยกสอนระหว่างแขนงวิชา 

- ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของบุคลากรบางส่วนภายในคณะ 
 
 

Strengths 
 

- คณะมีจ่านวนบุคลากรและนักศึกษาไม่มาก 

- มีอาคาร/ที่ท่าการเพียงแห่งเดียว 

- คณะมีเพียงหลักสูตรเดียว 

- มีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย 

- การบริหารแบบรวมศูนย ์
 

Improvement Areas 
 

- ใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ให้เข้าถึงนักศึกษามากข้ึน 

Actions 
 

- จัดให้มีการพบปะระหว่างผูบ้ริหารและนักศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผูบ้ริหารและนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
 



3 
 

Storyboard Faculty of Fine and Applied Arts PSU 

Area of FOCUS :      การด่าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ                                                          Rating    Y1   
                                                                                                                                                                                                                        Y2  
Owner     ทีมบริหาร ฝ่ายสนบัสนนุวิชาการ ฝา่ยบริหารทั่วไป                                                                                                                                              Y3  

Performance/Contributing Factors 

- ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกบัเครือข่ายต่างประเทศ 

- คณะยังไมไ่ด้จัดกิจกรรม/โครงการที่สร้างความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาทั้งในและตา่งประเทศมากนัก 

- สถานการณ์ความไมส่งบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
 

Strengths 

- พื้นที่ตั้งของคณะเปน็จุดเชื่อมระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน 

- พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางดา้นภาษา ศาสนา วัฒนธรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะวิถีมุสลิม/มลายู 

- ในระดับมหาวิทยาลยัมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบนัการศกึษาต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศเปน็จ่านวนมาก 

- มหาวิทยาลยัมีหอศิลปวัฒนธรรมระดับภูมิภาคตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตปัตตานี 

- บุคลากรภายในคณะมีเครือข่ายในการประสานงานกบัศิลปนิในกลุ่มอาเซียน+3 

- คณาจารย์และนักศึกษามผีลงานการสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

Improvement Areas 

- การน่าองค์ความรู้ของคณาจารย์และนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

- การใช้พื้นที่และต้นทุนทางวฒันธรรมที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย 

Actions 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนงานวิชาการและการจัดแสดงผลงานร่วมกัน 

- แลกเปลี่ยนบุคลากรกับนักศึกษาระหว่างกัน 

- การศึกษาดูงาน 
 



4 
 

Storyboard Faculty of Fine and Applied Arts PSU 

Area of FOCUS :      การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนยังเปน็การด่าเนนิการเชิงรับมากกว่าเชิงรุก                                                                                        Rating    Y1  
                                                                                                                                                                                                                           Y2  
Owner     ทีมบริหาร ฝ่ายสนบัสนนุวิชาการ ฝา่ยบริหารทั่วไป                                                                                                                                                 Y3  

Performance/Contributing Factors 

- สถานการณ์ความไมส่งบในพื้นที่ 

- บุคลากรมีจ่านวนน้อย แต่มีสัดส่วนของภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมาก 

- กิจกรรม/โครงการที่ผ่านมามักเป็นการดา่เนินการในรปูแบบเชิงรับ  
 
 

Strengths 

- บุคลากรมีองค์ความรู้ในศาสตรท์างดา้นศิลปะหลากหลายแขนง 

- มหาวิทยาลยัมีภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นที่พึ่งของชุมชน 

- คณะตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษและไดร้ับการจัดสรรงบประมาณเปน็กรณีพิเศษ 

- คณะมีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย/สร้างสรรค์ บริการวิชาการ และ
การท่านบุ่ารุงศิลปวฒันธรรม 

- บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนในพืน้ที่  

Improvement Areas 

- การดึงทักษะความสามารถของคณาจารย์มาใช้ในการพฒันาชุมชน 

- บุคลากรและนักศึกษามีความเข้าใจถึงเอกลักษณ์และวิถีชุมชนได้เป็นอย่างดี 

Actions 

- การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย/สรา้งสรรค์ บริการวชิาการ และการท่านุบา่รุงศิลปวฒันธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยนื 

- จัดกิจกรรม/โครงการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและ/หรือเข้าถึงชุมชนมากข้ึน 

- เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับชุมชน 
 

 


