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Best Practices การพัฒนานักศึกษาใหบัณฑิตเปนท่ีพงึพอใจของ
ผูใชอยางตอเนื่อง 

หนวยงาน  คณะทันตแพทยศาสตร 
 

1. ขอมูลท่ัวไปของคณะ 
1.1 วิสัยทัศน/พันธกิจ 
วิสัยทัศน  
“เปนสถาบันช้ันเลิศทางวิชาการ และการบริการทางทันตแพทยศาสตร

ที่มีมาตรฐานในระดับสากล” 
พันธกิจ  
“ผลิตบุคลากร ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและการบริการทาง

ทันตแพทยศาสตรที่มีคุณภาพระดับสากล ดวยความภาคภูมิใจ ภายใตการ
ทํางานเปนทีม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน” 

1.2 เปาประสงค (Goals) 
1. ผลิตทันตแพทยที่มีความรูความสามารถที่ไดมาตรฐานระดับ

สากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกในวิชาชีพ ใฝหา
ความรูตลอดชีวิต  และตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศ 

2. หลักสูตรหลังปริญญาของคณะทันตแพทยศาสตร เปนที่นิยม
ของผูเรียนทั้งในและตางประเทศ 

3. ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
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4. เปนศูนยกลางการใหบริการรักษาทางทันตกรรมที่ครบวงจร
ที่ไดการรับรองมาตรฐาน 

5. เ ป น แหล ง ให ค ว ามรู แ ล ะบริ ก า ร วิ ช าก า รท า งทั นต
แพทยศาสตรที่ตอบสนองตอความตองการของสังคม 

6. เปนศูนยการศึกษาตอเนื่องและฝกอบรมสําหรับทันต
บุคลากร 

7. สนับสนุนความรวมมือกับสถาบันตางประเทศในดาน
วิชาการ วิจัย และบัณฑิตศึกษา 

8. สงเสริม  สนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรในคณะ  มี
คุณธรรม ความเปนไทย มีทักษะชีวิต จิตสํานึกสาธารณะ 
และมีความสามารถทํางานในพหุวัฒนธรรมได 

9. เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีระบบบริหารจัดการที่ยึด
หลักธรรมาภิบาล ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2. โครงสรางของคณะ 

 คณะทันตแพทยศาสตร ประกอบดวย 6 ภาควิชา และ 2 หนวยงาน 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา (2527)  ดังนี้ 
ภาควิชา 

1. ภาควิชาชีววิทยาชองปากและระบบการบดเคี้ยว 
2. ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ 
3. ภาควิชาทันตกรรมปองกัน 
4. ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ 
5. ภาควิชาศัลยศาสตร 
6. ภาควิชาโอษฐวิทยา 
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หนวยงาน 
1. โรงพยาบาลทันตกรรม 
2. สํานักงานเลขานุการคณะ 

และมีหนวยงานที่เทียบเทาภาควิชาและจัดตั้งเปนการภายใน คือ ต้ังฝาย
ทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต  ซึ่งเปนโครงการรวมระหวางคณะทันต
แพทยศาสตรกับมหาวิทยาลัยฮอรฮุส ประเทศเดนมารก และขณะนี้หลัง
เสร็จสิ้นโครงการความรวมมือดังกลาว หนวยงานนี้ยังคงดําเนินงานอยู 

 

3. กระบวนการดําเนินงาน 
คณะฯ ไดมีการพัฒนากระบวนการตาง ๆ เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จ

ออกไปมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นหลัก ๆ ตอไปนี ้
1. กระบวนการเรียนรู 
2. ปจจัยเกื้อหนุน 
3. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
4. บุคลากร 

3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู 
คณะฯ มีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสราง

ประสบการณจริง  
3.1.1 โครงสรางหลักสูตร  
มุงเนนการสรางคนดีโดยจัดหลักสูตรใหนักศึกษามีความรูความ

เขาใจตนเองและผูอื่น มีทักษะชีวิตและวุฒิภาวะทางอารมณ รวมถึงความรู
ความเขาใจตอสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ทางดานวิชาชีพมุงเนนให
นักศึกษามีความรู ทักษะจากประสบการณจริง นักศึกษาเขาใจปญหาและ
แนวทางแกปญหาทันตสาธารณสุขของประเทศ  มีความรู พ้ืนฐานทาง
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วิทยาศาสตรสุขภาพ สามารถคนควา วิจัย ศึกษาและนําไปประยุกตใชใน
งานทันตสาธารณสุขได อีกทั้งหลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาจะตองฝก
ปฏิบัติงานในผูปวยจริง ณ โรงพยาบาลทันตกรรมและโรงพยาบาลของรัฐ
ตาง ๆ ทําใหนักศึกษามีความสามารถและมีความพรอมที่สามารถจะ
ปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา 

3.1.2 วิธีการจัดการเรียนรู  
1. การเรียนรูเสมือนจริง คณะมีหองปฏิบัติการที่เพิ่มพูนความรู 

ทักษะและประสบการณใหแกนักศึกษาทีละขั้นตอนตามสถานการณที่
กําหนดใหเสมือนจริง นักศึกษายังไดฝกปฏิบัติงานในหัวหุนจําลอง เพื่อ
สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะเหมือนกับการปฏิบัติงานจริงกับผูปวยในคลินิก 

2. การเรียนรูในชุมชน มีการปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน มี
การศึกษาและวินิจฉัยปญหาทางทันตสาธารณสุขของชุมชน มีการวางแผน
แกปญหา ดําเนินการแกปญหาและประเมินผล นักศึกษาจะไดออกฝก
ปฏิบัติงานและเผยแพรทันตสุขศึกษาในชุมชนและโรงเรียนในเขตชนบทใน
ภาคใต ซึ่งจะสรางประสบการณเรียนรูแกนักศึกษาในการปฏิบัติงานใน
ชุมชนจริง 

3. การเรียนรูในคลินิก Comprehensive เปนการฝกปฏิบัติงาน
จริงในคลินิก ใหการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา ใหการรักษาและสง
ตอผูปวยไดอยางเปนระบบ โดยนักศึกษาจะลงปฏิบัติงานในคลินิก เพื่อให
การรักษาผูปวยจริง ทําใหมีความสามารถในการวางแผนการรักษา สามารถ
ตัดสินใจในการแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเขากับระบบ
การทํางาน 

4. การฝกปฏิบั ติงานในโรงพยาบาลภายนอก  เปนการฝก
ปฏิบัติงานในแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
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ทั่วไป  เพื่อใหไดความรูความเขาใจในระบบการจัดการตาง  ๆ  ของ
โรงพยาบาล ไดแก ดานการตรวจในชองปากและตรวจรางกาย วินิจฉัย วาง
แผนการรักษาและการสงตอ โดยการทํางานเปนทีมกับบุคลากรทางการ
แพทยอื่น เชน แพทย พยาบาล ผูชวยทันตแพทย เพื่อใหสามารถประยุกต
หลักความรูในการแกปญหาทางคลินิก และในสถานการณตาง ๆ อาทิเชน 
สํ านั ก ง านสาธารณสุ ขจั งห วัด  4  จั งห วัด  คื อ  สงขลา  สตู ล  ตรั ง 
นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป เชน โรงพยาบาล
มหาราษฎร โรงพยาบาลหาดใหญ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสตูล 
และโรงพยาบาลตรัง 

5. Junior Project เปนรายวิชาโครงงานวิจัยสําหรับนักศึกษา
ทันตแพทย เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูและประสบการณการทํางานวิจัย
อยางถูกตองตามหลักการวิจัย ต้ังแตการต้ังคําถาม การออกแบบการศึกษา 
ดําเนินแผนโครงงานวิจัย วิเคราะห สรุปผลตลอดจนนําเสนอผลงาน โดย
คณะมีการจัดกิจกรรม Research Day ใหนักศึกษาไดเขารวมนําเสนอ
ผลงานวิจัย เมื่อนักศึกษาจบออกไปจะไดมีประสบการณดานการวิจัยเพื่อ
ประยุกตใชงานในองคกร 

6. มีระบบการประเมินการเรียนการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษา โดยมีการกําหนดแนวทางการประเมินการสอน ประเมินอาจารย
ทุกคนในทุกรายวิชา 

3.1.3 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
มีการเรียนการสอนที่สอดแทรกดานจริยธรรม รายวิชาจริยธรรมแหง

วิชาชีพทันตแพทย เนนการสรางจริยธรรม คุณธรรมและมนุษยสัมพันธตอ
ผูปวยและผูรวมงาน จรรยาบรรณของวิชาชีพทันตแพทยที่ตองปฏิบัติตาม
ความสํานึกในหนาที่ คุณคาของชีวิตในการเปนทันตแพทยที่ดี ซึ่งได
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สอดแทรกดานจริยธรรมในขณะที่สอน เชน การใหนักศึกษามาเรียนตรงตอ
เวลา มีวินัยตอตนเอง มีความรับผิดชอบในหนาที่ และมีการนํานักศึกษาไป
สวนโมกข ฝกใหนักศึกษาประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สงผลใหเมื่อนักศึกษาจบออกไปรับใชสังคม
จะมีคุณธรรม จริยธรรมที่อยูในตัวนักศึกษา ทําใหเกิดการยอมรับจากสังคม 

3.2 ปจจัยเก้ือหนุน คณะมีหนวยงานที่สนับสนุนดานการเรียนการ
สอนนักศึกษา สงผลตอคุณภาพของการเรียนการสอน อาทิ 

3.2.1 หองสมุดคณะ มีนโยบายและแผนเกี่ยวกับการสงเสริมการ
เรียนรูดวยตนเอง จัดหาหนังสือและวัสดุการศึกษา มีวัสดุการศึกษา สื่อการ
เรียนรูตาง ๆ  มีสื่อโสตทัศนวัสดุตลอดจนอุปกรณเครื่อง เพื่อการสืบคน
ขอมูลทาง Internet และสืบคนขอมูลในวารสารอิเล็กทรอนิกส มีการ
ใหบริการยืมระหวางหองสมุด 

3.2.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษาทันตแพทยในสัดสวน 1 : 5 และมีการสรางและใหบริการเครือขาย
ภายในคณะเพื่อรองรับการใชคอมพิวเตอรนอกเวลาราชการของนักศึกษา
ทันตแพทย มีการใหบริการหองคอมพิวเตอรนอกเวลาราชการตลอดจน
ทรัพยากรทาง ITตาง ๆ  

3.2.3 หนวยโสตทัศนูปกรณ มีการจัดชุดโสตทัศนูปกรณอยาง
ครบถวน มีอุปกรณสนับสนุนการผลิตสื่อตาง ๆ อยางเพียงพอในหอง
บรรยายเพื่อใหเอื้อตอการเรียนการสอน 

3.2.4 หองปฏิบัติการทันตกรรม มีชุดปฏิบัติการจําลองคนไข
เสมือนจริงในหอง Lab เพื่อใหนักศึกษาฝกกอนลงปฏิบัติจริงกับคนไข 
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3.2.5 กิจกรรม/ชมรม จัดโดยสโมสรนักศึกษาและชมรมตาง ๆ 
ที่มีอยูในคณะฯ จํานวน 10 ชมรม ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา  

3.2.6 โรงพยาบาลทันตกรรม เปนสถานที่สําหรับฝกปฎิบัติงาน
จริงของนักศึกษากับคนไขจริง มีระบบอาจารยคอยดูแลการปฏิบัติอยาง
ใกลชิด เนื่องจากคณะมีสัดสวนอาจารย : นักศึกษา ที่สามารถดูแลไดอยาง
ทั่วถึง และมีระบบงานเวชระเบียนที่เอื้อสําหรับการสืบคนประวัติการรักษา 

3.2.7 งบประมาณ คณะฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญกับ
กระบวนการผลิตบัณฑิตเปนอยางมาก โดยจัดสรรเงินสําหรับกิจกรรมและ
ทุนสําหรับนักศึกษาในสัดสวนที่เพียงพอ 

3.3 กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
คณะฯ มีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่หลากหลาย นอกจากการรับ

ผานการคัดเลือกตรงโดยมหาวิทยาลัย และโดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา คณะฯ ยังมีโครงการเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะกับ
สังคมและชุมชนภาคใต คือ โครงการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทยโควตา
จังหวัด โดยมี 4 จังหวัดที่ไดรับการจัดสรรโควตา คือ จังหวัดปตตานี ยะลา 
สตูล นราธิวาส จํานวนทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งทําใหเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะตอง
กลับไปปฏิบัติงานในจังหวัดที่ไดรับโควตา ในกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษา จะตองมีการสอบสัมภาษณ ทําแบบทดสอบทัศนคติตอวิชาชีพ
ทันตแพทย แบบทดสอบความคิดเห็นของฉัน ทดสอบความถนัดในวิชาชีพ 
ทดสอบตาบอดสี และตรวจรางกาย ซึ่งในกระบวนการทดสอบ ทําใหคณะฯ 
ไดผูเขาเรียนที่มีทั้งองคความรูตามความถนัดแลวยังไดคนที่มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพทันตแพทย เมื่อเขามาเรียนและเพาะบมจากองคกรใหจบไปเปน
ทันตแพทยที่มีความเพียบพรอมในทุกดานเพื่อออกรับใชสังคมไดอยางมี
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คุณภาพ นอกจากนี้ นักศึกษาสวนใหญมีภูมิลําเนาในภาคใตและเมื่อสําเร็จ
การศึกษาก็ปฏิบัติงานในภาคใตเปนสวนใหญ จึงมีความเขาใจในภาษา, 
วัฒนธรรม, การดําเนินชีวิต ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น 

3.4 บุคลากร 
คณะฯ มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาใน

สัดสวนที่สูงในป 2551 มี Ph.D. หรือเทียบเทารอยละ 56.3 และในป 2554 
คาดวามีสูงถึงรอยละ 61.5 ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอศักยภาพอาจารยที่จะ
เอื้อตอการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพทั้งดานความรูและการปฏิบัติ อีกทั้งเปน
อาจารยผูเช่ียวชาญสาขาเฉพาะสาขาและ    ทําใหนักศึกษาไดความรูในเชิง
วิชาชีพ ประกอบกับการมีจํานวนนักศึกษาไมมากเกินไปทําใหอาจารย
สามารถดูแลไดอยางทั่วถึง มีความใกลชิดในดานการเรียนการสอน 
 

4. จุดแข็ง 
 คณะฯ  มีการจัดหาสิ่งจํา เปนพื้นฐานใหกับนักศึกษา  มีการ

จัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยการ
เรียนรูและสื่อการเรียน มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา เชน สภาพแวดลอมภายในคณะฯ สภาพหองบรรยาย มีการ
จัดบริการดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา มีการใหบริการแหลงขอมูล
ขาวสารที่เปนโยชนในเรื่องตาง ๆ เชน ทุนการศึกษา มีโครงการที่สงเสริม
และพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาเปน
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้น
ตามหลักสูตร 
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5. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตของคณะ
ทันตแพทยศาสตรในดานตาง ๆ จํานวน 4 ดาน จําแนกตามคุณลักษณะ
บัณฑิต 
 

ปการศึกษา 
คุณลักษณะบัณฑิต 

2546 2547 2548 
1 .ด านความรู ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

3.94 4.29 4.16 

2.ดานความรูความสามารถทั่วไป 3.94 4.29 4.09 
3.ดานบุคลิกภาพ 3.98 4.34 4.29 
4 .ด านคุณธรรม  จริ ย ธ รรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4.05 4.43 4.23 

รวม 4 ดาน 3.97 4.34 4.21 

ระดับความพึงพอใจ 
พึงพอใจ 
มาก 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต โดยกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
หมายเหตุ :  แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ หัวขอความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เปน

ผลสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนป
การศึกษา 2548 
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6. บทสรุป 
 คณะฯ ไดมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนมาอยางตอเนื่อง
เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงคออกรับใชสังคม ต้ังแตกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาที่หลากหลาย กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา คนควาวิจัย ทั้งในหองปฏิบัติการและการ
ฝกปฏิบัติภาคสนาม มีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเลคทรอนิกสที่
เพียงพอที่สามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง มีการกลอมเกลา
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหบัณฑิตที่จบออกไปเปนทันตแพทยที่ดี มีปจจัย
เกื้อหนุนดานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งอาจารยประจําได
พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อนําองคความรูมาบูรณาการดานการเรียนการ
สอนที่สงผลใหนักศึกษาที่ผลิตมีความรูเพียบพรอมทั้งความรูคูคุณธรรม 
7. เอกสารอางอิง 
-  ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนป
การศึกษา 2548 
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Best Practices กระบวนการพัฒนานักศึกษาเรียนออน  
     (พี่เล้ียงวชิาการ) 
หนวยงาน  หนวยกิจการนักศึกษา  และหนวยทะเบียนและ

ประเมินผลการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร   
 

1. คณะทํางานพฒันาแนวปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ  ( Best  Practices) 
1. รองศาสตราจารยปริญญา  อรุณวิสุทธิ์ ที่ปรึกษา 
2.  รองศาสตราจารยลัดดา   เอกสมทราเมษฐ ที่ปรึกษา  
3.  นายสินชัย     เอื้องสุวรรณ หัวหนาคณะทํางาน 
4.  นางสาวฉลวย    นนทพันธ คณะทํางาน 
5.  นายพงศธร       เตชะวัชรานนท คณะทํางาน 
6.  นางกรองทิพย    เพ็ชรถึง คณะทํางาน 
7.  นางสาวสุธิดา      คุมเคี่ยม    คณะทํางานและเลขานุการ 

 

2. ขอมูลท่ัวไปของคณะ/หนวยงาน 
2.1. วิสัยทัศน/พันธกิจ 

วิสัยทัศน  (Vision) 
“คณะวิทยาศาสตร จะเปนคณะที่ผลิตบัณฑิตช้ันนําของประเทศ

และสรางความเปนเลิศดานการวิจัยเฉพาะทาง” 
พันธกิจ  (Mission) 
“ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร  ใหมีความรูคูคุณธรรม  ถายทอดและ

บริการวิชาการที่ถูกตองทันสมัย  วิจัยเนนการพัฒนาภาคใต  มุงสูมาตรฐาน
ระดับสากล” 
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2.2. บุคลากร/นักศึกษา 
2.2.1. จํานวนบุคลากร 

สาย ก : สายวิชาการ 
ขาราชการสายวิชาการ (สาย ก)  
- อาจารย จํานวน  151  คน 
- ผูชวยศาสตราจารย จํานวน   76  คน 
- รองศาสตราจารย จํานวน   52  คน 
- ศาสตราจารย(ลูกจางช่ัวคราว)1* จํานวน    2  คน 

รวมสาย ก /สายวิชาการ จํานวน  281  คน 

  

สาย  ข  และสาย ค  /สายสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ขาราชการสายสนับสนุน (สาย  ข  และ ค) 
- ขาราชการสาย  ข   จํานวน   77  คน 
- ขาราชการสาย ข นักวิจัย จํานวน     1  คน 
- พนักงานสายสนับสนุน จํานวน  200  คน 

รวมสายสนับสนุน  จํานวน  278 คน 
 

รวม  บุคลากรทุกประเภท  จํานวน  559  คน 
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2.3. จํานวนนักศึกษา 

ระดับ จํานวน (คน) 
-   นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,678 
-  ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป) 221 
-  นักศึกษาระดับปริญญาโท 363 
-  นักศึกษาระดับปริญญาเอก 112 

รวม 3,374 
ขอมูล  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2551  
 

3. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ตระหนักถึง

ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักศึกษาชั้นปที่  1  ซึ่งเปนนักศึกษานองใหมที่จะตองมีการปรับตัวกับระบบ
การเรียน  และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย  สงผลใหนักศึกษาประสบปญหา
ในหลาย  ๆ  ดาน   เชน   ปญหาที่อยูอาศัย    การเงิน   การจัดการเวลา  
ความสัมพันธกับเพื่อน   รุนพี่   อาจารย    อีกทั้ งระบบการเรียนใน
มหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะในรายวิชาพื้นฐาน   คือ  คณิตศาสตร  เคมี   ฟสิกส   
และชีววิทยา   จะแตกตางไปจากระดับมัธยมศึกษา  สาเหตุเหลานี้อาจสงผล
ใหนักศึกษามีปญหาทางดานการเรียน  ทําใหนักศึกษามีผลการเรียนออนไม
สามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา  4  ป ตามหลักสูตรได 

คณะ ฯไดจัดทําโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ  เพื่อใหนักศึกษารุนพี่ที่มี
ศักยภาพ และประสบการณการเรียนรูในมหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยงชวยเหลือ
นักศึกษาชั้นปที่  1  ใหเรียนรู วิธี เรียนในมหาวิทยาลัย, การใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย  รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมไดอยางเหมาะสม โดยจัดใหมี
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กระบวนการทํางานอยางเปนระบบ  มีการประสานความรวมมือของผูที่
เกี่ยวของ ภายใตการดูแลของคณะ ฯ ในระบบของโครงการดูแลนักศึกษา
ช้ันปที่  1   อันจะสงผลใหนักศึกษาสามารถดําเนินชีวิตในระหวางการศึกษา
ไดอยางมีความสุข  และสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 

4. แผนงาน (Approach)/งบประมาณในการจัดโครงการ-
กิจกรรม 
-  ระยะเวลาดําเนินการ ภาคการศึกษาที่  1/2550  
-  จํานวนครั้งในการทบทวนบทเรียน   จํานวน  13  ครั้ง 
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

วัน  เดือน  ป กิจกรรม/ขั้นตอน 

กุมภาพันธ   2550 
16  กุมภาพันธ  2550 นําเสนอโครงการ 
23  กุมภาพันธ  2550 ขออนุมัติโครงการ 
23  กุมภาพันธ  - 1 มีนาคม 2550  ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงวิชาการ 

มีนาคม  2550  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือก
เปน พ่ีเลี้ยงวิชาการ  (09.00 น.) 
ปฐมนิเทศพี่เลี้ยงวิชาการ   ณ  หองสัมมนา
คณะวิทยาศาสตร  (13.30 น.) 

2  มีนาคม  2550 

การสรรหาอาจารยที่ปรึกษาพี่เลี้ยงวิชาการ 
โดยการโหวตจากนักศึกษาพี่เลี้ยงวิชาการ      
จํานวน  4  ทาน  จากแตละภาควิชา คือ  
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วัน  เดือน  ป กิจกรรม/ขั้นตอน 
ภาควิชาเคมี       

: ผศ.วรรณา  อินนาจิตร 
ภาควิชาฟสิกส   

: ดร.สุวิมล    ดูโบสต 
ภาควิชาคณิตศาสตร   

: รศ.ดร.จันทนา ไอยรากาญจนกุล 
ภาควิชาชีววิทยา   

: รศ.ลัดดา   เอกสมทราเมษฐ 
28  มีนาคม  2550 สงคําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาพี่เลี้ยง

วิชาการ 

พฤษภาคม  2550 
1  พฤษภาคม   2550 พ่ีเลี้ยงวิชาการสงขอสอบ Pretest  แตละ

รายวิชา 
26  พฤษภาคม  2550 โครงการฝกอบรมพี่เลี้ยงวิชาการ 
27 -29  พฤษภาคม  2550 จัดทําขอสอบ Pretest   

มิถุนายน  2550 
1   มิถุนายน  2550 ปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร   

พ่ีเลี้ยงวิชาการพบปะนักศึกษาชั้นปที่  1 
2  มิถุนายน  2550 Pretest (วัดความรูพ้ืนฐาน) 

นักศึกษาชั้นปที่  1   
9  มิถุนายน  2550 ทบทวนบทเรียนครั้งที่  1  (พบปะพี่เลี้ยง

วิชาการ เวลา  12.00 – 13.00 น.โดย
ผูบริหารและหรืออาจารยที่ปรึกษา) 

 17



วัน  เดือน  ป กิจกรรม/ขั้นตอน 
16  มิถุนายน  2550 ทบทวนบทเรียนครั้งที่  2 (พบปะพี่เลี้ยง

วิชาการ เวลา  12.00 – 13.00 น.โดย
ผูบริหารและหรืออาจารยที่ปรึกษา) 

23  มิถุนายน  2550 ทบทวนบทเรียนครั้งที่  3(พบปะพี่เลี้ยง
วิชาการ เวลา  12.00 – 13.00 น.โดย
ผูบริหารและหรืออาจารยที่ปรึกษา) 

30  มิถุนายน  2550 ทบทวนบทเรียนครั้งที่  4(พบปะพี่เลี้ยง
วิชาการ เวลา  12.00 – 13.00 น.โดย
ผูบริหารและหรืออาจารยที่ปรึกษา) 

กรกฎาคม  2550 
7  กรกฎาคม  2550 ทบทวนบทเรียนครั้งที่  5(พบปะพี่เลี้ยง

วิชาการ เวลา  12.00 – 13.00 น.โดย
ผูบริหารและหรืออาจารยที่ปรึกษา) 

14  กรกฎาคม  2550 ทบทวนบทเรียนครั้งที่  6(พบปะพี่เลี้ยง
วิชาการ เวลา  12.00 – 13.00 น.โดย
ผูบริหารและหรืออาจารยที่ปรึกษา) 

21  กรกฎาคม  2550 ทบทวนบทเรียนครั้งที่  7(พบปะพี่เลี้ยง
วิชาการ เวลา  12.00 – 13.00 น.โดย
ผูบริหารและหรืออาจารยที่ปรึกษา) 

28 กรกฎาคม  - 5  สิงหาคม  
2550 

สอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2550 

สิงหาคม  2550 
สิงหาคม  2550 การประเมินผลหลังทราบคะแนนสอบกลาง
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วัน  เดือน  ป กิจกรรม/ขั้นตอน 
ภาคการศึกษาที่ 1/2550 
ประเมินผล/รายงานผล   

25  สิงหาคม  2550 ทบทวนบทเรียนครั้งที่  8(พบปะพี่เลี้ยง
วิชาการ เวลา  12.00 – 13.00 น.โดย
ผูบริหารและหรืออาจารยที่ปรึกษา) 

กันยายน  2550 
1  กันยายน  2550 ทบทวนบทเรียนครั้งที่  9(พบปะพี่เลี้ยง

วิชาการ เวลา  12.00 – 13.00 น.โดย
ผูบริหารและหรืออาจารยที่ปรึกษา) 

8  กันยายน  2550 ทบทวนบทเรียนครั้งที่  10(พบปะพี่เลี้ยง
วิชาการ เวลา  12.00 – 13.00 น.โดย
ผูบริหารและหรืออาจารยที่ปรึกษา) 

15  กันยายน  2550 ทบทวนบทเรียนครั้งที่  11(พบปะพี่เลี้ยง
วิชาการ เวลา  12.00 – 13.00 น.โดย
ผูบริหารและหรืออาจารยที่ปรึกษา) 

22  กันยายน  2550 ทบทวนบทเรียนครั้งที่  12(พบปะพี่เลี้ยง
วิชาการ เวลา  12.00 – 13.00 น.โดย
ผูบริหารและหรืออาจารยที่ปรึกษา) 
ทบทวนบทเรียนครั้งที่  13 29  กันยายน  2550 
สัมมนาเพื่อปดโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ   
ครั้งที่ 1 /2550  (เวลา  13.30 น.) 

ตุลาคม  2550 
8  -  19 ตุลาคม  2550 สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2550 
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วัน  เดือน  ป กิจกรรม/ขั้นตอน 
ตุลาคม 2550 การประเมินผลหลังทราบคะแนนสอบ

ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2550 
ประเมินผล/ รายงานผล   

 

5. งบประมาณในการจัดโครงการ 
1. โครงการฝกอบรมพี่เลี้ยงวิชาการ       
          =  14,700.-บาท 
2. คาตอบแทนเหมาจายพี่เลี้ยงวิชาการ  100  คน ๆ ละ  3,000 บาท 

         =  300,000.-บาท 
3. คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา 4 คน ๆ ละ  3,000  บาท   

         =  12,000.-บาท 
4. คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ        
          =  3,000.-บาท 

รวมทั้งหมด (สามแสนสองหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) =  329,700.-บาท 
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6. กระบวนการ (Process)   
 

แผนผังโครงการพี่เล้ียงวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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7. จุดแข็ง (Strength)  
1. มีระบบและแผนงานการดําเนินงานที่ชัดเจน   
2. คณะ ฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการ 
3.  ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะฯ  เชน  

หนวยกิจการนักศึกษา  หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  
หนวยอาคารสถานที่  และสโมสรนักศึกษา   เปนตน 

4. มีการกํากับ  ติดตาม  และรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นทุก
กิจกรรม  และทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม 

 

8. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & 
Review) 
มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูหลัง-กอนการทบทวนบทเรียนเพ่ือ

จัดหากลยุทธในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสามารถนําไปประยุกตใช
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับความแตกตางระหวางกลุมนักศึกษาในแตละ
หองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

9. กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
1. มีอาจารยที่ปรึกษาพี่เลี้ยงวิชาการมีบทบาทหนาที่ในการดูแลและ

ใหคําปรึกษาพี่เลี้ยงวิชาการแตละสาขาที่รับผิดชอบ 
2. มีระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวาง  2  หนวยงาน  คือ  

หนวยกิจการนักศึกษา   และหนวยทะเบียนและประเมินผล
การศึกษา  เพื่อการจัดสรรในเรื่องของเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนนอกตารางเรียนและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนักศึกษาจะไดไม
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ซ้ําซอนกัน  และเพื่อการจัดแบงภาระงาน  ทําความเขาใจใน
บทบาทและหนาที่ของบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ   

3. จัดเก็บฐานขอมูลการเขารวมโครงการทุกครั้ง และสามารถ
วิเคราะหเปนรายบุคคลได 

4. มีการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ  
และไมเขารวมโครงการ  เพื่อจัดทําขอมูลเชิงวิเคราะหตอไป 

5. มีการสอดแทรกทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยเปนประจําทุก
ครั้งที่มีการทบทวนบทเรียน 

6. มีการงดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในวันที่มีการจัดกิจกรรม 
พ่ีเลี้ยงวิชาการ 

 

10. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
1. จัดสัดสวนของพ่ีเลี้ยงวิชาการ 2  คน  ตอรายวิชาตอนองนักศึกษา  

40 คน ตอ 1 หองเรียน 
2. จัดเก็บเอกสารทบทวนบทเรียนเปนรูปเลมโดยแยกเปนรายวิชา   

เพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลของเอกสารการเรียนรู   
3. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงวิชาการ 
4. เปดโอกาสใหสโมสรนักศึกษาและชุมนุมทางดานวิชาการของ

คณะวิทยาศาสตรเขามามีสวนรวมในการจัดดําเนินกิจกรรมของ
โครงการ 

5. สนับสนุนใหมกีารทําวิจัยสถาบันที่เกี่ยวของกับโครงการพี่เลี้ยง
วิชาการ 
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11. ผลการดําเนินงานหรือ (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือ
เปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก 

 

ผลการดําเนินงาน คร้ังที่  1  ประจําปการศึกษา  2550 
11.1. ผลการทดสอบความรูพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปท่ี  1  ป

การศึกษา  2550   
มีนักศึกษาชั้นปที่  1  ปการศึกษา  2550  คณะวิทยาศาสตร  เขา

สอบทั้งหมด จํานวน    690   คน  มาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ   
จํานวน    497   คน  และสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  จํานวน    193  คน   
ดังตารางที่  1   

ผลการทดสอบความรูพ้ืนฐานกอนเริ่มโครงการของแตละวิชามี
คะแนนคาเฉลี่ย ดังนี้  คณิตศาสตร 23 %, ฟสิกส   17 %,  เคมี 35 % และ
ชีววิทยา 38 %   ดังแสดงตารางที่  1  
ตารางที่  1   แสดงผลการทดสอบวัดความรูพ้ืนฐานใน  4  รายวิชาพื้นฐาน 
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1  ปการศึกษา  2550   
รายวิชา
พื้นฐาน 

จํานวน
นักศึกษาท่ี
เขาสอบ   

คะ 
แนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย 
(mean) 

คะแนน
สูงสุด 
(max) 

คะแนน
ต่ําสุด 
(min) 

คณิตศาสตร 576   คน 
(83.50%) 

30 7 

(≥7  = 62.00%) 

24 0 

เคม ี 525  คน 
(76.10%) 

43 15 

(≥15  =  50.66 %) 

38 4 

ฟสิกส  414  คน 
(83.30%) 
(สาขาวิชา

100 17 

(≥17 = 38.90%) 
 

77.40 0 
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รายวิชา
พื้นฐาน 

จํานวน
นักศึกษาท่ี
เขาสอบ   

คะ 
แนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย 
(mean) 

คะแนน
สูงสุด 
(max) 

คะแนน
ต่ําสุด 
(min) 

กายภาพ) 
ชีววิทยา  162  คน  

(83.93%) 
(สาขาวิชา
ชีวภาพ) 

60 23 

(≥23 = 54.95%) 

49 11 

 
11.2.  ผลการเรียน 

12.2.1 รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  1   
ผลการสอบปลายภาคของรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  1  กลุม

ออนมาก  มีนักศึกษา จํานวน  141  คน   ได  W   จํานวน  80  คน  ไดระดับ  
E   จํานวน  60  คน   และไดระดับ  D จํานวน  1  คน  สวนกลุมออน   มี
นักศึกษา  จํานวน  249  คน  ได  W  จํานวน  65  คน  ไดระดับ  E   จํานวน  
60  คน ไดระดับ  D  จํานวน  83  คน  ไดระดับ  D+  จํานวน  34  คน  และ
ไดระดับ  C  จํานวน  7  คน  กลุมปานกลาง  มีนักศึกษา จํานวน 157 คน ได 
W จํานวน  1  คน  ไดระดับ E จํานวน 1 คน ไดระดับ D จํานวน  22 คน  ได
ระดับ  D+ จํานวน  35  คน  ไดระดับ C  จํานวน  59 คน ไดระดับ C+ 
จํานวน  38 คน และไดระดับ B  จํานวน  1  คน  สําหรับกลุมดี  มีนักศึกษา
จํานวน  130 คน  ไดระดับ D+ จํานวน 3 คน  ไดระดับ C จํานวน 5 คน ได 
ระดับ C + จํานวน  39 คน ไดระดับ B จํานวน  44 คน ไดระดับ B+ จํานวน  
32  คน และไดระดับ A  จํานวน  7 คน  ดังตารางที่  2   
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ตารางที่   2   แสดงจํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี  1  ท่ีไดเกรดตางๆ ในรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน 1  ท้ัง 4 กลุม 
 

กลางภาค เกรดปลายภาค กลุม 

คะแนน 
(เต็ม  80) W E D D+ C C+ B B+ A 

จํา 
นวน 
(คน) 

ออน
มาก 

0.00– 
7.50 80 60 1 0 0 0 0 0 0 141 

ออน 
8.00- 
24.50 65 60 83 34 7 0 0 0 0 249 

ปาน
กลาง 

25.00-
41.50 1 1 22 35 59 38 1 0 0 157 

ดี 
42.00- 
66.50 0 0 0 3 5 39 44 32 7 130 

รวม 146 121 106 72 71 77 45 32 7 677 

 
11.2.1. รายวิชาฟสิกสพื้นฐาน 1   

ผลการสอบปลายภาคในรายวิชาฟสิกสพ้ืนฐาน  1  พบวากลุมออนมาก   
มีนักศึกษา  จํานวน  83  คน   ได  W  จํานวน   20  คน  ไดระดับ  E   จํานวน  
60  คน   และไดระดับ  D  จํานวน  3  คน กลุมออน  มีนักศึกษา  จํานวน  
210  คน   ได  W  จํานวน  6  คน  ไดระดับ  E  จํานวน  68  คน  ไดระดับ  D  
จํานวน  63  คน ไดระดับ  D+  จํานวน  59  คน  และ  ไดระดับ  C  จํานวน  
13  คน กลุมปานกลาง  มีนักศึกษาจํานวน  107  คน ไดระดับ D จํานวน  6 
คน  ไดระดับ D+ จํานวน  30  คน  ไดระดับ C จํานวน  65 คน  ไดระดับ C+ 
จํานวน  6 คน  และสําหรับกลุมดี  มีนักศึกษาจํานวน  82 คน ไดระดับ D 
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จํานวน 1 คน  ไดระดับ D+ จํานวน  1 คน  ไดระดับ C จํานวน  17  คน  ได
ระดับ C+ จํานวน  29 คน  ไดระดับ  B จํานวน  21 คน ไดระดับ B+ จํานวน  
7 คน และไดระดับ A จํานวน  6  คน  ดังตารางที่  3   

 

ตารางที่   3   แสดงจํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี1 ท่ีไดเกรดตางๆ ในรายวิชา
ฟสิกสพื้นฐาน 1  ท้ัง 4 กลุม 
 

กลางภาค เกรดปลายภาค กลุม 

คะแนน 
(เต็ม  80) W E D D+ C C+ B B+ A 

จํานวน 
(คน) 

ออน
มาก 

4.10 – 
8.57 

20 60 3 0 0 0 0 0 0 83 

ออน 
8.60 – 
15.52 

6 68 64 59 13 0 0 0 0 210 

ปาน
กลาง 

15.59 – 
22.57 

0 0 6 30 65 6 0 0 0 107 

ดี 
22.58 – 
41.13 

0 0 1 1 17 29 21 7 6 82 

รวม 26 128 74 90 95 35 21 7 6 482 

11.2.2. รายวิชาเคมีท่ัวไป 1  
ผลการสอบปลายภาคในรายวิชาเคมีทั่วไป  1  พบวา   กลุมออนมาก   มี

นักศึกษา  จํานวน  150  คน  ได  W   จํานวน  13  คน   ไดระดับ  E   จํานวน  
95  คน   ไดระดับ  D  จํานวน  24  คน   ไดระดับ  D+  จํานวน  17  คน  และ 
ไดระดับ  C  จํานวน  1  คน  กลุมออน   มีนักศึกษา  จํานวน  231  คน   ได  
W  จํานวน   1  คน  ไดระดับ  E  จํานวน   6  คน    ไดระดับ  D   จํานวน  27  
คน   ไดระดับ  D+  จํานวน  128  คน ไดระดับ   C  จํานวน  68  คน  และได
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ระดับ  C+  จํานวน  1  คน  กลุมปานกลาง  ไดระดับ  D จํานวน  1 คน  ได
ระดับ D+ จํานวน  9 คน  ไดระดับ C  จํานวน  151 คน  ไดระดับ C+ จํานวน  
26  คน  ไดระดับ B จํานวน  2 คน  และไดระดับ B +  จํานวน  1 คน สําหรับ
กลุมดี  ไดระดับ C จํานวน  6 คน  ไดระดับ C+ จํานวน  39 คน  ไดระดับ B 
จํานวน  18 คน  ไดระดับ B+ จํานวน  22 คน และไดระดับ A จํานวน  20 
คน  ดังตารางที่   4 

 

ตารางที่   4    แสดงจํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี  1   ท้ัง 4 กลุม  ท่ีไดเกรดตางๆ 
ในรายวิชาเคมีท่ัวไป   1    
 

กลาง
ภาค 

เกรดปลายภาค กลุม 

คะแนน 
(เต็ม  
114) W E D D+ C C+ B B+ A 

จํานวน 
(คน) 

ออน
มาก 

3.50  -  
34.90 13 

73 
*(22) 24 17 1 0 0 0 0 150 

ออน 
35.00 -  
56.30 1 6 27 128 68 1 0 0 0 231 

ปาน
กลาง 

56.40 -  
77.70 0 0 1 9 151 26 2 1 0 190 

ดี 
77.80 - 
109.50 0 0 0 0 6 39 18 22 20 105 

รวม 14 101 52 154 226 66 20 23 20 676 

*  หมายเหตุ    นักศึกษาขาดสอบกลางภาค  จํานวน  22  คน 
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11.2.3. รายวิชาหลักชีววิทยา 1  
ผลการสอบปลายภาค  ในรายวิชาหลักชีววิทยา  1  พบวา   กลุมออน

มาก   มีนักศึกษา  จํานวน  31  คน   ได  W   จํานวน  2  คน   ไดระดับ  E   
จํานวน   1   คน   ไดระดับ  D   จํานวน  2  คน   ไดระดับ  D+   จํานวน  20  
คน   และไดระดับ   C  จํานวน  6  คน    กลุมออน  มีนักศึกษา  จํานวน   68  
คน  ไดระดับ  D+  จํานวน  5  คน   ไดระดับ  C   จํานวน  39  คน  และ  ได
ระดับ  C+   จํานวน  24  คน  กลุมปานกลาง มีนักศึกษาจํานวน  60 คน ได
ระดับ C จํานวน  1 คน  ไดระดับ C+ จํานวน  41 คน ไดระดับ B จํานวน  15 
คน ไดระดับ B+ จํานวน  2 คน และไดระดับ A จํานวน  1  คน  สําหรับกลุม
ดี  มีนักศึกษาจํานวน  27  คน  ไดระดับ C จํานวน 1 คน ไดระดับ B จํานวน  
7 คน  ไดระดับ B+ จํานวน  10 คน  และไดระดับ  A  จํานวน  9  คน  ดัง
ตารางที่  5   
 
ตารางที่   5   แสดงจํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี  1   ท้ัง   4 กลุม   ท่ีไดเกรดตางๆ 
ในรายวิชาหลักชีววิทยา   1    
 

 

กลางภาค เกรดปลายภาค กลุม 

คะแนน 
(เต็ม  42) W E D D+ C C+ B B+ A 

จํา 
นวน 
(คน) 

ออน
มาก 

10.64 – 
16.3 2 1 2 20 6 0 0 0 0 31 

ออน 
16.52– 
21.14 0 0 0 5 39 24 0 0 0 68 

ปาน
กลาง 

21.20 – 
25.90 0 0 0 0 1 41 15 2 1 60 
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กลางภาค เกรดปลายภาค กลุม 

คะแนน 
(เต็ม  42) W E D D+ C C+ B B+ A 

จํา 
นวน 
(คน) 

ดี 
26.00 – 
36.12 0 0 0 0 1 0 7 10 9 27 

รวม 
2 1 2 25 47 65 12 12 

1
0 186 

 
11.3. ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการพี่เล้ียงวิชาการ 

ระดับความพึงพอใจของผูรวมโครงการพี่เล้ียงวิชาการ  (นักศึกษา
ชั้นปท่ี  1)  

โดยมีหลักเกณฑการตัดสินระดับความพึงพอใจ  ดังนี้ 
คาเฉลี่ยมากกวา4.49 แสดงวา    ผูเขารวมโครงการ ฯ มีความพึง 
      พอใจระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ยต้ังแต3.50-4.49 แสดงวา ผูเขารวมโครงการ ฯ มีความพึง 
     พอใจระดับมาก 
คาเฉลี่ยต้ังแต 2.50-3.49 แสดงวา ผูเขารวมโครงการ ฯ มีความพึง 
     พอใจระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยต้ังแต 1.50-2.49 แสดงวา ผูเขารวมโครงการ ฯ มีความพึง 
     พอใจระดับนอย 
คาเฉลี่ยนอยกวา 1.50 แสดงวา ผูเขารวมโครงการ ฯ มีความพึง 
     พอใจระดับนอยที่สุด 
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ตารางที่  6   แสดงคาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในแตละดานในโครงการ
พี่เล้ียงวิชาการ(ผูเขารวมโครงการ ฯ : นักศึกษาชั้นปท่ี 1) 

12. (n = 489) 

ขอความ คาเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ดานเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน 4.23 มาก 

1.1  การเตรียมตัวสอนของพี่เลี้ยงวิชาการเปน
ขั้นตอนตามลําดับเนื้อหารายวิชา 

4.32 มาก 

1.2  ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการ
ทบทวนบทเรียน 

4.16 มาก 

1.3  ความเหมาะสมของจํานวนของพี่เลี้ยง
วิชาการตอจํานวนนักศึกษาตอ 1 หองเรียน 

4.15 มาก 

1.4  ความเหมาะสมของจํานวนนักศึกษา ตอ 1 
หองเรียน 

4.29 มาก 

2. ดานปจจัยเก้ือกูลในการเรียน 3.98 มาก 

2.1  ความพรอมของอุปกรณการเรียนการสอน
ในหองเรียน 

4.11 มาก 

2.2  การรับทราบแหลงขาวสารและการ
ประชาสัมพันธของโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ 

3.88 มาก 

2.3  ความเหมาะสมของวัน/เวลาในการทบทวน
บทเรียนแตละรายวิชาจํานวน  2  ช่ัวโมงนอก
เวลาเรียน 

3.97 มาก 
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ขอความ คาเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

3.  พี่เล้ียงวิชาการ 4.21 มาก 

3.1  การถายทอดเนื้อหาวิชาความรูทําให
นักศึกษามีความรู  ความเขาใจเพียงใด 

4.18 มาก 

3.2  การปฏิบัติ/ความเอาใจใสของพี่เลี้ยง
วิชาการตอนักศึกษา 

4.31 มาก 

3.3  การตอบขอซักถาม ขอสงสัย 4.24 มาก 

3.4  การอธิบายโจทยแบบฝกหัด  และการ
แนะนําเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย/อื่น ๆ  

4.12 มาก 

4.  ประโยชนท่ีไดเขาทบทวนบทเรียน 4.20 มาก 

4.1  มีความรูและเขาใจเนื้อหารายวิชาเพิ่มขึ้น 4.21 มาก 

4.2  การเฉลยโจทยแบบฝกหัด 4.19 มาก 

5.  ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอการ
ทบทวนบทเรียนทั้ง 4 รายวิชาในระดับใด 

4.25 มาก 

 

เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแตละดาน  พบวา 

1. ดานเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในภาพรวม
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย  4.23 ) รายขอที่นักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด   คือ  ความเหมาะสมของเอกสาร
ประกอบการทบทวนบทเรียน (คาเฉลี่ย  4.32 ) เพราะในรายวิชาที่ทบทวน
บทเรียนพี่เลี้ยงวิชาการจะเปนผูสรุปเนื้อหา และวิเคราะหตามเนื้อหาที่มี

 32



ความสําคัญมาเปนเอกสารประกอบการทบทวนบทเรียนใหนักศึกษา 
ช้ันปที่  1 

2. ดานปจจัยเก้ือกูลในการเรียน  ในภาพรวมผูรวมโครงการมีความพึง
พอใจมาก  (คาเฉลี่ย 3.98) รายขอที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก
สูงสุด  คือ  ความเหมาะสมของวัน/เวลาในการทบทวนบทเรียน  2  ช่ัวโมง  
นอกเวลาเรียน (คาเฉลี่ย 3.97) เนื่องจากในโครงการพี่เลี้ยงวิชาการเปนการ
ทบทวนบทเรียน  ซึ่งมีความแตกตางกับการเรียนการสอนในคาบเรียนปกติ  
และมีความแตกตางทางดานผูสอน  ในระยะเวลา  2  ช่ัวโมงจึงมีความ
เหมาะสม 

3. ดานพี่เล้ียงวิชาการ  ในภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
มาก (คาเฉลี่ย 4.21 ) พบวา  รายขอที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก
สูงสุด  คือ  การปฏิบัติ/ความเอาใจใสของพี่ เลี้ยงวิชาการตอนักศึกษา 
(คาเฉลี่ย 4.31) เพราะสัมพันธภาพระหวางรุนพี่รุนนองทําใหนักศึกษารุน
นองกลาซักถามนักศึกษารุนพี่ในประเด็นปญหาตาง ๆ และเปนการสราง
เครือขายสายใยระหวางรุนพี่รุนนอง 

4. ประโยชนท่ีไดเขาทบทวนบทเรียน   ในภาพรวมผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.20) รายขอที่นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมากสูงสุด  คือ  มีความรูและเขาใจเนื้อหารายวิชาเพิ่มขึ้น (คาเฉลี่ย 
4.21) การเขาทบทวนบทเรียนทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการซักถาม  ถึง
ประเด็นที่ไมเขาใจ และมีการเฉลยโจทยแบบฝกหัดซึ่งเปนความตองการ
ของนักศึกษาเปนสวนใหญ เพื่อที่จะไดใชเปนตัวอยางในการทําแบบฝกหัด
และการอานหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ 

5. ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอการทบทวนบทเรียนทั้ง 4 
รายวิชา  พบวา สวนใหญนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
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4.25)  นักศึกษาสวนใหญจะมีความคิดเห็นวาโครงการนี้มีประโยชนตอ
นักศึกษารุนนองเปนอยางมากทางดานการเรียนใน  4 รายวิชาพื้นฐาน  และ
มีประโยชนตอนักศึกษารุนพี่ที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงวิชาการ  เนื่องจากเสริม
ประสบการณ และฝกปฏิบัติในการเปนผูดูแลนักศึกษา 

ผลการประเมินระดับการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ จากการปฏิบัติหนาที่
เปนพี่เล้ียงวิชาการ 
 

ตารางที่  7  แสดงคาเฉลี่ย  และระดับการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ จากการ
ปฏิบัติหนาที่เปนพี่เล้ียงวิชาการ 

ขอความ คาเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ความรูความสามารถทางวิชาการในรายวิชา
ท่ีรับผิดชอบ 

3.78 มาก 

1.1  ความรูเชิงวิชาการในเนื้อหา 3.88 มาก 

1.2  ความรูความสามารถในการถายทอดเนื้อหา 3.69 มาก 

1.3  ความสามารถในการเรียนรู  ศึกษา  คนควา  
เพิ่มเติมและแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน 

3.76 มาก 

1.4  ความสามารถในการตัดสินใจในการ
แกปญหาในงานที่รับผิดชอบ 

3.88 มาก 

1.5  ความสามารถในการวางแผนการทํางาน 3.73 มาก 

2.  ดานความรูความสามารถทั่วไป 3.77 มาก 

2.1  ความคิดริเริ่ม  สรางสรรค 3.53 มาก 

2.2  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสื่อการ 3.76 มาก 
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ขอความ คาเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

เรียนการสอน 

2.3  ความสามารถในการบริหารจัดการ 3.64 มาก 

2.4  ความสามารถในการทํางานเปนทีม 3.84 มาก 

2.5  ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบการทํางาน 

3.92 มาก 

2.6  ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 3.96 มาก 

3.  ดานบุคลิกภาพ 4.04 มาก 

3.1  การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 4.11 มาก 

3.2  ความเชื่อมั่นในตนเอง 4.01 มาก 

3.3  ความมีมนุษยสัมพันธ 4.11 มาก 

3.4  ความเปนผูนํา 3.83 มาก 

3.5  ความมีเหตุผล 4.11 มาก 

3.6  การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 4.05 มาก 

3.7  ความสามารถในการควบคุมอารมณ 4.09 มาก 

4.  คุณธรรม  จริยธรรม 4.02 มาก 

4.1  ความขยันอดทน  อุตสาหะ 3.96 มาก 

4.2  ความซื่อสัตย  สุจริต 4.13 มาก 

4.3  ความตรงตอเวลา 4.03 มาก 

4.4  ความเปนระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎกติกา 3.97 มาก 
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การประเมินผลโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ  เปนการประเมินผลจากการที่
พ่ีเลี้ยงวิชาการไดปฏิบัติหนาที่เปนพี่เลี้ยงวิชาการไดมีการพัฒนาตนเองใน
ดานตาง ๆ มีผูตอบแบบประเมิน  ทั้งหมดจํานวน 75 คน  ดังนี้  พบวา 
1. ความรูความสามารถทางดานวิชาการในรายวิชาที่รับผิดชอบ  ใน
ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย  3.78) รายขอที่นักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดับสูงสุด  คือ  ความรูเชิงวิชาการในเนื้อหา (คาเฉลี่ย 
3.88)  และความสามารถในการตัดสินใจในการแกปญหาที่รับผิดชอบ  
(คาเฉลี่ย 3.88)  ซึ่งนักศึกษาไดใชความรูความสามารถในสาขาที่เรียนมาให
เปนประโยชน 

สวน ความรูความสามารถในการถายทอดเนื้อหา (คาเฉลี่ย  3.69) 
เนื่องจากนักศึกษาไดมีโอกาสในการถายทอดความรูใหกับผูอื่น 
2. ดานความรูความสามารถทั่วไป  ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจ
มาก (คาเฉลี่ย 3.77) รายขอที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด  
คือ   ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน  (คาเฉลี่ย  3.96) รองลงมาคือ  
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน  (3.92) ซึ่งมี
ความสามารถในการปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีความรับผิดชอบ 

สวน ความคิดริเริ่มสรางสรรค  (คาเฉลี่ย  3.53)  ซึ่งเปนความสามารถ
ในการแกปญหาตาง ๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสม  ซึ่งมีผลมาจากการเรียนรู  
และเปนความสามารถของมนุษยในอันที่จะคิดแกปญหาและพัฒนาตอไป 
3. ดานบุคลิกภาพ  ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจมาก  (คาเฉลี่ย 
4.04) รายขอที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด  คือ  การรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น (คาเฉลี่ย  4.11)  ความมีมนุษยสัมพันธ  (คาเฉลี่ย 
4.11) ความมีเหตุผล   (คาเฉลี่ย  4.11) เพราะการตัดสินใจจะตองเปนไป
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อยางมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่
คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ  ซึ่งนักศึกษาไดมี
โอกาสฝกประสบการณตรงนี้เพื่อเปนการสรางรากฐานที่ดีสําหรับการ
ทํางานตอไป 

สวน ความเปนผูนํา (คาเฉลี่ย  3.83)  เปนการเสริมสรางใหเปนคนที่มี
จิตใจที่มั่นคง  การมองโลกในแงดี  รูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่น  รูจักเอาใจเขามา
ใสใจเรา มีความมุงมั่นแนวแน  มีเหตุผล  มีสติ  ซึ่งทักษะทางดานนี้นักศึกษา
ควรไดรับการพัฒนาและสงเสริม 
4. ดานคุณธรรม  จริยธรรม  ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจมาก 
(คาเฉลี่ย  4.02)  รายขอที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด  คือ  
ความซื่อสัตย  สุจริต  (คาเฉลี่ย  4.13)  สวนใหญนักศึกษามีความรับผิดชอบ  
มีความกระตือรือรนที่จะทํางานไดดี 

สวน ความขยันอดทน  อุตสาหะ  (คาเฉลี่ย  3.96)  ซึ่งเปนความขยัน  
ความเพียร  ความกระตือรือรน  ความขวนขวายเอาใจใสในการเรียน  และที่
สําคัญระลึกถึงหนาที่ของแตละคนตองรับผิดชอบ  ความตรงตอเวลาเห็น
ควรที่ฝกใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติบอยครั้ง  เพราะเนื่องจากปจจุบันนี้
นักศึกษาขาดดานนี้จนทําใหเกิดลาชาในการเริ่มกิจกรรมในแตละครั้ง 

 
13. บทสรุป 

ในปการศึกษา 2550   คณะฯ จัดทําโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ  โดยให
นักศึกษาชั้นปที่  2-4     จํานวน 85  คน   ที่มีผลการเรียนดีเปนอาสาสมัครพี่
เลี้ยงวิชาการใหแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรช้ันปที่ 1 จํานวน 700 คน โดย
แบงนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนกลุมๆละ 40 คนใชเวลาเรียนทุกวันเสารรวม 13   
สัปดาห ในภาคการศึกษาที่  1   ปการศึกษา  2550  และมีอาจารยที่ปรึกษา
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ประจํารายวิชาๆละ 1 ทาน การดําเนินการประกอบดวย การอบรมเทคนิค
การถายทอดและการใหคําปรึกษาเบื้องตนแกทีมพี่เลี้ยง มีการทดสอบพื้น
ฐานความรูของนักศึกษาชั้นปที่  1  กอนเริ่มโครงการ  โดยพ่ีเลี้ยงวิชาการมี
หนาที่   ทบทวนบทเรียน การทําแบบฝกหัด ตรวจการบาน และการวาง
แผนการเรียน รวมทั้งใหคําปรึกษาดานอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียน   
 

เมื่อนักศึกษาสอบปลายภาคแลว มีการศึกษาผลลัพธของโครงการโดย
เปรียบเทียบกับผลของ   ปการศึกษา 2549  ตามรายวิชาดังตอไปนี้คือ  
 

รายวิชาหลักชีววิทยา  1  และรายวิชาเคมีท่ัวไป  1    
ผลการเรียนของปการศึกษา 2550 จํานวนนักศึกษาที่ไดเกรดสูงกวา C 

ขึ้นไปมีจํานวนมากขึ้นทุกเกรด  สวนที่ตํ่ากวาเกรด C  มีจํานวนลดลงทุก
เกรดซึ่งมีความแตกตางจากปการศึกษา 2549 อยางเห็นไดชัด  ดังขอมูลที่
แสดงในรูปที่  1  และรูปที่  2  
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รูปท่ี 1  แสดงขอมูลเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาหลักชีววิทยา 1 
ระหวางปการศึกษา  2549 กับ  2550  

กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาชีววิทยากราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาชีววิทยา  11  
ระหวางปการศึกษาระหวางปการศึกษา  25492549  กับกับ  25502550
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รูปท่ี  2  แสดงขอมูลเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาเคมีทั่วไป  1  
ระหวางปการศึกษา  2549 กับ  2550  

กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาเคมีทั่วไปกราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาเคมีทั่วไป  11  
ระหวางปการศึกษาระหวางปการศึกษา  25492549  กับกับ  25502550
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วิชาฟสิกสและคณิตศาสตร  
มีแนวโนมผลลัพธที่คลายกันคือ ต้ังแตเกรด C ขึ้นไปมีจํานวนมากขึ้น 

สวนที่ตํ่ากวาเกรด C มีสัดสวนที่ลดลง แตไมมีความแตกตางจากปการศึกษา 
2549 มากนัก  สําหรับผลการเรียนเฉลี่ยของ 4 รายวิชาดังกลาว พบวา 
จํานวนนักศึกษาที่ไดเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 2 ของปการศึกษา 2550 คิดเปน 31% 
ลดลง 15% เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2549 สวนเกรดในชวงที่สูงกวา 2 ของป
การศึกษา 2550 มีมากกวาปการศึกษา 2549 ทุกเกรด  ดังขอมูลที่แสดงในรูป
ที่  3  และรูปที่  4   
 
รูปท่ี  3  แสดงขอมูลเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาฟสิกสพ้ืนฐาน 1 
ระหวางปการศึกษา  2549 กับ 2550  

กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาฟสิกสพ้ืนฐานกราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาฟสิกสพ้ืนฐาน   11  
ระหวางปการศึกษาระหวางปการศึกษา  25492549  กับกับ  25502550
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รูปท่ี  4  แสดงขอมูลเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
1  ระหวางปการศึกษา  2549  กับ  2550 

กราฟแสดงขอมูลเปรยีบเทียบผลการเรยีนในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานกราฟแสดงขอมูลเปรยีบเทียบผลการเรยีนในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน   11
ระหวางปการศึกษาระหวางปการศึกษา     25492549  กับกับ    25502550
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ผลการเรียนเฉล่ียของ 4 รายวิชาพื้นฐาน 

พบวา จํานวนนักศึกษาที่ไดเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 2 ของปการศึกษา 2550  
คิดเปน 31% ลดลง 15% เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2549 สวนเกรดในชวงที่
สูงกวา 2 ของปการศึกษา 2550 มีมากกวาปการศึกษา 2549 ทุกระดับเกรด  
ดังแสดงรูปที่  5   
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รูปท่ี  5  แสดงขอมูลการเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA)  ในภาค
การศึกษาที่  1  ของ  4  รายวิชาพื้นฐาน  ระหวางปการศึกษา  2549 กับ  
2550 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA) 4 (GPA) 4 รายวิชารายวิชา
ภาคการศึกษาที่ภาคการศึกษาที่  11  ระหวางปการศึกษาระหวางปการศึกษา  2549 2549 กับกับ  2550  2550
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นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจระดับมากในดานตางๆ เชน การ
ถายทอดความรู การเอาใจใส การอธิบายโจทย การตอบขอซักถาม มีความรู
และเขาใจเนื้อหารายวิชาเพ่ิมขึ้น และไดรับคําปรึกษาจากรุนพี่ในเรื่อง 
ตาง ๆ รวมไดเกิดสัมพันธภาพระหวางรุนพี่และรุนนองภายในคณะฯ ดวย  

สําหรับพี่เลี้ยงวิชาการน้ัน นอกจากจะชวยใหนองไดเรียนรูวิธีเรียนใน
มหาวิทยาลัยแลว ยังทําใหพ่ีไดพัฒนาศักยภาพของตนเองในดานตางๆ เชน 
ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม การบริหารจัดการ ความมีวินัย ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และมีความเขาใจในเนื้อหาของรายวิชาที่สอนเพิ่มขึ้นไดเปนอยางดี  
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14. เอกสารอางอิง 
คณะวิทยาศาสตร.2551.  สรุปผลการดําเนินงานโครงการพี่เล้ียงวิชาการ  ป
การศึกษา  2550.  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.สงขลา. 
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ดานบริการวิชาการ 
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Best Practice กระบวนการจัดกิจกรรมใหบริการดานการ 
  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิกหนวยงาน 
  ภายนอก 
หนวยงาน ภาควชิาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  

 

1. คณะทํางานพฒันาแนวทางปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 
รศ. ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์ 
นายศักดิ์อนันต  ปลาทอง 

 

2. ขอมูลพื้นฐาน 
2.1. วิสัยทัศน / พันธกิจ 

ภาควิชาชีววิทยาไดรับการยอมรับดานความเปนเลิศทางความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพในถิ่นที่อยูอาศัยในภาคใตของประเทศไทย 

2.2. บุคลากร / นักศึกษา 
ภาควิชาชีววิทยา มีบุคลากร สายอาจารยรวมทั้งสิ้น   58  คน  มี

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 273 คน และระดับบัณฑิตศึกษา รวม 74 คน 
2.3. งบประมาณ /ภาระของหนวยงาน 

งบประมาณของภาควิชาไดรับจากเงินประมาณแผนดิน และ
งบประมาณโครงการเรงรัดตางๆ ประมาณ 2,800,000 บาท  

ภาระหลักของหนวยงาน ดานการเรียน การสอน วิจัย  การบริการ
วิชาการ และบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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3. หลักการและเหตุผล 
พ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทย เปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายของ

ทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเล อีกทั้งยังเปนพื้นที่ซึ่งมีเอกลักษณทาง
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตที่
แตกตางจากภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ อยางไรก็ตาม ทรัพยากรธรรมชาติ
เหลานี้ยังไมไดรับการศึกษาอยางถองแท ทําใหสถาบันการศึกษา และ
หนวยงานตางๆ ทั้งจากภูมิภาคอื่น และหนวยงานในภาคใต สนใจที่จะศึกษา
ความหลากหลายของทรัพยากรเหลานี้ ภาควิชาชีววิทยา ในฐานะที่เปน
หนวยงานหลักในพื้นที่ภาคใตจึงสมควรสรางความเปนผูนําในการศึกษา
และการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

เมื่อพิจารณาถึงความพรอมของบุคลากร บุคลากรของหนวยวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพ จะประกอบดวยคณะผูศึกษาหลักซึ่งเปนอาจารย 
และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โท  และเอก  จากภาควิชาชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการศึกษาวิจัย
ทางดานทรัพยากรพรรณพืช  สัตว  ทั้ งบนบกและในทะเล  และยังมี
ประสบการณในการทํางานรวมกับชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ประสานความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นตอการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน 

ในชวง 10 ปที่ผานมา นับตั้งแตภาควิชาไดต้ังวิสัยทัศน ขางตน 
บุคลากรของภาควิชาไดดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
ภาควิชา โดยเฉพาะในดานการใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อยู เชน การจัดทําแผนแมบทการ
จัดการอุทยานแหงชาติสิรินาถ จ. ภูเก็ต  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
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จัดทําคูมือ  เรื่อง การจัดการพื้นที่คุมครองทางทะเลตามเกณฑพ้ืนที่คุมครอง
ทางทะเลและอาเซียน ใหกับหัวหนาอุทยานแหงชาติทางทะเลทุกแหงใน
ประเทศไทย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช  

เพื่อให การดําเนินการตามวิสัยทัศน เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน
ป 2547 ภาควิชาชีววิทยา ไดสนับสนุนใหจัดตั้งศูนยความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย เพื่อเปนหนวยงานที่ดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาวิจัย และการใหบริการที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหเปนเอกภาพ มีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งเปนการรวบรวมคณาจารยที่
ทํางานดานความหลากหลายทางชีวภาพเขามาทํางานดวยกัน ครอบคลุมทุก
สาขาของการศึกษาวิจัย  เชน พรรณพฤกษชาติ คางคาว แมลง แพลงกตอน 
สาหรายและหญาทะเล ปะการังและสัตวพ้ืนทะเล สัตวเลื้อยคลานในทะเล 
และพันธุศาสตรเชิงโมเลกุล ตอมา ในป 2549 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ไดอนุมัติจัดตั้งสถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหง
คาบสมุทรไทย ซึ่งจะไดงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และคณะ
วิทยาศาสตร  เพื่ อสนับสนุนทุนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาดานความหลากหลายทางชีวภาพ และครุภัณฑสําหรับการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง  ในขณะที่คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมดานการ
บริการวิชาการ จะมีคาใชจายสนับสนุนจากหนวยงานที่ขอรับบริการ 

 

4. แผนงาน (Approach) / งบประมาณของโครงการ/ กิจกรรม 
โครงการดานการใหบริการดานการอนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 
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5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบตัิงานตามแผน (Deploy) 
ใชกลไกของสถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหง

คาบสมุทรไทย เปนหนวยงานจัดทําโครงการบริการทางวิชาการ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการทํางาน โดยเฉพาะงานธุรการ ซึ่งตองมีการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเปนจํานวนมาก ในขณะที่ภาระงานปกติ
ดานธุรการของภาควิชาก็มีอยูเปนจํานวนมาก 

 
6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดใีนประเด็นท่ีนําเสนอ 

บุคลากรของภาควิชามีความรูความสามารถในระดับนําของประเทศ 
ไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในดาน
การศึกษาชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิต และการอนุรักษสิ่งมีชีวิตในถิ่นที่อยูอาศัย  
ดังจะเห็นไดจากการที่บุคลากรในภาควิชาไดรับเชิญใหเปนวิทยากรพิเศษ 
และจัดทําโครงการในดานตางๆ  ดังนี้ 

6.1. การจัดการทรัพยากรทางทะเล 
บุคลากรของภาควิชาชีววิทยา ไดรับการยอมรับดานความเปนเลิศดาน

การอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรทางทะเล โดยไดทําโครงการหลาย
โครงการ เชน การจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการแหลงหญาทะเลและ
พะยูนของประเทศ การรวบรวมขอมูลสถานการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตของประเทศไทยกับการใชทะเลอยางยั่งยืน   สนับสนุนโดย 
สํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งนําไปสูการเสนอแนะทางนโยบาย  ของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดทํานโยบายระดับชาติ เกี่ ยวกับ
ผลประโยชนแหงชาติทางทะเล ตามคําสั่งคณะกรรมการรวมพลังขับเคลื่อน
สังคมที่ 1/2550  สํานักนายกรัฐมนตรี  การจัดทํานโยบายและแผนการ
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บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลของประเทศ สนับสนุนโดยสํานักอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และ
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   และไดรับแตงตั้งให
เปนผูเช่ียวชาญของประเทศ (National Consultant) ดาน National Marine 
Survey on Marine Litter: Development of a Regional Action Plan on 
Marine Litter for the East Asian Seas. United Nations Environment 
Programme East Asian Seas Regional Coordinating Unit (EAS/RCU) 

ความรูทางวิชาการยังไดถูกนําไปใชในโครงการพัฒนาและสงเสริม
กิจกรรมดําน้ําและการจัดการแหลงดําน้ําเชิงอนุรักษ ภายใตโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน สนับสนุน
โดยรัฐ ควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย และสํานักพัฒนาการทองเที่ยว 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

6.2. การจัดการอุทยานแหงชาติทางทะเล 
บุคลากรของภาควิชาชีววิทยา ไดรับการยอมรับในดานการวางแผนการ

จัดการอุทยานแหงชาติทางทะเล โดยพบวา ประเทศไทยมีอุทยานแหงชาติ
ทางทะเลทั้งที่ไดรับการประกาศจัดตั้งแลว และอยูระหวางเตรียมการรวม
ทั้งสิ้น 27 แหง บุคลากรของภาควิชาชีววิทยา เปนหัวหนาโครงการ
จัดทําแผนแมบทมาแลว 5 แหง และอยูในระหวางการดําเนินการเพิ่มเติมอีก 
13 แหง ปรับปรุงแผนเดิม 4 แหง และเขตหามลาสัตวปาอีก 1 แหง ภายใต
โครงการจัดทําเอกสารนําเสนอพื้นที่แหลงอนุรักษทะเลอันดามัน 18 แหงให
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางทะเลแหงแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ ยัง
เปนผูจัดทําคูมือ และจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการพื้นที่
คุมครองทางทะเลตามเกณฑพ้ืนที่คุมครองทางทะเลของอาเซียน ใหกับ
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หัวหนาอุทยานแหงชาติทางทะเลทุกแหงในประเทศไทย  เพื่อใชเปนแนว
ทางการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติทางทะเลของประเทศ 

6.3. ปะการังเทียม 
บุคลากรของภาควิชา ไดรับการยอมรับในดานการศึกษาวิจัย การ

ประมวลองคความรู และการจัดทําแผนแมบทการจัดการปะการังเทียมของ
ประเทศ โดยไดดําเนินโครงการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2547 โดยมี
โครงการที่เกี่ยวของ ไดแก 

ป 2547 โครงการประเมินผลสําเร็จของการจัดการทรัพยากรชายฝง
ทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จ. ปตตานี และ จ. นราธิวาส ซึ่งได
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ผู เ ช่ี ย ว ช า ญ ใ น ศ า ส ต ร ส า ข า ต า ง ๆ  ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อประเมินผลการเขามาอยูอาศัยของสัตว
ทะเลในบริเวณปะการังเทียม ผลกระทบทางดานชีววิทยา สมุทรศาสตร การ
ประมง และเศรษฐกิจสังคม  

ป  2548 - 2549 โครงการจัดปะการังเทียมเพื่อเพิ่มแหลงดําน้ํา จังหวัด
ตรัง และ จังหวัดสตูล สนับสนุนโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
เปนการนําองคความรูจากการจัดสรางปะการังเทียมมาใชในการฟนฟูแนว
ปะการัง และเพิ่มศักยภาพการดําน้ําใหกับประเทศ 

ป 2549-2551โครงการจัดสรางแหลงดําน้ําดวยเครื่องบิน โดย
กองทัพอากาศ มูลนิธิเพื่อทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  เปนการ
นําองคความรูจากการจัดสรางปะการังเทียมมาใชในการฟนฟูแนวปะการัง 
และเพิ่มศักยภาพการดําน้ําใหกับประเทศ 

ป 2550 – 2551 โครงการศึกษาขอมูลการใชประโยชนและจัดทําแผน
แมบทปะการังเทียมของประเทศ สนับสนุนโดยสํานักอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  เปนจุดสุดยอดของการ
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แสดงใหเห็นถึงความเปนเลิศ  เนื่องจาก ไดรับมอบหมายใหเปนผูกําหนด
กติกาการจัดสรางปะการังเทียม และจัดทําแผนแมบทปะการังเทียมของ
ประเทศไทย 

6.4. ทะเลสาบสงขลา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนวยงานหลักที่ทํางานวิจัยดาน

ทะเลสาบสงขลา บุคลากรของภาควิชาชีววิทยา ภายใตการดําเนินงานผาน
ทางสถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย 
ไดจัดทําโครงการจัดทําฐานขอมูลและแผนที่ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ในทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ใกลเคียง รวมกับศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง เพื่อนําขอมูลการศึกษาวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม 
เพื่อจัดทําออกมาอยูในรูปของฐานขอมูลเชิงสารสนเทศทางภูมิศาสตร และ
จัดทําหนังสือเพื่อเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับทะเลสาบสงขลา ซึ่งถือเปน
ภารกิจหนึ่งที่สําคัญที่จะนําองคความรูตางๆ มาสูการปฏิบัติ ทั้งดานการ
เผยแพรความรูแกประชาชนทั่วไป การจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของฝ ายบริหาร   และรวมถึ งการ เผยแพรศั กยภาพของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการเปนผูนําดานการศึกษาวิจัย และการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลสาบสงขลาอีกดวย 

6.5. การจัดทําเสนทางทองเที่ยวใตทะเล และการจัดทําสื่อตางๆ 
บุคลากรของภาควิชาไดจัดทําเสนทางทองเที่ยวใตทะเลใหกับอุทยาน

แหงชาติทางทะเลหลายแหงในประเทศไทย เชน อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิ
มิลัน  อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม อุทยานแหงชาติตะรุเตา และอุทยาน
แหงชาติหมูเกาะเภตรา ตลอดจนการจัดทําสื่อแผนคูมือจําแนกปลาและสัตว
น้ําในแนวปะการัง มาอยางตอเนื่องนับแตป 2544 โดยมีผลงานการจัดทํา
แผนพลาสติกกันน้ําสําหรับนักทองเที่ยวทางทะเล รวม 14 เรื่อง  นอกจากนี้
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ยังไดจัดทําสื่อลุมน้ําทะเลสาบสงขลาสําหรับครูและนักเรียน โดยการ
สนับสนุนของ ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะและชายฝง กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง   
 

7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน(Assessment&Review) 
ภาควิชาชีววิทยา มีการประเมินผลการดําเนินงาน ในดานการใหบริการ

ทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย และการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยกําหนดใหมีการกรอกภาระงาน  การประเมินผลการ
ดําเนินงาน และเผยแพรกิจกรรมการบริการทางวิชาการออกสูสาธารณ  

 

8. กลยุทธหรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
สิ่งที่นําไปสูความสําเร็จขางตน มีที่มาจาก 3 องคประกอบหลัก คือ 

1. บุคลากร 
ภาควิชาชีววิทยา มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการ

ศึกษาวิจัย และอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนําของประเทศ 
2. ความตองการของประเทศ 
งานดานการศึกษาชนิดและความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตในทะเล และ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เปนสิ่งใหม ที่ยังไมไดรับความ
สนใจมากนักในอดีตที่ผานมา จึงยังมีงานอีกเปนจํานวนมาก และทิศทางการ
ดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศในปจจุบันก็มุงเนนการ
คนควาวิจัย และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ในขณะที่จํานวน
บุคลากรของประเทศที่ทํางานดานวิทยาศาสตรทางทะเลของประเทศยังมีอยู
นอยมาก ซึ่งเปนผลใหมีปริมาณงานมากเกินจํานวนบุคลากรของประเทศที่มี
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อยู  ดังนั้น  บุคลากรของภาควิชาจึงไดรับการติดตอขอรับบริการจาก
หนวยงานภายนอกเปนจํานวนมาก 

3. การสนับสนุนจากภาควิชา 
ภาควิชาชีววิทยา ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบุคลากร

ของภาควิชาที่ทํางานดานการบริการวิชาการ ที่เกี่ยวของกับสาขา โดย
สนับสนุนหองทํางาน หองปฏิบัติการอยางพอเพียงในสาขาที่มุงสูความเปน
เลิศดานความหลากหลายทางชีวภาพทั้งดานการศึกษาวิจัย และการอนุรักษ 
โดยมุงเนนกระบวนการนําองคความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปใชจริง และ
การไดรับการยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

 

9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
ภาควิชาชีววิทยา ตระหนักดีวา การทํางานบริการวิชาการ เปนภารกิจที่

สําคัญที่จะตองนําความรูที่สรางสมขึ้นมาจากงานวิจัย ออกเผยแพร และ
นําไปใชใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ จึงจะสนับสนุนการดําเนินงาน
ของบุคลากรของภาควิชา ที่ทํางานการใหบริการที่เก่ียวของกับการศึกษา
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ และการ
บริหารจัดการเพื่อการอนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
วางแนวทางไว 4 ขอ คือ 

1. สรางกติการวมกัน เพื่อใหเกิดการยอมรับจากบุคลากรของ
ภาควิชา 

2. สงเสริมบุคลากรของภาควิชาชีววิทยาใหมาทํางานรวมกันภายใต
ชุดโครงการบริการวิชาการ และชุดโครงการวิจัย 

3. สรางบรรยากาศการทํางานดานการบริการวิชาการ โดยการอํานวย
ความสะดวกดานสถานที่ การคิดภาระงานที่สอดคลองกับภาระ
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งานที่แทจริง  การยอมรับสถานภาพของนักวิจัยที่ทํางานโครงการ
บริการรวมกับบุคลากรของภาควิชาชีววิทยา 

4. สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยวิจัยตางๆ ใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของบุคลากร 
 

10. ผลการดําเนินงาน (Result) เปรียบเทียบ 3 ป และ/หรือ
เปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก 
ในรอบ 3 ป ที่ผานมา ภาควิชาชีววิทยา เปนที่ยอมรับจากสังคมทั่วไป 

และวงการวิทยาศาสตร วา เปนหนวยงานที่มีความโดดเดนในดานความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบก และทางทะเล และการอนุรักษทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษของประเทศ  โดยมีโครงการ
เดนๆ เชน โครงการสํารวจและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลภายหลังจาก
คลื่นสึนามิ  ซึ่งมีต้ังแตการสํารวจทรัพยากรปาชายหาด ชายฝง พรุ หญา
ทะเล ปะการังและกัลปงหา และโครงการฟนฟูอยางตอเนื่อง  เชน การ
จัดสรางปะการังเทียมเพื่อการทองเที่ยวดําน้ํา การจัดทําเสนทางทองเที่ยวใต
ทะเล เปนตน  

ในดานการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ บุคลากรของภาควิชา
ไดรับความไววางใจใหจัดทําแผนแมบทอุทยานแหงชาติทางทะเลหลายแหง 
โดยในป 2550 – 2551 ไดรับมอบหมายใหจัดทําแผนแมบทอุทยานแหงชาติ
ทางทะเล และเขตหามลาพันธุสัตวปารวม 18 แหง (จากจํานวน 26 แหงทั่ว
ประเทศ) ภายใตโครงการจัดทําเอกสารนําเสนอแหลงอนุรักษทะเลอันดามัน
ใหเปนมรดกโลก โครงการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลของประเทศ  
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โดยมีโครงการที่ดําเนินการตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน ดังนี้ 
2551 โครงการศึ กษาจั ดทํ า ฐ านข อมู ลและแผนที่ ค ว าม

หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเลสาบสงขลาและพื้นที่
ใกลเคียง สนับสนุนโดย ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอาวไทยตอนลาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

2550 โครงการเสนอพื้นที่แหลงอนุรักษทะเลอันดามันใหเปน
มรดกโลก สนับสนุนโดย สํานักอุทยานแหงชาติ กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

2550 โครงการศึกษาขอมูลการใชประโยชนและจัดทําแผน
แมบทปะการังเทียมของประเทศ  สนับสนุนโดยสํานัก
อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 

2550 โครงการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลของประเทศ  สนับสนุนโดยสํานัก
อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ ง  และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํ า 
จุ ฬ าล งกรณ มหา วิทย าลั ย  ตามคํ าสั่ ง จุ ฬ าล งกรณ
มหาวิทยาลัย 

2550 โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมดําน้ําและการจัดการ
แหลงดําน้ําเชิงอนุรักษ ภายใตโครงการจัดทําแผนพัฒนา
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนบริ เวณชายฝงทะเลอันดามัน 
สนับสนุนโดยรัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย และ
สํานักพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

2550 โครงการสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของ
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ประเทศไทยกับการใชทะเลอยางยั่งยืน  สนับสนุนโดย 
สํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัย
ทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2550 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศ
หาดหิน หาดทราย แนวปะการัง บริเวณชายฝงทะเลจังหวัด
ชุมพร สนับสนุนโดย ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอาวไทยตอนกลาง จ. ชุมพร 

2550 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพหมูเกาะกระ จ. 
นครศรีธรรมราช สนับสนุนโดย ศูนยวิจัยทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง จ. สงขลา 

2549 โครงการรวบรวมขอมูลความชวยเหลือในพ้ืนที่จังหวัดที่
ไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิ สนับสนุนโดย กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และ UNEP 

2548 โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงระยาวระบบนิเวศแนว
ปะการัง อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน สนับสนุนโดย 
สถาบันคลังสมองของชาติ  สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

2548 โครงการติดตามอัตรารอดของกัลปงหาที่ไดรับการฟนฟู
ภายหลังคลื่นสึนามิ สนับสนุนโดย Japan International 
Cooperation Agency (JICA) 

2548 ผลกระทบจากธรณีพิบัติ  คลื่นสึนามิ  ตอแนวปะการัง
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน และอุทยานแหงชาติหมู
เกาะเภตรา สนับสนุนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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2548 โครงการศึกษาสถานภาพทรัพยากรชายฝงทะเลที่สําคัญ
บริเวณอาวไทยตอนลาง โดย ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงอาวไทยตอนลาง กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง  

2548 โครงการปะการังเทียมเพื่อเพิ่มแหลงทองเที่ยวดําน้ํา 
จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล ตามมาตรการฟนฟูการ
ทองเที่ยวฝงทะเลอันดามันของรัฐบาล สนับสนุนโดย กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

2548 โครงการสรางเสนทางทองเที่ยวใตทะเล จังหวัดตรัง และ
จังหวัดสตูล ตามมาตร การฟนฟูการทองเที่ยวฝงทะเลอัน
ดามันของรัฐบาล สนับสนุนโดย กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 

2548 โครงการฟนฟูปะการังดวยการปลูกกิ่งปะการังที่แตกหัก 
เกาะอาดัง ราวี อุทยานแหงชาติตะรุเตา สนับสนุนโดย 
บริษัท ยูโนแคล ไทยแลนด จํากัด 

2548 โครงการฟนฟูกัลปงหา อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
สนับสนุนโดย United Nation: Development Program 
(UNDP). 

2548 โครงการฟนฟูแนวปะการังที่ไดรับผลกระทบจากคลื่นสึนา
มิ สนับสนุนโดย มูลนิธิเพื่อทะเล บ.บุญรอดบริวเวอรี่ 
จํากัด และอันดามันปรินเซส 

2547-2550  โครงการจัดทําสื่อระบบนิเวศแนวปะการังฝงอันดามัน 
สํานักงานสงเสริมการวิจัยทางการเกษตร 

2547 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการพื้นที่คุมครอง
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ทางทะเลตามเกณฑพ้ืนที่คุมครองทางทะเลของอาเซียน 
สนับสนุนโดย สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2547 โครงการเสนอพื้นที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน และอุทยานแหงชาติอาว
พังงา ใหเปนพื้นที่อุทยานมรดกแหงอาเซียน โดยกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และ บ. มารีน อีโค
เสิรช แมเนจเมนท จํากัด 

2547 โครงการฟนฟูปาชายเลนในทะเลสาบสงขลา โดยการมี
สวนรวมของชุมชน อ. สิงหนคร สนับสนุนโดย บ. 
ยูโนแคล ประเทศไทย จํากัด 

2547 โครงการประเมินผลการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ โดย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

 

11. บทสรุป 
1. การใหบริการทางวิชาการที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ของภาควิชา ไดสงผลดีตอภาควิชาชีววิทยา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เปนอยางมาก โดยเฉพาะภาควิชาชีววิทยา  เปนที่รูจัก และเปนที่ยอมรับของ
นักวิทยาศาสตร และหนวยงานๆ ตางๆ  วามีความเปนเลิศในดานการศึกษา 
และการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบก และทางทะเล  
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2. การสนับสนุนใหบุคลากรของภาควิชาไดทํางานบริการวิชาการ 
เปนการเผยแพรองคความรูของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไปสูการ
ปฏิบัติ ซึ่งนอกจากการดําเนินงานตามกรอบที่ไดรับการรองขอแลว ขอมูล
ตางๆ  ที่ไดรับ เชน ตัวอยาง และบัญชีรายช่ือสิ่งมีชีวิต ยังเปนฐานขอมูลที่
สําคัญ  ที่ไมสามารถเก็บรวบรวมไดโดยงายจากงบประมาณดานการ
ศึกษาวิจัยแตเพียงอยางเดียว ดังตัวอยางที่สําคัญ คือ ตัวอยางปะการังใน
นานน้ําไทย ซึ่งเก็บรักษาในพิพิธภัณฑฯ เปนตัวอยางที่มีความสมบูรณ และ
จํานวนชนิดมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ ซึ่งเปนตัวอยางที่ไดมาจากงาน
บริการทางวิชาการทั้งสิ้น  

3. บุคลากรที่ทํางานดานนี้ ไดประสบการณในการทํางานในพื้นที่
จริง และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํางานรวมกันกับอาจารย  และมี
ประสบการณในพื้นที่จริงกอนที่จะออกไปทํางานจริงๆ ภายหลังสําเร็จ
การศึกษา ซึ่งโดยสวนมากแลว นักศึกษาที่ผานงานประเภทนี้ จะเปนที่
ตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และบริษัทเอกชนที่ทํางานดาน
การสํารวจ ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

 

12. เอกสารอางอิง 
- 
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Best Practices  การใหบริการของศูนยพัฒนา 
   อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก 
หนวยงาน   ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการ

สงออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
 
1. คณะทํางานแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practices)  

ดร.เสาวคนธ  วัฒนจันทร    ผูจัดการศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
  เพื่อการสงออกและทีมบุคลากร   

 

2. ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
วิสัยทัศน 

“มุงมั่นที่จะเปนองคกรช้ันนําดานบริการวิชาการ อุตสาหกรรม
เกษตรแบบครบวงจรของภาคใต” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพระบบการทํางานและการบริหารองคกรอยาง

ตอเนื่องใหมีความสามารถในการบริการวิชาการแบบครบวงจร ทันตอ
สถานการณปจจุบันและในอนาคต 

2. สร า งทั กษะและพัฒนาศั ก ยภ าพบุ ค ล าก ร  ให มี ค ว าม รู 
ความสามารถและปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

3. สรางและเชื่อมโยงองคความรูทางดานวิชาการ สูผูใชบริการ 
เพื่อใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ
อยางยั่งยืน 
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วัตถุประสงค 
1. ใหบริการดวยความเปนมืออาชีพ และครอบคลุมทุกดานของ

อุตสาหกรรมเกษตร โดยการพัฒนาความรูความสามารถและเพิ่มทักษะของ
บุคลากรทุกระดับ นําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใชและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

2. พัฒนาระบบการทํางานใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล มีความ
รวดเร็ว ถูกตองและตรงเวลา 

3. พัฒนาผูใชบริการทุกระดับใหมีศักยภาพในการดําเนินกิจการใน
สถานการณป จจุบันและอนาคต  ตลอดจนสามารถแข งขันไดทั้ ง
ระดับประเทศและระดับสากล 

4. บริหารและพัฒนาองคกรให เ ติบโตดวยเงินรายไดอย างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเพิ่มรายไดจากกิจกรรมและการใหบริการที่เพิ่ม
มากขึ้น 

บุคลากร 

ลําดับที่ ตําแหนง จํานวนบุคลากร 

พนักงานประจํา 
1 นักวิทยาศาสตร  7 
2 ธุรการ  6 

รวม 13 

พนักงานลวงเวลา 
1 ผูบริหาร 4 
2 นักวิทยาศาสตร  10 
3 ผูเช่ียวชาญ 40 

รวม 54 
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3. หลักการเหตุผล 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ไดมีนโยบายการบริการวิชาการแบบศูนย

รวม  โดยจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบการบริการวิชาการของคณะเพียง
หนวยงานเดียวในการประสานงานบริการวิชารวมกับภาควิชา สํานักงาน
เลขา หนวยวิจัยตาง ๆ  และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความ
สะดวกและสรางความพึงพอใจสูงสุดในการบริการวิชาการแกสังคม   โดย
หนวยงานดังกลาวดําเนินการบริหารจัดการไดอยางอิสระ มีการกําหนด
ทิศทางโดยทีมกรรมการบริหารซึ่งมีอธิการบดีเปนประธานกรรมการ  
คณบดีเปนผูรับผิดชอบกํากับดูแล และมีผูจัดการเปนผูบริหารองคกร  มีการ
บริหารโดยหารายไดบริหารองคกรดวยตนเอง 

ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออก  คณะอุตสาหกรรม
เกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนหนวยงานบริการวิชาการดาน
อุตสาหกรรมเกษตร  จัดต้ังขึ้นดวยความสนับสนุนของ CIDA (Canadian 
International Development Agency) ประเทศแคนาดา  ตามโครงการ 
Thailand Food Processing Capacity Building and Export Development 
Center โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน  ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของภาคใต  ใหมีศักยภาพใน
การแขงขันทั้งในประเทศและตลาดตางประเทศได  รวมถึงการสราง
ความสัมพันธอันดี  การเชื่อมโยงระหวางองคความรูจากการวิจัยและการ
เรียนการสอนของบุคลากรทางดานอุตสาหกรรมเกษตรกับความตองการ
ของอุตสาหกรรม  ชุมชนและสังคมทุกระดับ  เพื่อใหเกิดผลเชิงพาณิชย
อยางยั่งยืน   
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4. โครงสราง แผนงาน และงบประมาณ 
ศูนย ฯ มีการจัดวางโครงสรางในการบริหารงานอยางเปนระบบ แสดง

ดังภาพที่ 1 เพื่อรองรับภารกิจหลักในการบริการวิชาการใหครอบคลุมและ
เช่ือมโยง โดยมีภารกิจหลัก 7 ดาน คือ   

1. การฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ 
3. การบริการตรวจวิเคราะหทางดานเคมี  จุลินทรีย และกายภาพ 
4. การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
5. การบริการเครื่องมือ/อุปกรณ เพื่อการวิเคราะหและแปรรูปผลิตภัณฑ

ทดลอง  
6. การบริการศึกษากระบวนการฆาเชื้อผลิตภัณฑอาหาร 
7. การบริการใหคําปรึกษาแนะนําและขอมูลวิชาการดานอุตสาหกรรม

เกษตร 
ศูนย ฯ สามารถใหบริการแกกลุมผูใชบริการที่หลากหลาย โดยในรอบปที่

ผานมาสามารถใหบริการลูกคาไมนอยกวา 1,000 – 1,200 รายตอป โดยมีกลุม
ผูใชบริการเปนผูประกอบการเอกชน หนวยงานราชการ นักศึกษา และนักวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก ดังสัดสวนผูใชบริการตามภาพที่ 2 และสามารถใหบริการ
ครอบคลุมทุกภารกิจ โดยมีจํานวนกิจกรรมในการใหบริการวิชาการไมนอยกวา 
3,000 รายการตอป ซึ่งแบงสัดสวนภารกิจตามงบประมาณที่ใชในกิจกรรมไดดัง
ภาพที่ 3 นอกจากนี้ในการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ศูนย ฯ มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ และติดตามผลกระทบในเชิงพาณิชย 
โดยมีเปาหมายความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการทุกภารกิจไมนอยกวา 
85%  
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การบริหารใหศูนย ฯ สามารถดําเนินกิจกรรมรองรับไดครบทุกภารกิจและ
มีจํานวนกิจกรรมไดตามเปาหมาย ศูนย ฯ จําเปนตองจัดหางบประมาณโดยการ
หารายไดจากการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการไมนอยกวา 5 ลานบาทตอป โดย
มีการใชงบประมาณในดานเงินเดือนประจําของพนักงาน  คาตอบแทน
ผูเช่ียวชาญ คาดําเนินการ คาวัสดุ/อุปกรณ/สารเคมี และระบบคุณภาพขององคกร
และบุคลากร โดยมีสัดสวนการใชงบประมาณแสดงดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสรางองคกรศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออก 
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ภาพที่ 2  กลุมผูใชบริการ 

 

ภาพที่ 3  ภารกิจตามงบประมาณที่ใชในการทํากิจกรรม 
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ภาพที่ 4 สัดสวนการใชงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม 

 

5. กระบวนการ 
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการใหบริการ 
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6. จุดแข็ง 
1. มีผูเช่ียวชาญซึ่งเปนคณาจารยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร  และคณะ

ตางๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ที่มีความรูความสามารถ  มีประสบการณ  ครอบคลุมทุกสาขาวิชาและเปนที่
รูจักในสาขานั้น ๆ 

2. มีการทํางานเปนทีมที่ดีระหวางบุคลกรและผูเช่ียวชาญ  ซึ่งบุคลากร
จะเปนผูประสานงาน  เตรียมการและอํานวยความสะดวกใหแกผูเช่ียวชาญ
ในการใหบริการในดานตาง ๆ  

3. มีเครื่องมือ  อุปกรณ  แปรรูปทดลอง  และตรวจวิเคราะหที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ  เชน    เครื่องมือ  อุปกรณ  แปรรูปทดลองไดแก  เครื่อง
แชแข็ง (Freezer)  เครื่องทําแหงแบบผง (Spray Dryer)   เครื่องทําแหงแบบ
แชเยือกแข็ง (Freeze Dryer)  และหมอฆาเชื้อความดันสูง (Over Pressure 
Retort)  เปนตน เครื่องมือตรวจวิเคราะหที่สําคัญไดแก  GC (Gas 
Chromatography), AA (Atomic Absorption),  HPLC (High Performance 
Liquid Chromatography), Bomb calorimeter  เปนตน  มีเครื่องมือสอบ
เทียบ  และเจาหนาสอบเทียบที่มีความรูความสามารถ   

4. สามารถตรวจวิเคราะหทางดานจุลินทรีย  กายภาพและประสาท
สัมผัสไดครอบคลุมตามความตองการของลูกคา  เนื่องจากมีเครื่องมือ  
อุปกรณ  และวิธีการที่สามารถดําเนินการไดครอบคลุมตามที่ลูกคากําหนด 

5. องคกรมีภาพลักษณที่ดี  นาเชื่อถือ  และมีช่ือเสียงเปนที่รูจัก   ศูนย
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออก  เปนหนวยงานภายใตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ซึ่งใหบริการแก
ผูประกอบการมาเปนระยะเวลา  10  ป  มีผลงานที่เกิดประโยชนแกสังคม
มากมาย  ทั้งใหความรู  แกไขปญหา  ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินธุรกิจ
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ใหแกผูประกอบการ  และทําใหผูประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจไปได
ตามตองการ   

6. งานวิจัยที่ไดจัดทําใหกับลูกคาสวนใหญสามารถนําไปผลิตในเชิง
พาณิชยไดจริง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  และการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตใหแกผูประกอบการ  ทําใหผูประกอบการ
สามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยไปขยายผล  และเพิ่มกําลังการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตรงตามความตองการของผูบริโภค 

7. มีการจดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยซึ่งผูวาจางครอบครองรวมกับผูเช่ียวชาญ  
ซึ่งเปนการคุมครองกระบวนการผลิต   ผลิตภัณฑ   และปองกันการ
ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ  ทําใหสามารถหลีกเลี่ยงปญหาจากคูแขงที่ทําการ
ผลิตผลิตภัณฑเดียวกัน  หรือจากหนวยงานที่มีศักยภาพที่เหนือกวาได 

8. ราคาที่สามารถแขงขันไดและมีปญหานอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
หนวยบริการอื่น ๆ  

9. การสรางเครือขายในการบริการวิชาการทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติ 
 

7. กลยุทธ 
ศูนย  ฯ  ได ดํ า เ นิ นก ารจั ดทํ า แผนกลยุ ทธ โ ดยการวิ เ ค ร า ะห

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก การวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของ
องคกร เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคตใหไดตามวิสัยทัศน 
และพันธกิจที่ต้ังไวรวมทั้งสรางความมั่นคงใหกับองคกรที่จะเลี้ยงตัวเองอยู
ไดอยางยั่งยืน โดยมีการกําหนดกลยุทธหลักในการบริหารงาน ดังนี้ 

1. องคกรและบุคลากรเขมแข็ง 
2. ขยายฐานลูกคาและขอบขายการดําเนินงาน 
3. บริหารงบประมาณและงบดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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8. บทสรุป 
ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออก  คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนหนวยงานที่นําความรูทางวิชาการ
ดานอุตสาหกรรมที่มีอยูในปจจุบันเชื่อมโยงสูผูประกอบการทุกระดับต้ังแต  
ผูสนใจทั่วไป  วิสาหกิจชุมชน (OTOP)  สถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอม  (SMEs)  และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ตลอดจน
หนวยงานภาครัฐที่มีนโยบายสนับสนุนแกผูประกอบการ  ใหผูประกอบการ
สามารถพัฒนาตนเองและสามารถแขงขันไดทั้ งตลาดภายในและ
ตางประเทศ  และองคกรมีความเจริญกาวหนาในการดําเนินธุรกิจ  อีกทั้งยัง
มีพันธมิตรในการดําเนินกิจกรรมครอบคลุมทุกดาน  ไดแก  หนวยงาน
สนับสนุนแหลงทุน  เทคโนโลยีและผูเช่ียวชาญ  สงผลใหผูรับบริการเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด  เปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียงเปนที่รูจักระดับภูมิภาค  
และนอกจากนี้ศูนย ฯ เองไดกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานอยางไมหยุดยั้งเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ 
ซึ่งการใชนโยบายแบบศูนยรวมในการบริการวิชาการชวยใหมีการใช
ทรัพยากรในหนวยงานทั้งในดานครุภัณฑ เครื่องมือ อุปกรณ และบุคลากร
ที่มีองคความรูหลากหลายสาขาอยางบูรณาการ  สะดวกรวดเร็ว และ
ประหยัดคุมคา สรางเอกภาพและเห็นผลลัพธในการบริการอยางเปน
รูปธรรม 
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Best Practices การสรางเครือขายกับชุมชน/หนวยงานภายนอก  
หนวยงาน      วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต      
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตภูเก็ต 
 
1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practices)   
นายวิโรจน ภูตอง        ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
นายอาคม      วังเมือง        รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
นางละมัย   วิทยาศิริกุล นักวิชาการศึกษา  5 
นายธนวัฒน วงศลักษณพันธ นักวิชาการอุดมศึกษา 
นางสาวสุพรทิพย เจริญรงค นักวิชาการอุดมศึกษา 
นางสาวนวลจันทร ภูพัฒนศิลป นักวิชาการอุดมศึกษา  
 

2. ขอมูลท่ัวไปของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
2.1 วิสัยทัศนและพันธกิจ 

วิสัยทัศน  (Vision) 
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเปนวิทยาลัยชุมชนแหงแรกของประเทศไทย และ

จะเปนองคกรช้ันนําในการจัดการองคความรู   รวมถึงนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย  เพื่อตอบสนองการพัฒนาและความตองการการศึกษาตลอด
ชีพของทองถิ่นและสากล 

 Vision:  
“Phuket Community College is the first community college in 

Thailand which acts as the leading organization in providing the 
knowledge and innovations from the university in response to the 
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improvement and life-long learning of both local and global 
communities.”  

พันธกิจ ( Mission)     
1. ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล 
2. สรางศักยภาพในการจัดการองคความรูและภูมิปญญา เพื่อนําไปสู

การใชประโยชนของชุมชน 
3. ศึกษาความตองการของพื้นที่และสนับสนุนการวิจัยในทองถิ่น

เพื่อพัฒนาคนและสังคม 
 Mission 
1. Provide academic service at international level 
2. Build capacity in managing the knowledge to be useful in the 

communities  
3. Study the needs of the area and support research for the 

development of human resources and society.    
2.2 วัตถุประสงค  

1.  เพื่อใหบริการวิชาการที่มีความสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน  

2.   เพื่อการถายทอดองคความรูและนวัตกรรมที่เอื้อประโยชนตอ
ชุมชนและประเทศชาติ  

3.   เพื่อรวมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู  ความสามารถทั้งทาง
วิชาชีพและทางสังคม  

4.   เพื่อสงเสริมและมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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2.3 บุคลากร 
 

สถานะ จํานวนคน 
ขาราชการ 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 2 
รวม 4 

2.4 งบประมาณ / ภาระงาน ฯลฯ 

รายการ จํานวน 
งบประมาณแผนดิน  

- งบลงทุน 600,000.- 
- งบดําเนินการ 519,900.- 
- งบเงินอุดหนุน  220,000.- 

งบประมาณเงินรายได 169,100.- 
งบสนับสนุนการวิจัย 3,605,757.93 

 

3. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตมีภารกิจหลักดานการบริการวิชาการแกสังคม
ที่มีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํา
องคความรูและนวัตกรรม    ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และจาก
แหลงตาง ๆ   เพื่อเผยแพรแกสังคม  และจัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู
อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไดดีขึ้นตอไป     ในการ
ดําเนินงานการบริการวิชาการมุงเนนดานการสรางอาชีพใหกับผูดอยโอกาส
และจัดบริการใหเปลาแกเยาวชน  ดานสิ่งแวดลอม  และการสรางศักยภาพ
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ในการจัดการองคความรูและภูมิปญญาสูชุมชน  ลักษณะการจัดโครงการ
แบงเปนประเภทใหเปลา  เก็บคาลงทะเบียน   และประเภทวาจาง   ดังนี้ 

1. ประเภทให เปลา      จัดใหแก ชุมชน   สังคม   และเยาวชน
ผูดอยโอกาส อยางตอเนื่องทุกป   ดวยการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เนน
สงเสริมการสรางอาชีพและการจัดการชุมชนใหสามารถชวยตัวเองได   
        2.   ประเภทเก็บคาลงทะเบียน   จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย
รูปแบบ  เนนการใหบริการวิชาการที่ตรงตอความตองการของภาครัฐและ
ภาคเอกชน   

3 ประเภทวาจาง      รับจางจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ตามความ 

ตองการของผูวาจาง   

การดําเนินงานในภารกิจนี้อยางตอเนื่องทําใหเกิดการเรียนรู สั่งสม
ประสบการณจนมีความชํานาญและมีการทํางานที่เปนระบบยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ 
คณะทํางานยังคงใหความสําคัญและพัฒนากระบวนการจัดฝกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันและจะพัฒนาไดดียิ่งขึ้นใน
อนาคต 
 

4.  แผนงาน (Approach) / งบประมาณในการจัดโครงการ – 
กิจกรรม 
การดําเนินงานดานบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มีการวาง

แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณจากเงินงบประมาณแผนดิน  
งบประมาณเงินรายได  และเงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก  ต้ังแตตน
ปงบประมาณเพื่อใหการจัดโครงการเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ
ตามแผนที่กําหนดและสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน  มีการนําองค
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ความรูจากการเรียนการสอน  การวิจัยบูรณาการรวมกันเพื่อจัดโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม   
 

5. กระบวนการ  (Process)  หรือการปฏิบัติ ง านตามแผน  
(Deploy) 
วิทยาลัยฯ ไดวางแผนการจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  โดยมีขั้นตอน

การดํา เนินงานอยางเปนระบบตั้ งแตกระบวนการวางแผนงานจาก
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดขึ้นในโครงการนั้น ๆ  การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในแผนงาน     การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
และการปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหาใด ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น  โดยมีกิจกรรม
ยอยในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 

แผนปฏิบัติงานประจําโครงการ 
 

กิจกรรม กิจกรรมยอย คําอธิบาย/หมายเหตุ 
1 การขออนุมัติ
โครงการ 

- การเขียนโครงการ 
- การปรับงบประมาณ 

- การคํานวณจุดคุมทนุ 

- การขออนุมัติจัดฝกอบรม 
 

- การยืมเงินทดรองจาย 

- แตงตั้งคณะทํางาน 

 
- สําหรับโครงการงบประมาณ
แผนดิน 
- สําหรับโครงการเงินรายได
หรือโครงการแบบวาจาง 
- อนุมัติโดยรองอธิการบดี วิทยา
เขตภูเก็ตกอนการจัดฝกอบรม 1-
2 สัปดาห 
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กิจกรรม กิจกรรมยอย คําอธิบาย/หมายเหตุ 
2.การ
ประสานงาน
กับวิทยากร 

- การทาบทามวิทยากร/
ประวัติ 
- สงหนังสือเชิญ/หนังสือตอบ
รับ 
- ประสานการเดินทาง/จองตั๋ว
เคร่ืองบิน 
- ขอเอกสาร(ตนฉบบั)
ประกอบการฝกอบรม และ file 
presentation (ถามี) 

- มีการจัดเก็บประวัติวิทยากร
อยางเปนระบบ 
 
 
 
 
- เพื่อเตรียมเอกสารประกอบการ
ฝกอบรมลวงหนา 

3.การ
ประชาสัมพันธ 

- คัดเลือกกลุมเปาหมาย 
 
- จัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธโครงการ 
- ทําปายผาหรือไวนิล
ประชาสัมพันธ 

- จากฐานขอมุลกลุมเปาหมายที่
จะเขาฝกอบรม 
- จัดสงลวงหนา 1 – 2 เดือน 
 
-  มีจุดประชาสัมพันธซึ่งมีทําเล
ดี และติดปายไดตอเนื่อง 

4. การรับ
สมัคร 

- เตรียมเอกสารการรับสมัคร 
และ  เอกสารที่จําเปน 
 
 
- บันทึกขอมูลผูสมัคร 

- ประกอบดวย แบบฟอรมรับ
สมัคร แผนพับโครงการ
กําหนดการ ใบเสร็จรับเงิน ใบ
นําสงเงิน 

- เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลผูเขารับ
การฝกอบรม และใช ประโยชน
ในอนาคต 

5.การ
ประสานงาน 
ภายในวิทยา
เขต 

- การประสานงานและจองรถ
รับสง 
- จองหองจัดฝกอบรม/โตะ 
เกาอี้ 

- เนื่องจากวิทยาเขตภูเก็ต ใช
ระบบรวมศูนยบริการจึง ตองมี
การเตรียมการลวงหนาในดาน
ตางๆ 
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กิจกรรม กิจกรรมยอย คําอธิบาย/หมายเหตุ 
- จองและเตรียม
โสตทัศนูปกรณ 

6.การจัดซื้อ
วัสดุ/อุปกรณ   
ที่ใชในการ
ฝกอบรม 

- การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
- การจัดซื้ออาหารกลางวัน และ
อาหารวาง 

- ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 
โดยการจัดซื้อวัสดุที่ใช งาน
ประจํา 1-2 คร้ัง/ป และจัดซื้อวัสดุ
ที่จําเปนในการ ฝกอบรมเฉพาะ
ดาน กอนการฝกอบรมตาม
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

7. การ
ลงทะเบียน
และพิธีการ 

- การลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
- พิธีการ 

- จัดเตรียมตะรับลงทะเบียน/
รายช่ือผูเขารับการอบรม/
เอกสารประกอบการอบรมและ
กระเปา(ถามี) /ปายชื่อผูเขา
อบรม/ปายผาเวที/ปาย
ลงทะเบียน 

- เตรียมพิธีกร/พิธีการเปด-ปด/
จัดเตรียมวุฒิบัตร 

8) งานขอมูล - บันทึกขอมูลผูเขาฝกอบรม 
 
 
- จัดเก็บเอกสารและขอมูล 
 
 
- แจกแบบประเมินผลการ
ฝกอบรม 

- เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลผูเขา
ฝกอบรมและใชประโยชน ใน
อนาคต 
- เอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปน
หลักฐานการประเมิน คุณภาพ
(QA) 

9) กิจกรรม
หลังการ 

- สรุปประเมินผลการฝกอบรม 
 

- ทํารายงานประเมินผลการจัด
ฝกอบรมเสนอผูบริหาร ทุก
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กิจกรรม กิจกรรมยอย คําอธิบาย/หมายเหตุ 
ฝกอบรม  

 
 
 
- สงหนังสือขอบคุณวิทยากร 
- ประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
 

โครงการ และจัดทํารายงานการ
จัดฝกอบรมรายไตรมาส  รวมทั้ง
บันทึกปญหา/อุปสรรคในการจัด
อบรม 

 

6.  จุดแข็ง  (Strength)  หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีเสนอ 
- การวางแผนการทํางาน  การดําเนินงานอยางมีขั้นตอนและเปน

ระบบทุกโครงการทําใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใหบริการวิชาการ
ตรงกับความตองการของผูรับบริการอยูตลอดเวลา 

- สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานจากคณะทํางานที่เกี่ยวของได
งายและมีประสิทธิภาพ 

- สามารถแกไขจุดบกพรองหรือแกปญหาในการทํางานไดอยาง
ทันทวงที 

- หนวยงานอื่นสามารถนําระบบหรือกระบวนการนี้ ไปใช
ประโยชนไดดีและงายในการจัดการ 

- ไดเปดโอกาสใหผูรับบริการเขารับการฝกอบรมเสนอแนะผานการ
ประเมินผลทุกโครงการและบุคคลภายนอกสามารถแจงความตองการอบรม
หลักสูตรที่สนใจผานเว็บไซตไดตลอดเวลา 
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7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน  (Assessment  &  
Review) 

 มีการประเมินและทบทวนผลการดําเนินงานเปนระยะๆ เนื่องจากมีการ
ประชุมภายในสํานักงานอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในขั้นตอนการวางแผนงาน 
และการประชุมกอนการดําเนินงานในแตละโครงการ  การสรุปปญหา 
อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงแกไขในการ
ดําเนินงานโครงการนั้น ๆ โดยคณะทํางานมีสวนรวมในการดําเนินงานทุก
ขั้นตอน 
 

8. กลยุทธ  หรือ  ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
 กลยุทธหรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกระบวนการฝกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น  คือ  การมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน   ต้ังแตขั้นตอน
การวางแผนและการปฏิบัติงานทําใหบุคลากรทุกคนเรียนรูและสั่งสม
ประสบการณรวมกัน   การประชุมหารือในการทํางานและติดตามงานตาม
แผนที่วางไวเปนเสมือนการจัดการองคความรู  (Knowledge Management)  
ภายในหนวยงานจึงมีการปรับปรุงคุณภาพงานในแตละดานอยางตอเนื่อง 
 

9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
- รวบรวมองคความรูและสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องในองคกร  โดย

การจัดการองคความรู  (Knowledge Management)  และมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอยางสม่ําเสมอในการประชุม 
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- นําขั้นตอนในกระบวนการจัดฝกอบรมมาจัดทําเปน  check list  เพื่อ
การติดตามงานและเปนแบบแผนในการดําเนินงานทุกโครงการที่จัด
ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

- จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรที่มีภาระงานในลักษณะเดียวกัน  
เชน  สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง  เปนตน 
 

10. ผลการดําเนินงาน  (Result)  (เปรียบเทียบ 3 ป)  และ/หรือ
เปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน / ภายนอก 
การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการประเภทตาง ๆ ที่ตอบสนอง

ความตองการและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม   ชุมชน  และ
ประเทศชาติ  ในปการศึกษา/งบประมาณ  2548-2550  มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการในระดับดี – ดีที่สุด  ดังนี้    
 

ปการศึกษา/
ปงบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน     
ผูเขารวม
โครงการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ    
ระดับดี(4) - ดีที่สุด(5)         

(100 %) 

2548 17 858 82.84 
2549 22 1,097 92.60 

2550 25 862 93.40 

 
       ดวยเหตุที่หลักสูตรการฝกอบรมจํานวนมาก  จัดขึ้นโดยคํานึงถึงความ
ตองการของชุมชนและสังคม  ประกอบกับความรวมมือและการมีสวนรวม
ที่ วิทยาลัยชุมชนภู เก็ตมีใหกับชุมชนและหนวยงานในทองถิ่นอยาง
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สม่ําเสมอ  ทําใหเกิดเครือขายที่ดีกับชุมชนและหนวยงานภายนอกในเวลา
ตอมา 
 

11. บทสรุป 
 การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเปนภารกิจหลักที่สําคัญภารกิจหนึ่งของ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  การดําเนินงานในภารกิจนี้อยางตอเนื่องทําใหเกิดการ
เรียนรูสั่งสมประสบการณและมีการทํางานที่เปนระบบมากขึ้นภายใน
องคกรที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในลักษณะการจัดการองคความรู  
(Knowledge Management)  ซึ่งจะทําใหเต็มรูปแบบขึ้นในอนาคต  เพื่อให
กระบวนการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเลือกเสนอ
เปนแนวปฏิบัติที่ดี  (PDCA-PaR)   อยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
การมีสวนรวมของบุคลากร  กลาวไดวาผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในทุก
กระบวนการของ  P-D-C-A  เพราะวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเปนองคกรขนาด
เล็ก  ทุกคนตองรวมวางแผน รวมปฏิบัติงาน ติดตามงานรวมกันและชวยกัน
ปรับปรุงแนวปฏิบัติใหดีขึ้นตลอดเวลา 
      การจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น  โดยคํานึงถึงความตองการของ
ชุมชนและสังคม  รวมทั้งความรวมมือและการมีสวนรวมกับชุมชนและ
สังคมอยางตอเนื่อง  ทําใหวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตสามารถสรางเครือขายที่ดีกับ
ชุมชนและหนวยงานภายนอกในปจจุบัน 
 
12. เอกสารอางอิง 

12.1 สรุปรายงานการประชุมสํานักงานวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
12.2 ผลการประเมินดานบริการวิชาการ   
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- รายงานประจํ าปการประเมินคุณภาพปการศึกษา  2547 /
ปงบประมาณ 2548 

- รายงานประจํ าปการประเมินคุณภาพปการศึกษา  2549 /
ปงบประมาณ 2549 

- รายงานประจํ าปการประเมินคุณภาพปการศึกษา  2550 /
ปงบประมาณ 2550 
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Best Practices การใหบริการหนวยงานภายนอกในลักษณะการ
ทําสัญญาตอกัน  

หนวยงาน   ฝายสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง  วิทยาเขต
หาดใหญ  สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง 

 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practices) 
คณะทํางานประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรฝายตางๆ ในสํานัก

สง เสริมและการศึกษาตอ เนื่อง  และบุคลากรจากหนวยงานอื่นใน
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ท่ีปรึกษา          
1. นายสมศักดิ์    เหลาเจริญสุข 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง  
2. รองศาสตราจารย ดร.สมยศ   ทุงหวา 

รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ 
คณะทํางาน      

1. นางขนิษฐา        ฉิมนวล          นักวิชาการศึกษา  7 
2. นางสาวอรวดี    จิรานุกรม  นักวิชาการอุดมศึกษา 
3. นางสาวขนิษฐา     มานะการ    นักวิชาการอุดมศึกษา 
4. นางสาวพัชรา       ฉัตรมณี        นักวิชาการเงินและบัญชี 
5. นางลักษณวรรณ    สําราญวงศ   ผูปฏิบัติงานบริหาร 
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2. ขอมูลพื้นฐาน 
2.1  วิสัยทัศน/พันธกิจ 
วิสัยทัศน 
ฝายสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง  วิทยาเขตหาดใหญ  จะเปน

หนวยงานระดับฝายที่ให บริการวิชาการหลากหลายรูปแบบอยางมีคุณภาพ 
ภายใตนโยบายการบริหารงานวิชาการของสํานักสงเสริมและการศึกษา
ตอเนื่อง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พันธกิจ 
1. จัดใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอกในลักษณะทําสัญญา

ตอกัน มุงสูการเกิดรายไดเขามหาวิทยาลัย 
2. จัดใหบริการวิชาการในลักษณะการจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา

โดยเก็บคาลงทะเบียน 
3. เปนที่ปรึกษาทางวิชาการ 
4. จัดบริการวิชาการลงสูชุมชนในรูปแบบตางๆ 
5. เปนศูนยบริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) โดยเปน

ศูนยกลางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธองคความรูทุกสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัยไปสูสังคมภายนอก 

6. เปนศูนยสรรหาและเลือกสรรของสํานักงานก.พ. 
7. ดําเนินการจัดฝกอบรมทางไกลผานเครือขายดาวเทียม (TTN) 
 

2.2  บุคลากร 
ปจจุบันฝายสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ   มี

จํานวน  6  คน   ประกอบดวย  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได   
และพนักงานเงินรายได  ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ 
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1. นักวิชาการศึกษา  2 คน 
2. นักวิชาการอุดมศึกษา 2 คน 
3. นักวิชาการเงินและบัญชี   1 คน 
4. ผูปฏิบัติงานบริหาร  1 คน 
2.3 งบประมาณ 
งบประมาณสําหรับการบริหารงานของฝายสงเสริมและการศึกษา

ตอเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ ประกอบดวย งบประมาณประจําป   และ
งบประมาณเงินรายไดสํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง   ที่ไดรับจัดสรร
จากสํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง  สําหรับการทําโครงการบริการ
วิชาการในลักษณะทําสัญญาตอกัน มุงสูการเกิดรายไดเขามหาวิทยาลัย และ
งบประมาณในการดําเนินการจากหนวยงานที่ เปนคูสัญญาตอกันกับ
มหาวิทยาลัยฯ 

2.4  ภาระงาน 
ฝายสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ ไดกําหนด

ขอบเขตและภาระงานไวดังนี้ 
1. ภาระงานบริหาร เปนการบริหารงานสํานักงานฝายสงเสริมและ

การศึกษาตอเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ ประกอบดวยการบริหารงานการเงิน 
บัญชี พัสดุ รวมถึงงานประกันคุณภาพ 

2. งานฝกอบรม เปนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผนจัดฝกอบรม
ประจําป  การกําหนดหลักสูตร   การหาความจําเปนในการฝกอบรม          
การพัฒนาหลักสูตร  การดําเนินการจัดการฝกอบรม  ประเมินผลและ
ติดตามงาน สรุป วิเคราะห และรายงานผล  และการจัดทําฐานขอมูล 

3. งานการศึกษาตอเนื่อง 
4. งานสรางเครือขายชุมชน 

 89



5. งานอบรมทางไกล 
6. งานประสานงานเพื่อใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก 
7. งานประชาสัมพันธ 
8. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล 
 

3. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาบุคคลถือเปนหัวใจหลักสําคัญของการพัฒนาองคกรทุก

ระดับ  เนื่องจากคนหรือทรัพยากรมนุษยในองคกร จะเปนกลไกขับเคล่ือน
ภารกิจองคกรไปสูความสําเร็จ  เปนผูกําหนดทิศทาง  เปนผูวางแผน  เปนผู
ลงมือปฏิบัติ  เปนผูประเมินผล  และนําผลการประเมินมาพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
ตอไปตามวงจร  PDCA  ทุกหนวยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนไดให
ความสําคัญตอการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีทัศนคติที่ดี  มี
ทักษะที่ดี  และมีความรูเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไป  ขณะนี้องคกร
ภาครัฐและเอกชนหลายหนวยงาน  มีแนวคิดในการวาจางหนวยงานผูมี
ความรูและประสบการณมีความเปนมืออาชีพดานการจัดฝกอบรม  ประชุม 
สัมมนา  เพื่อ พัฒนาบุคลากร 

ฝายสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง  วิทยาเขตหาดใหญ  เปนหนวยงาน
หนึ่งซึ่งมีภารกิจในลักษณะการทําสัญญาตอกันมุงสูการเกิดรายไดเขา
มหาวิทยาลัย  โดยมีทีมงานที่มีความรู  และประสบการณในการใหบริการ
วิชาการ  หลากหลาย รูปแบบ และเขาใจกระบวนการของการจัดฝกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุมตางๆไดเปนอยางดี  โดยสามารถกําหนดและพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม  บริหารจัดการหลักสูตร  ดําเนินการจัดอบรม  บริหาร
ดานการเงินและงบประมาณการฝกอบรม  ประเมินผลการฝกอบรม  และ
รายงานผลการฝกอบรม  ซึ่งที่ผานมาฝายสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง  
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วิทยาเขตหาดใหญ  ไดจัดโครงการในลักษณะทําสัญญาตอกันมุงสูการเกิด
รายไดเขามหาวิทยาลัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรแกองคกร
คูสัญญาอยางมีคุณภาพ  ที่ผานมาไดเริ่มดําเนินการมาแลวหลายโครงการ  
เชน  โครงการฝกอบรมนักบริหารระดับกลาง (นบก.) สําหรับขาราชการ
ระดับ 7 และ 7 ว  ของกรมสรรพากร  โครงการฝกอบรมนักบริหารระดับ
ตน(นบต.)  สําหรับขาราชการระดับ 6 และ 6 ว  ของกรมสรรพากร  
โครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับขาราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต  โครงการอบรมขาราชการกอนปฏิบัติราชการในสวน
ภูมิภาค (ภาคใต)  เปนตน  ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการใน
ลักษณะดังกลาว  อยูในระดับดี ถึงดีมาก  นํามาสูการไววางใจจากหนวยงาน
ตางๆ ใหมีการจัดบริการวิชาการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
หนวยงานคูสัญญา 
 

4. แผนงาน (Approach) 
ในแตละปงบประมาณฝายสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง  วิทยาเขต

หาดใหญ  ไดกําหนดแผนการจัดกิจกรรมแบบการทําสัญญาตอกันมุงสูการ
เกิดรายไดเขามหาวิทยาลัยไมนอยกวา 4  โครงการ (ประมาณ 7 รุน)  ในแต
ละปไดมีการติดตอประสานงานกอนดําเนินการโครงการ กับเครือขายที่
เกี่ยวของ 
 

5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน 
มีการนําหลักของการจัดฝกอบรมมาใชในการดําเนินการ (Process)  

หรือการปฏิบัติตามแผน (Deploy)  เปนกระบวนการตามขั้นตอนการจัด
ฝกอบรมอยางเครงครัด  ไดแก 
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1. การหาความจําเปนในการจัดอบรม   โดยการติดตอประสานงาน  
ประชุม  ขอขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร
ดังกลาวกับหนวยงานที่วาจาง  เพื่อใหไดขอมูลมาวางแผนกําหนดหลักสูตร
ฝกอบรม 

2. การกําหนดหลักสูตรฝกอบรม  โดยประมวลความรูในเชิงทฤษฎี
ประยุกตกับประสบการณของผูกําหนดหลักสูตร  เพื่อใหไดหลักสูตร
ฝกอบรมที่เปนไปตามวัตถุประสงคของผูวาจาง  และผูเขารับการฝกอบรม
อบรมไดรับประโยชนตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

3. การดําเนินการจัดฝกอบรม  เปนการจัดใหผูเขารับการอบรม  เขาสู
กระบวนการเรียนรูโดยรูปแบบ  วิธี และเทคนิคตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อให
เกิดผล ตอความสามารถในการรับรูที่ดี  สามารถนําความรูไปปฏิบัติได
ตอไป  การจัดการเรียนรูที่ดีจําเปนตองอาศัยผูมีความรู  ความเขาใจและมี
ประสบการณ ในการจัดการจึงจะสามารถทําใหบรรยากาศของการฝกอบรม
แตละครั้ งมีลักษณะการเรียนรูอย างสนุก   นาสนใจ   ไม เบื่อ   และ
กระตือรือรนในการที่จะเขาอบรมแตละครั้ง 

4. การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม  เปนกระบวนการวัด
ประสิทธิภาพการจัดแตละครั้งวา  ไดรับผลตามวัตถุประสงคมากนอย
เพียงใด  ผู เขาอบรมไดรับความรู ทักษะ  หรือประสบการณตรงตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการหรือไม  ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินการจัดมากนอยเพียงใด  ในการจัดมีจุดออนหรือขอควร
ปรับปรุงแกไขอยางไรบาง  และผูเขาอบรมมีขอเสนอแนะในการจัดครั้ง
ตอไปอยางไร เปนตน 

5. การบริหารคาใชจายและงบประมาณฝกอบรม  เปนการบริหาร
จัดการดานการเงินซึ่งตองทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
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ในเรื่องตางๆ  เชนระเบียบการเงินเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม  หลักเกณฑการ
ใหบริการวิชาการ  การบริหารดานคาใชจาย  และงบประมาณ  จะตองมี
ความละเอียดรอบคอบ  ประหยัด และโปรงใส  การจัดสงเอกสารหลักฐาน
ตางๆดานการเงินจะตองดําเนินการอยางชัดเจนถูกตอง และรวดเร็ว 

6. เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรแกหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

7. การจัดทําคูมือในการจัดฝกอบรม เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการในปตอๆ ไป 
 

6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ  
 จุดแข็งของโครงการใหบริการหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยใน
ลักษณะการทําสัญญาตอกัน มุงสูการเกิดรายไดเขามหาวิทยาลัย มีสิ่งที่ฝาย
สงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญทําไดดี ซึ่งเปนจุดเดนที่
เปนเอกลักษณะเฉพาะของหนวยงานตนเองดังนี้คือ 

1. การมีหลักสูตรทางดานการบริหารท่ีมีเนื้อหาสาระในเชิงการ
บริหารที่คอนขางเขมขน 

2. หลักสูตรฝกอบรมเปนหลักสูตรที่ใชเวลาดําเนินการตอเนื่องกัน
เปนระยะยาว ไมนอยกวา 2 สัปดาห 

3. เปนหลักสูตรที่มีการจัดกระบวนการใหเกิดการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเขาฝกอบรม โดยเนนใหผูเขาฝกอบรมไดใชเวลาอยูรวมกัน ทํา
กิจกรรมการเรียนรูรวมกัน  ไดพบปะพูดคุย  ทําความรูจักกัน  สราง
สัมพันธภาพใหเกิดความสนิทสนมตอกันเปนอยางดี 

4. วิทยากรเปนผูมีความรูและประสบการณในดานการบริหารเปน
อยางดี    เนื่องจากสวนใหญเปนคณาจารยผูทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาการ
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จัดการ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งไดผานทั้งการสอนดานการ
บริหารในเชิงทฤษฎี และวิทยากรบางทานมีตําแหนงเปนผูบริหารดวย จึง
นับไดวาเปนผูมีความรู ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

5. การเปนหนวยงานที่เปนศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงานก.พ.
เครือขายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําใหเกิดการประสานและรวมมือ
ทางวิชาการระหวางหนวยงานตางๆ ในสังกัดสํานักงาน ก.พ. 
 

7. การประเมินและทบทวนของผลการดําเนินงาน (Assessment 
& Review) 
การประเมินและทบทวนผลการดําเนินจัดทําในระหวางดําเนินการจัด

ฝกอบรมคือ มีการประชุมปรับแผนเพื่อความเหมาะสมดานตางๆ ระหวาง
การฝกอบรม (After Action Review)    เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลวไดมี
การประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น  รวมทั้ง
แนวคิดและขอเสนอแนะในการจัดครั้งตอไป   นอกจากนี้      เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการและรายงานผลการประเมินการจัดฝกอบรมไปยังหนวยงานที่ทํา
สัญญาแลว       จะนัดประชุมหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการเพื่อแจงผล
สะทอนจากการจัดฝกอบรมใหขอคิดเห็น และแนวปฏิบัติในการฝกอบรม
ครั้งตอไป 
 

8. กลยุทธหรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
 กลยุทธหรือปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จ คือ การมีทีมงานที่ดี ซึ่ง
ประกอบดวยทีมผูบริหารและคณะทํางานที่มีความรวมมือรวมใจกันทํางาน
เปนทีมงานเปนอยางดี ทีมงานมีความคลองตัวสูงสามารถปฏิบัติงานในเวลา
ราชการ และนอกเวลาราชการโดยทั่วไป ทีมงานมีจดุเดนดังนี้ 
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1. ทีมงานมีประสบการณดานการจัดฝกอบรม มีแนวคิดสมัยใหม มี
ความขยันและอดทนสูง มีความมุงมั่นและทุมเทในการทํางาน โดยอุทิศเวลา
ในการปฏิบัติงานทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  มีความคลองตัว
สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได 

2. การมีผู บริหารและที่ ปรึ กษาที่ มี ความรู ความสามารถ  มี
ประสบการณ มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัยดานการบริการวิชาการและการจัดฝกอบรม ทําใหฝายสงเสริม
และการศึกษาตอเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ สามารถคลี่คลายปญหาที่เกิดขึ้น
เฉพาะหนาในการดําเนินการจัดฝกอบรมแตละครั้ง และสามารถนําปญหา
และอุปสรรคมาปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดําเนินการ
จัดโครงการในครั้งตอไป 

3. การมีผูบริหารที่มีน้ําใจและเอื้ออาทรตอผูใตบังคับบัญชา โดยมี
สวนรวมและรับรูการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน  ทําใหสามารถรับรูปญหา 
เขาใจสถานการณ สงเสริมและใหกําลังใจในการทํางาน ทําใหทีมงานมีขวัญ
และกําลังใจที่ดี มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปอยางเต็ม
ความสามารถ 
 

9. แผนหรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องใน
อนาคต 
ฝายสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ ไดมีการปรับ

แผน ปรับแนวทางและปรับหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับสถานการณ
และตรงตามความตองการของผูใชบริการ โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามที่
ไดใหผู เขารับการอบรมเปนผูใหขอมูล   และแสดงความคิดเห็น  ให
ขอเสนอแนะ 
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10. ผลการดําเนินงาน (Result) เปรียบเทียบ 3 ป 
ฝายสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ ไดจัดฝกอบรม

หลักสูตรตางๆ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินการ พบวาผูเขารับการ
อบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  สงผลใหเกิดรายไดเขาสํานักสงเสริม
และการศึกษาตอเนื่อง  
 

11. ผลการดําเนินงาน ระหวางป  2549 - 2551  (3ป) 
 

ปงบประมาณ 
ประเด็น 

2549 2550 2551 

จํานวนโครงการ 3  โครงการ 
5 กิจกรรม 

2 โครงการ 
4 กิจกรรม 

4 โครงการ 
7 กิจกรรม 

จํานวนผูเขารับการ
อบรม 

269 คน 200 คน 485 คน 

ร า ย รั บ ใ น ก า ร
ดําเนินโครงการ 

7,346,326.00 9,487,500.00 18,843,060.00 

 

12. บทสรุป 
โครงการใหบริการหนวยงานภายนอกในลักษณะการทําสัญญาตอกัน    

มุงสูการเกิดรายไดเขามหาวิทยาลัย     เปนภารกิจหลักที่สําคัญของฝาย
สงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ   สํานักสงเสริมและ
การศึกษาตอเนื่อง       เนื่องจากเปนกิจกรรมการใหบริการวิชาการที่ทําให
เกิดการถายทอดความรูสาขาตางๆ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซึ่งเปน
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สถาบันอุดมศึกษาที่เปนศูนยรวมองคความรูสาขาตางๆ ไปสูบุคคลและ
หนวยงานภายนอก      ทําให เกิดประโยชนตอชุมชน   สังคม    และ
ประเทศชาติโดยรวมตอไป การประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานผู
ใหบริการและหนวยงานผูรับบริการ    ทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางบุคลากรในหนวยงาน      มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรการบริหาร
รวมกันซึ่งนับไดวาเกิดประโยชนรวมกันในทุกดาน 

 

13. เอกสารอางอิง 
1. โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) สําหรับ

ขาราชการระดับ 7 และ7ว.  สังกัดกรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง 
2. โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับตน (นบต.)  สําหรับ

ขาราชการระดับ 6 และ 6ว. 
3.  โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ขาราชการในจังหวัดชายแดน    ภาคใต (ของสํานักงาน ก.พ.) 
4. โครงการอบรมขาราชการกอนปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาค 

(ภาคใต)  ของสํานักงาน ก.พ. 
5. สรุปประเมินผลการจัดอบรมโครงการนักบริหารระดับกลาง รุนที่ 4 
6. สรุปประเมินผลการจัดอบรมโครงการนักบริหารระดับตน รุนที่ 76 
7. สรุปประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุนที่ 5 
8. สรุปประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับตน รุนที่ 77 
9. สรุปประเมินผลโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของขาราชการใน   จังหวัดชายแดนภาคใต  
10. สรุปประเมินผลโครงการอบรมขาราชการกอนปฏิบัติราชการใน

สวนภูมิภาค (ภาคใต) 
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ดานการพัฒนานักศึกษา 
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Best Practices การพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการ 
หนวยงาน หนวยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
 
1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและบุคลากรหนวยกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 

2. ขอมูลพื้นฐาน 
2.1 วิสัยทัศน / พันธกิจ 

คณะวิทยาการจัดการมีวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้ 
(รายงานประจําปการประเมินคุณภาพคณะวิทยาการจัดการ ป

การศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 คณะวิทยาการจัดการ,2550 : 3)  
วิสัยทัศน คณะวิทยาการจัดการ เปนคณะชั้นนําในภาคใตที่จัดการ

เรียนการสอนและวิจัยในดานการจัดการทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับ
ทองถิ่นและนานาชาติภายในป 2555 

 พันธกิจ คณะวิทยาการจัดการ มุงเนนการจัดการศึกษาดานการ
จัดการในเชิงทฤษฏีและประยุกตใชทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ สรางผลงานวิจัย บริการวิชาการแกสังคมและชุมชนเพื่อนําไปสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ 

 วิสัยทัศน หนวยกิจการนักศึกษา หนวยกิจการนักศึกษาจะเปน
หนวยงานที่เนนการทํางานในเชิงรุก เพื่อใหการพัฒนาดูแลใหสวัสดิการ
และบริการแกนักศึกษาเพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในดานวิชาการ 
คุณธรรม และจริยธรรมเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติภายใน
ปพุทธศักราช 2555  
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 พันธกิจ หนวยกิจการนักศึกษา 
1. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหครอบคลุมในทุกดาน ทั้งดาน

วิชาการ บําเพ็ญประโยชน กีฬา  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และดานอื่นๆ 

2. จัดใหมีบริการดานทุนการศึกษาที่หลากหลายตามความจําเปน
ของนักศึกษา เชน ทุนคาธรรมเนียมการศึกษา ทุนคาใชจายรายเดือน ทุนคา
หอพักนักศึกษา ทุนคาอาหารกลางวัน ทุนทํางานแลกเปลี่ยน และทุนทั่วไป 
และจัดใหมีการพัฒนานักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาอยางเปนระบบ 

3. จัดบริการใหคําปรึกษา โดยใหบริการใหคําปรึกษากับนักศึกษา
ในทุกๆปญหา ทั้งปญหาการเรียน ปญหาสวนตัว ตลอดจนใหการแนะแนว
อาชีพ โดยมีหองใหคําปรึกษาอยางเปนสัดสวน 

4. จัดใหมีบริการรับสมัครงานและการแนะแนวอาชีพ โดยการ
ปฏิบัติงานในเชิงรุกดวยการติดตอบริษัท/หนวยงานและประสานงานกับ
ชมรมศิษยเกา และศิษยเกาของคณะ เพื่อหาแหลงงานใหกับนักศึกษา 
ใหบริการอํานวยความสะดวกกับบริษัท/หนวยงานที่มารับสมัครงาน 
ตลอดจนการจัดโครงการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานใหกับนักศึกษา
กอนสําเร็จการศึกษา ทั้งดานขอมูลการทํางานและขอมูลดานการศึกษาตอ 

5. จัดใหมีการดําเนินการเรื่องวินัยนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษา
กระทําผิด พรอมทั้งพัฒนานักศึกษาที่ไดรับโทษทางวินัยนักศึกษา และ
ดําเนินการในเชิงรุกเพื่อใหนักศึกษารับทราบขอมูลดานวินัยนักศึกษา อีกทั้ง
จัดโครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

6. จัดใหมีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา โดยทํางานรวมกันระหวาง
คณะและชมรมศิษยเกาคณะวิทยาการจัดการ ประสานการทํากิจกรรม
รวมกัน เชน กิจกรรมระดมทุนการศึกษา กิจกรรมวันครบรอบการสถาปนา
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คณะ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การเชิญศิษยเกาเปนวิทยากรใหกับ
นักศึกษาเปนตน 

7. จัดใหมีบริการดานอื่นๆ สําหรับนักศึกษา เชน การจัดติววิชา
เรียนที่นักศึกษาสวนใหญมีปญหา เชน คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ การบัญชี 
บริการเงินยืมฉุกเฉินเพื่อการศึกษา บริการเยี่ยมไข บริการของหายไดคืน 
บริการไปรษณียภัณฑ บริการแจงขาวสารขอมูลทาง E-mail และทางเว็บ
ไซดหนวยกิจการนักศึกษา บริการวัสดุอุปกรณทางการศึกษา บริการมุม
หนังสือนาอาน เปนตน 

2.2 บุคลากร / นักศึกษา 
บุคลากรประกอบดวย 
 

ขาราชการสาย
วิชาการ(สาย ก) 

จํานวน
(คน) 

ขาราชการสาย
สนับสนุน 

จํานวน
(คน) 

อาจารย 33 ขาราชการสาย ข 7 
ผูชวยศาสตราจารย 23 ขาราชการสาย ค 21 
รองศาสตราจารย 6 พนักงานสายสนับสนุน 3 
พนักงานวิชาการ 19 ลูกจางประจํา 20 
พนักงานเงินรายได 1 ลูกจางช่ัวคราว 24 

รวมสาย ก/สาย
วิชาการ 

65 รวมสายสนับสนุน 75 

รวมบุคลากรทุกประเภท 140 
ที่มา : ftp://saraban.mgt.psu.ac.th 
 
 

 103



บุคลากรหนวยกิจการนักศึกษา 
1. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา (ผศ.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา) 
2. นางนงลักษณ ชูพูล ตําแหนง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ชํานาญการ 8 รักษาการหัวหนาหนวยกิจการนักศึกษา 
3. นายรัชชพงษ ชัชวาลย ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา 
4. นางโสภา สุระคําแหง ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
5. นางสาวณญาดา รัตนบุรี ตําแหนง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

และหนวยไดขอยืมตัวบุคลากรจากหนวยงานอื่นภายในคณะมา
ชวยงาน จํานวน 1 คน ไดแกนางสาวจินตนา สังฆรักษ ตําแหนง นักวิชาการ
พัสดุ 

ภาควิชา/หลักสูตร/การเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรี 
ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่เปดสอนในคณะวิทยาการจัดการ 

ดังนี้  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบดวย 

- สาขาวิชาการเงิน 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
- สาขาวิชาการบริหารและการปกครองทองถิ่น 

ซึ่งในปการศึกษา 2550 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 
3,120 คน 

ระดับปริญญาโท 
ในระดับปริญญาโท ประกอบดวย 2 สาขาวิชาไดแก สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
จํานวนนักศึกษา 
- จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น จํานวน 3,127 คน 
- จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งสิ้น จํานวน 531 คน 
- รวมจํานวนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญา

โท ทั้งสิ้นจํานวน  3,658  คน  
ที่มา : http://reg.psu.ac.th/information.asp(ขอมูล ณ ภาคการศึกษา

ที่ 1 ปการศึกษา 2550 (ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2551)) 
2.3  งบประมาณ / ภาระงาน ฯลฯ (งบประมาณทั้งหมดของหนวยงาน) 

งบประมาณ 
ในปงบประมาณ  2550 คณะวิทยาการจัดการมีงบประมาณ

ดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน57,894,685.96 บาท (หาสิบเจ็ดลานแปดแสนเกา
หมื่นสี่พันหกรอยแปดสิบหาบาทเกาสิบหกสตางค)โดยเปนงบประมาณเงิน
รายได จํานวน 15,867,200.07 บาท (สิบหาลานแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพัน
สองรอยบาทเจ็ดสตางค)  

ที่มา :  http://www.finance.psu.ac.th  
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ภาระงาน 
หนวยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มีภาระงานหลัก  9  

ดาน ดังนี้ (นงลักษณ ชูพูล, 2545 : 4-5) 
1. งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
2. งานแนะแนวใหคําปรึกษา 
3. งานทุนการศึกษา 
4. งานจัดหางาน 
5. งานวินัยนักศึกษา 
6. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
7. งานศิษยเกา 
8. งานธุรการ 
9. งานพิเศษและงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

1 งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หนวยกิจการนักศึกษามีหนาที่จัด 
และควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม ทั้งของหนวยฯ สโมสรนักศึกษา ชุมนุม
นักศึกษา (11 ชุมนุม) ช้ันป กลุมอิสระ และนักศึกษาทั่วไปของคณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งกิจกรรมที่จัดแบงเปน 6 ดาน ไดแก กิจกรรมดาน
วิชาการ  กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมดานกีฬา กิจกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมดานอื่นๆ 
และภาระงานสําคัญที่ตองดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ไดแก การบันทึก Transcript กิจกรรมนักศึกษา ใหกับนักศึกษาทุกคนทั้ง
คณะ เนื่องจากเปนกิจกรรมบังคับ ถานักศึกษาไมทํากิจกรรมตามประกาศที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะไมสามารถสําเร็จการศึกษาได 

2. งานแนะแนวใหคําปรึกษา หนวยกิจการนักศึกษาจัดใหมีการ
แนะแนวใหคําปรึกษากับนักศึกษาทั้งเปนรายบุคคลและกลุม ในปญหา
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สวนตัว  การเรียนและทั่วไป  โดยมีหองใหคํ าปรึกษาที่ เปนสัดสวน 
โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีผลการเรียนออน จะไดรับการดูแลเปนพิเศษ อีกทั้ง
จัดใหมีการทํา Contract Learning (CL) สําหรับนักศึกษาเหลานี้ดวย 

3. งานทุนการศึกษา หนวยกิจการนักศึกษา มีหนาที่ดําเนินการ
เรื่องทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาทางเศรษฐกิจใหมีโอกาส
ไดศึกษาเลาเรียนไดเทาเทียมกับนักศึกษาคนอื่นๆทั้งทุนการศึกษาจาก
ภายนอกและภายในคณะ โดยจัดดําเนินการตั้งแตการหาแหลงทุน การรับ
สมัครการสัมภาษณ การประกาศผล การทําพิธีมอบทุน ตลอดจนมีการดูแล
พัฒนานักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา ปลูกฝงใหเปนผูมีจิตสํานึกสาธารณะ
และเปนผู “ให” ตามกําลังความสามารถของนักศึกษา 

4.  งานจัดหางาน หนวยกิจการนักศึกษา จัดใหมีบริการจัดหางาน
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ต้ังแตการเตรียมความ
พรอมจนถึงการมีงานทํา โดยประชาสัมพันธใหบริษัท/หนวยงานเขามารับ
สมัครงานที่คณะ และนอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในการ
ใหความรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการเขาสูตลาดการทํางานทุกภาค
การศึกษาดวย 

5.  งานวินัยนักศึกษา หนวยกิจการนักศึกษา ดําเนินงานเรื่องวินัย
นักศึกษาทั้งการจัดโครงการพัฒนาใหความรู  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และ เมื่อนักศึกษากระทําผิดใดๆ ตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
โดยดําเนินการตั้งแต รับคํารอง แตงตั้งคณะกรรมการ ทําการสอบสวน 
พิจารณาใหโทษ และติดตามดูแลใหคําปรึกษา และดูแลความประพฤติ 
พรอมทั้งควบคุมการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ  

6. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา หนวยกิจการนักศึกษา ไดจัด
ใหมีบริการและสวัสดิการสําหรับนักศึกษา ดังตอไปนี้ 
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6.1 บริการเงินยืมฉุกเฉินเพื่อการศึกษา  หนวยกิจการนักศึกษาไดจัด
ใหมีบริการเงินยืมฉุกเฉินเพื่อการศึกษา ยืมไดครั้งละไมเกิน 2,000 บาท โดย
ไมคิดดอกเบี้ย 

6.2 บริการไปรษณียภัณฑนักศึกษา  หนวยกิจการนักศึกษาได
จั ดบริ ก ารในการรับจดหมาย / พัสดุ ของนั กศึ กษา  ทั้ ง ในลักษณะ
ไปรษณียภัณฑทั่วไปและไปรษณียภัณฑลงทะเบียน  

6.3 บริการประชาสัมพันธขาวสาร ไดจัดใหมีการประชาสัมพันธ
ขาวสารทุกชนิดที่เกี่ยวของกับนักศึกษา ในลักษณะบอรดประชาสัมพันธ 
ตลอดปการศึกษา 

6.4 บริการการเยี่ยมไข หนวยกิจการนักศึกษา จัดใหมีบริการเยี่ยมไข
สําหรับนักศึกษาที่ปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ และตองเขารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล  

6.5 บริการติดตามตัวนักศึกษา หนวยกิจการนักศึกษา มีภาระงานใน
การติดตามตัวนักศึกษา เมื่อมีความจําเปนตางๆ เชน อาจารยที่ปรึกษา
ตองการพบ  ผูปกครองมาหา หรือเมื่อความจําเปนที่เกี่ยวของกับภาระอื่น 
เชน วินัยนักศึกษา ทุนการศึกษา เปนตน 

6.6 บริการขาวสารทางเว็บไซดของหนวยกิจการนักศึกษา ไดแก เว็บ
ไซด stu.mgt.psu.ac.th 

6.7 บริการตลาดนัดวัฒนธรรม โดยจัดพื้นที่ถาวร และมีอุปกรณ
การละเลนแบบไทยไวบริการทุกวัน 

6.8 บริการอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เชน หอพักนักศึกษา 
การประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหาร และการประสานงานอื่นๆใน
การที่นักศึกษาเขารวมกิจกรรม/กีฬาของมหาวิทยาลัย เปนตน 
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7.  งานศิษย เกา  หนวยกิจการนักศึกษามีภาระหนาที่ ในการ
ประสานงานเรื่องศิษยเกากับชมรมศิษยเกาของคณะและสมาคมศิษยเกาของ
มหาวิทยาลัย ในการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาและจัดทํางานรวมกันในโอกาส
ตางๆ เชน การคัดเลือกศิษยเกาดีเดน งานวันครบรอบการสถาปนาคณะ งาน
คืนสูเหยา ตลอดจนการระดมเงินเพื่อเปนทุนการศึกษาของนักศึกษา เปนตน 

8.  งานธุรการ หนวยกิจการนักศึกษารับผิดชอบงานธุรการทั้งของ
หนวยกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและชุมนุม ในการรับเรื่องเขา งาน
พิมพ สงเรื่องออก ออกเลขหนังสือ และการจัดพิมพหนังสือคูมือในโอกาส
ตางๆ 

9.  งานพิเศษและงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย นอกจากภาระงานที่
กลาวมาแลวขางตนหนวยกิจการนักศึกษาจะตองรับผิดชอบงานพิเศษอื่นๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย  ไดแก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  งาน
สถาปนาคณะวิทยาการจัดการ งานมอ.วิชาการ และงานในรูปคณะกรรมการ
ทํางานในโอกาสตางๆที่คณะจัดขึ้น  

 

3. หลักการและเหตุผล  
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดใชกรอบแนวคิดในการกําหนด

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปน 3 
ดาน ไดแก ดานทักษะพื้นฐาน ดานความสามารถทางวิชาชีพ และดาน
ความสามารถทางสังคม โดยคํานึงถึงคุณลักษณะพื้นฐานในความเปน
ทองถิ่น และนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่วา “ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนที่
สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง...” มาประกอบพิจารณา
กําหนดเปนคุณลักษณะบัณฑิตดังกลาว ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการไดนํา
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เปาหมายการพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มาใชกําหนดรูปแบบการพัฒนานักศึกษาอยาง
เปนระบบ ซึ่งเปน “กระบวนการพัฒนานักศึกษาสรางคุณคาความเปน
บัณฑิต”  
(เอกสารประกอบการประชุม การประชุมวิชาการศึกษาทั่วไประดับประเทศ 
ครั้งที่ 4. การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองครวม 2551.เชียงใหม) 
 คณะวิทยาการจัดการ โดยหนวยกิจการนักศึกษา ซึ่งเปนหนวยงาน
หลักของคณะในการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนใหบริการอํานวยความ
สะดวกตางๆ ใหกับนักศึกษา ตระหนักถึงการพัฒนานักศึกษาแบบบูรณา
การใหนักศึกษาทุกคนเปนบัณฑิตที่สมบูรณดวยความรูคูคุณธรรม ในการ
พัฒนานักศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบ 
เนื่องจากการเขามาศึกษาของนักศึกษา ต้ังแตช้ันปที่ 1 จนสําเร็จการศึกษา 
ในชั้นปที่ 1 มีประสบการณทั้งดานการเรียนและดานสังคมแตกตางกัน 
การพัฒนาจึงตองวางแผนเปนชวงช้ัน ใหเหมาะกับสภาพและความจําเปน
ของนักศึกษาแตละช้ันป จึงไดกําหนดแผนงานพัฒนานักศึกษาออกเปน 3 
ชวงช้ัน โดยจัดโครงการเสริมประสบการณใหเหมาะสมกับแตละชวงช้ัน 
เพื่อใหการสําเร็จการศึกษาเต็มไปดวยความพรอมและความมั่นใจ การจัด
พัฒนานักศึกษาในปจจุบัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทํางานในแนวรุก ขจัด
อุปสรรคปญหา และสงเสริมจุดเดนหรือจุดแข็ง และจะตองดูแลนักศึกษาที่
มีปญหาเปนพิเศษอยางใกลชิด การจัดโครงการ การใหทุนการศึกษา หรือ
บริการตางๆ จะหยุดนิ่งอยูกับที่ไมไดตองพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อให
นักศึกษาทุกคนกาวไปเปนบัณฑิตที่เกง ดี มีสุข 
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4. แผนงาน (Approach) / งบประมาณในการจัดโครงการ/
กิจกรรม 
4.1 แผนงาน 

 การจัดทําแผนงานการพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
มีการจัดทําแผนงานอยางเปนระบบและมีความชัดเจน  โดยใช ช่ือวา 
กระบวนการพัฒนานักศึกษาสรางคุณคาความเปนบัณฑิต  ซึ่งเปนการพัฒนา
นักศึกษาโดยแบงเปนชวงช้ันปตามความเหมาะสมของสภาพนักศึกษา โดย
ใ ช กิ จ ก ร ร ม  6  ด า น แ ล ะ เ ป า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สุกรี เมฆทันต , 2544 : 4-5) และคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยพึงประสงค (คูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2549 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , 2549 : ปกในหนาหลัง) เปนกรอบใน
การจัดทําแผนและการพัฒนา ดังนี้ 

กิจกรรม 6 ดานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
- กิจกรรมดานวิชาการ 
- กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน 
- กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  
- กิจกรรมดานกีฬา 
- กิจกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมดานอื่นๆ 

 
เปาหมายการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- นักศึกษาตองมีจิตสํานึกสาธารณะ 
- นักศึกษาตองมีทักษะชีวิต 
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- นักศึกษาตองมีความเปนไทย / คุณธรรม–จริยธรรม 
- นักศึกษาตองมีความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเปนลูกพระ

บิดา 
- นั ก ศึ ก ษ า ต อ ง มี ค ว า ม รู สึ ก เ ป น ห นึ่ ง เ ดี ย ว ใ น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
- นักศึกษาตองมีความเขาใจในพหุวัฒนธรรม 

คุณลักษณะบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยพึงประสงค 
- ทักษะพื้นฐาน 
- ความสามารถทางวิชาชีพ 
- ความสามารถทางสังคม 

แลวนํามาจัดเปนแผนการดําเนินงาน แบงการพัฒนานักศึกษาเปน 3 ชวง
ช้ัน ไดแก 

•  ชวงชั้นที่ 1....สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 

•  ชวงชั้นที่ 2....สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 และ 3 

•  ชวงชั้นที่ 3.... สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 4  
4.2 งบประมาณในการจัดกิจกรรม 
ในปงบประมาณ 2550 หนวยกิจการนักศึกษาไดรับการจัดสรร

งบประมาณจํานวน 2,978,200 บาท (สองลานเกาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสอง
รอยบาทถวน) ในการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและจัดสรรเปน
ทุนการศึกษา  

(งบประมาณเงินรายไดประจําป 2550 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
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5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy) 
คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการและแผนงานตลอดจนการ

ปฏิบัติงานตามแผนดังนี้ 

 
 
ชวงชั้นที่ 1....สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 

เปนนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากมัธยมศึกษาสูชีวิตอุดมศึกษา 
นักศึกษาจึงตองปรับตัวในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาตอง
พ บ เ จ อ กั บ เ พื่ อ น ใ ห ม  ที่ ม า จ า ก ต า ง ส ถ า บั น  ต า ง ถิ่ น 
ตางฐานะ และตางวัฒนธรรม ในสวนนี้คณะฯ จึงจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาที่ เกี่ยวกับการปรับตัวและสรางความพรอมในการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การสรางความรักและสามัคคีในหมูนักศึกษา สรางความรักใน
สถาบัน และจัดใหมีบริการตางๆ ที่จําเปนสําหรับนักศึกษา ตลอดจนมี
กระบวนการดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนออน และที่สําคัญคือจัดใหมีการ
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ทดสอบคุณภาพชีวิตกอนเร่ิมเขาศึกษา เพื่อคัดกรองนักศึกษา นําไปสูการ
ปองกันและแกปญหาอยางเปนระบบ โครงการที่สําคัญที่จัดใหนักศึกษา
ในชวงช้ันนี้ อาทิเชน โครงการวิทยาการฯสานใจ โครงการ Re-Ex Memo 
โครงการกีฬา โครงการสงเสริมเพิ่มทักษะทางบัญชี โครงการพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร โครงการดานศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

โครงการวิทยาการฯสานใจ

โครงการ Re-Ex Memo โครงการกีฬาตางๆ

โครงการพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตรโครงการสงเสริม

เพิ่มทักษะดานบัญชี

โครงการทางดานศิลปวัฒนธรรม

บริการตางๆสําหรับ
นักศึกษาการดูแลนักศึกษาที่

มีผลการเรียนออน

 
ชวงชั้นที่ 2....สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 และ 3 
 นักศึกษาทั้ง 2 ช้ันปมีลักษณะที่คลายคลึงกัน โดยสามารถปรับตัวใน
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยไดแลว นักศึกษากลุมนี้จึงมีความพรอมและมี
พลังที่จะเรียนรูและรับสิ่งใหม ๆ เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพที่อยู
ภายในตัวนักศึกษาใหแสดงออกมา ในสวนนี้ คณะฯ จึงจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา ในรูปของกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ รวมทั้งการฝก
ใหนักศึกษามีภาวะผูนํา เรียนรู กระบวนการทํางานเปนทีม และการฝกความ
รับผิดชอบ โดยนักศึกษาในชวงช้ันที่ 2 จะทําหนาที่ในการเปนองคกร
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรม และเปนตัวประสานระหวางนักศึกษา ช้ันปที่ 1 และชั้นปที่ 4 
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ในชวงนี้ยังคงตองดูแลนักศึกษาที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและนักศึกษาที่มีผล
การเรียนออนอยางใกลชิด โครงการที่สําคัญที่จัดใหนักศึกษาในชวงช้ันนี้ 
อาทิเชน โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ โครงการแสงสวางทางปญญา 
โครงการศักยภาพการเปนผูนํา  โครงการวิทยาการสรรคสรางชุมชน 
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โครงการดานศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

โครงการเสริมทักษะ
ดานภาษาอังกฤษ

โครงการแสงสวาง
ทางปญญา

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเปนผูนํา

โครงการทางดานศิลปวัฒนธรรม

โครงการวิทยาการฯ
สรรคสรางชุมชน
โครงการพัฒนาตางๆ

การดูแลนักศึกษาที่
มีผลการเรียนออน

บริการตางๆสําหรับ
นักศึกษา

การแขงขันทักษะทางวิชาการ 

 
ชวงชั้นที่ 3.... สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 4  

นักศึกษากลุมนี้ไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ ความรู และทักษะใน
วิชาชีพ รวมทั้งไดผานกระบวนการพัฒนานักศึกษาขั้นสูงสุดซึ่งเกือบจะ
ครบถวนแลว ในสวนนี้คณะฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อเนนย้ําในเรื่องการพัฒนา
บุคลิกภาพและการแนะแนวอาชีพ โดยจะเชิญวิทยากรที่มีประสบการณและ
ศิษยเกาซึ่งประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานมาเปนวิทยากรทั้งยังเปน
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบันอันจะกอใหเกิด
เครือขายในอนาคต รวมทั้งการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับ
คุณลักษณะการเปนบัณฑิตที่ดีและมีจิตสํานึกสาธารณะในการเปนพลเมือง
ที่ดี รวมถึงการปลูกฝงใหนักศึกษา ตระหนักและนําพระราชปณิธานแหง
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สมเด็จพระราชบิดากรมหลวงสงขลานครินทร เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
และนําไปปฏิบัติตอไปในอนาคต โครงการที่สําคัญที่จัดใหนักศึกษาในชวง
ช้ันนี้ อาทิเชน โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสมัครงาน(TOEIC) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพกอนสําเร็จการศึกษา 
โครงการสัมภาษณอยางไรใหไดงาน โครงการลองกองออนไลนชวยชาวใต
เพื่อสันติสุข โครงการดานศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

โครงการเตรียมความพรอมชีวิตการทํางาน 
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 

โครงการสัมภาษณงาน
อยางไรใหไดงาน 

โครงการลองกอง
ออนไลนชวยชาวใต
เพ่ือสันติสุข

โครงการปจฉิมนิเทศ

โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน

(TOEIC)

โครงการทางดานศิลปวัฒนธรรม  
 

6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
6.1 มีแผนการพัฒนานักศึกษาอยางเปนระบบตั้งแตช้ันปที่ 1–4 โดย

จัดแบงการพัฒนาเปน 3 ชวงช้ัน ไดแก ชวงช้ันที่ 1 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1
ชวงช้ันที่ 2 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2-3 และชวงช้ันที่ 3 สําหรับนักศึกษาชั้น
ปที่ 4 

6.2 มีการรับนองใหมแนวสรางสรรคในชื่อโครงการวิทยาการฯสาน
ใจ โดยยกเลิกระบบวากเกอร และลักษณะของโครงการเปนการเขาคาย
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ภายในคณะ ซึ่งสามารถใหความรูความเขาใจใหนักศึกษาใหมไดครบถวน
ทุกดาน 

6.3 มีการใชเทคโนโลยีใหมๆ  เขามาชวยในการดําเนินงานดาน
กิจกรรมนักศึกษาเชน การสแกนลายนิ้วมือดวยเครื่องสแกนในการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึก Transcript 
กิจกรรมนักศึกษา  การจัดทําเพลงประจําคณะและมหาวิทยาลัยดวยระบบคา
ราโอเกะ เพื่อใชในการสอนนองรองเพลงในโครงการวิทยาการฯสานใจ ซึ่ง
ทําใหนองใหมสามารถรองเพลงไดอยางรวดเร็วและถูกตองตามทํานอง 

6.4 จัดใหมีโครงการตลาดนัดวัฒนธรรมโดยกําหนดพื้นที่ถาวร ทําให
การจัดทํากิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนไปอยางตอเนื่องเปน
ระบบและเปนการสรางบรรยากาศดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน
คณะที่ยั่งยืน 

6.5 จัดใหมีการแขงขันการประกวดโครงการดีเดน (Mgt.The Best 
Project) เพื่อฝกใหนักศึกษาทํากิจกรรมนักศึกษาอยางมีหลักการประกัน
คุ ณภ าพ โด ย ใ ช ก ร ะบ วนก า ร  PDCA-Par (คู มื อ ป ร ะกั น คุ ณภ าพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , 2544 : 21) ตามแนวทางการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 

6.6 จัดระบบการใหทุนการศึกษาแบบใหมโดยจัดสรรเปนทุน
หลากหลายตามความจําเปนของนักศึกษา เชน ทุนคาธรรมเนียมการศึกษา 
ทุนคาใชจายรายเดือน ทุนคาหอพักนักศึกษา ทุนคาอาหารกลางวัน ทุน
ทํางานแลกเปลี่ยน และทุนทั่วไป และจัดใหมีการพัฒนานักศึกษาที่ไดรับ
ทุนการศึกษาอยางเปนระบบ 

6.7 สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยองคกรนักศึกษาที่เขมแข็ง 
ไดแกสโมสรนักศึกษา ชุมนุมนักศึกษา ช้ันปรวมไปถึงกลุมอิสระ 
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6.8 คณะใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในการจัดสรรงบประมาณดานการ
พัฒนานักศึกษา  

7. การประเมินทบทวนผลงานการดําเนินงาน (Assessment & 
Review) 
ในการปฏิบัติงานแตละภาระงานของหนวยกิจการนักศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการ จะมีการประเมินทบทวนการดําเนินงานอยางเปนทางการ
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนการ
พัฒนานักศึกษาแตละชวงช้ันตามที่กําหนดไวหรือไม หรือมีปญหาเกิดขึ้น
ในระหวางดําเนินการหรือไม เชน ในเรื่องการชวยเหลือนักศึกษา พบวา 
นอกจากคณะจะสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาโดยตรงแลว 
ในการไปเยี่ยมบานนักศึกษาแตละครั้ง พบปญหาวา ครอบครัวนักศึกษา
ลําบากมาก พอแมปวยหนัก บานเกาทรุดโทรม จนไมสามารถเรียกไดวา 
“บาน” ฯลฯ จึงไดจัดตั้งกองทุนชวยเหลือนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากกองทุนเดิมซึ่ง
มีอยูแลว เพื่อชวยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่มีความลําบากมากเปนพิเศษ 
เปนตน 

 

8. กลยุทธหรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
8.1 ดานทรัพยากรมนุษย (MAN) 
- ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ ใหความสําคัญในการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในดานตางๆ ที่มีความสรางสรรคและเกิดประโยชนแก
นักศึกษา  เพื่อชวยพัฒนาทักษะชีวิตใหแกนักศึกษา 

- บุคลากร  มีความรูความสามารถและมีความเขาใจในภาระงานทั้ง
ของสวนตน และสวนรวม  ทําใหการดําเนินภาระงานในดานตางๆ เปนไป
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อยางมีประสิทธิภาพ  มีความสามัคคีพรอมทั้งทุมเท   เสียสละในการ
ดําเนินงาน 

- องคกรนักศึกษา มีความเขมแข็ง มีความรูความสามรถและมีระบบ
การจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดพลังในการสรางสรรคกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอทั้งตัวนักศึกษา คณะมหาวิทยาลัยและสังคม 

8.2 ดานงบประมาณ (MONEY) 
- มีก ารวางแผนการจั ดทํ า งบประมาณที่ ค รอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ ทําใหการเบิกจายงบประมาณมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว  
- คณะใหการสนับสนุนงบประมาณอยางเต็มที่ในการจัดกิจกรรม 

พัฒนานักศึกษา และดานทุนการศึกษา ทําใหกิจกรรมการพัฒนานักศึกษามี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแกนักศึกษาอยางแทจริง 

8.3 ดานวัสดุ  อุปกรณ (MATERIAL) 
- มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือในการบันทึกลายนิ้วมือของนักศึกษา เพื่อ

ใชในการบันทึกขอมูล Transcript กิจกรรมนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม  
เพื่อความสะดวกและความถูกตองในการเขารวมกิจกรรม 

- จัดทําคาราโอเกะเพลงประจําคณะและเพลงประจํามหาวิทยาลัย 
เพื่อใชในการฝกสอนการรองเพลงสําหรับนักศึกษาใหมใหมีมาตรฐานและ
มีความถูกตอง  ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาสามารถฝกรองเพลงคณะไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- มีเว็บไซตหนวยกิจการนักศึกษา (http://stu.mgt.psu.ac.th) เพื่อให
ความรูและสื่อสารขอมูลกับนักศึกษา 

- มีคูมือที่ใชในการปฏิบัติงานและที่เปนประโยชนกับนักศึกษาใน
โอกาสตางๆ เชนหนังสือคูมือผูปกครอง  หนังสือคูมือนักศึกษาใหม  
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หนังสือคูมือปฏิบัติงาน หนังสือคูมือการเขียนโครงการ หนังสือรายงาน
ประจําปของหนวยกิจการนักศึกษา เปนตน 

- จัดทําแบบทดสอบคุณภาพชีวิต สําหรับนักศึกษาเขาใหม โดยใช
แบบทดสอบคุณภาพชีวิตของกรมสุขภาพจิต เพื่อคัดกรองนักศึกษา เพื่อ
นาํไปสูกระบวนการดูแลนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
ในคณะวิทยาการจัดการ 

8.4 ดานการจัดการ (MANAGEMENT) 
- มีการประชุมและวางแผนการปฏิบัติงานประจําปรวมกันใน

หนวยงานโดยจัดทําเปนตารางและแผนปฏิบัติงานขนาดใหญติดไวในหอง
หนวยฯและควบคุมใหมีการปฏิบัติงานตามแผน 

- มีการประเมินผลโครงการทุกโครงการและนําผลการประเมินไป
ใชอยางเปนระบบในรูปแบบของการสัมมนามอบงาน และการสัมมนา
ศักยภาพของการดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษา ชวยใหเกิดการพัฒนางาน
อยางตอเนื่องและทําใหทราบผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน 

- สนับสนุนนักศึกษาใหทํากิจกรรมนักศึกษานอกเหนือจากองคกร
นักศึกษาที่เปนทางการโดยเปดโอกาสใหนักศึกษารวมกลุมอิสระเพื่อเสนอ
โครงการ โดยจัดงบประมาณไวรองรับ 

- จัดใหมีตลาดนัดวัฒนธรรม โดยกําหนดพื้นที่ถาวร ทําใหการ
จัดทํากิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนไปอยางตอเนื่องเปนระบบ
และเปนการสรางบรรยากาศดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในคณะที่
ยั่งยืน 

- คณะจัดสรางลานกิจกรรมขนาดใหญ จํานวน 2 ลาน ในชื่อ ลาน
ผูนําและลานหูกวาง เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา ทําใหมี
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 
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- จัดใหมีโครงการ Mgt. The Best Project เพื่อฝกใหนักศึกษาใช
กระบวนการคุณภาพในการทํากิจกรรมนักศึกษา (PDCA-Par) 

- จัดใหมีแบบทดสอบคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหมช้ันปที่ 1 กอนเริ่ม
เขาศึกษา โดยเปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการวิทยาการฯสานใจ ซึ่งเปน
ประโยชนกับการดูแลพัฒนานักศึกษาเปนอยางมากคณะสามารถทราบได
จากการแปรผลวา นักศึกษาที่มีคุณภาพชีวิตต่ํา มีปญหาอยางไร และสามารถ
ชวยดูแลชวยเหลือนักศึกษาไดอยางทวงที ทําใหนักศึกษาเหลานั้นสามารถ
ปรับตัวไดในสังคมใหมตอไป 

- หนวยกิจการนักศึกษาจัดใหบริการนักศึกษาแบบไมพักกลางวัน
ทุกวันทําการ ทั้งนี้เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาที่มาติดตอ ซึ่งมีเวลา
วางไมตรงกัน 
 

9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
 

ยุทธศาสตรเชิงรุกในภาพรวมในการพัฒนานักศึกษา  คณะวิทยาการ
จัดการ 

1. การกําหนดแผนการพัฒนานักศึกษาอยางเปนระบบและมีความ
ชัดเจน โดยใชช่ือวา กระบวนการพัฒนานักศึกษาสรางคุณคาความเปน
บัณฑิต   ซึ่งเปนการพัฒนานักศึกษาโดยแบงเปนชวงช้ันปตามความ
เหมาะสมของสภาพนักศึกษา โดยใชกิจกรรม 6 ดานและเปาหมายการ
พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนกรอบในการพัฒนา 

2. การจัดกิจกรรมรับนองเชิงสรางสรรค  ในชื่อโครงการวิทยาการฯ 
สานใจ เปนโครงการรับนองเชิงสรางสรรครูปแบบใหม  เพื่อทดแทนการรับ
นองในรูปแบบเดิม (วากเกอร) ซึ่งโครงการดังกลาว  จะชวยใหนักศึกษา
ใหมสามารถปรับตัวและเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ  และเกิด
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ความรักในสถาบัน  นอกจากนี้ยังเปนการสรางทัศนคติความเขาใจในการ
ลดการใชความรุนแรงและการเคารพในสิทธิมนุษยชน   ซึ่งเปนสิ่งที่
นักศึกษาทุกคนพึงตระหนักอันจะเปนการสรางสังคมแหงความเขาใจและ
เอื้ออาทร 

3. การสงเสริมใหเกิดองคกรนักศึกษาที่มีความหลากหลาย  ในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความหลากหลาย  นอกเหนือจากสโมสร
นักศึกษาและชุมนุมนักศึกษา  คณะฯยังเปดโอกาสใหนักศึกษาที่มีความ
สนใจรวมกลุมกันจัดกิจกรรมที่สรางสรรคและมีประโยชนอยางอิสระและ
สามารถขอรับการสนับสนุนในดานตางๆ จากคณะฯ ได  เชน งบประมาณ  
สถานที่  เปนตน  จากการดําเนินการในรอบ 4 ปที่ผานมา  ไดมีการรวมกลุม
ของนักศึกษาในสาขาวิชา  และกลุมกิจกรรมอิสระมาดําเนินกิจกรรม เชน 
กลุมรักษประชาธิปไตย  กลุมรักการอาน  เปนตน 

4. การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ  โดยคณะวิทยาการจัดการได
สนับสนุนใหองคกรนักศึกษาจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการของทุกๆ ชุมนุม  
และสโมสรนักศึกษา ซึ่งไดมีการนําความรูจากชุมนุมและสาขาวิชาเรียนมา
ประยุกตเปนกิจกรรม  ซึ่งจะเปนกิจกรรมที่มีสวนชวยในการพัฒนาชุมชน  
เชนโครงการวิทยาการฯ สรรคสรางชุมชน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ให
นักศึกษาไดเรียนรูเพื่อใหเกิดความรักและหวงแหนชุมชนอันจะเปนการ
สรางจิตสํานึกสาธารณะ  เชน โครงการพัฒนานักกิจกรรมสานสัมพันธ
ชุมชน เปนตน 

5. การบันทึกขอมูลการทํากิจกรรมนักศึกษาดวยเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ  ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูลให
เปนระบบและมีความถูกตองแมนยํา ชวยใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
จัดเก็บขอมูลกิจกรรมนักศึกษา 

 122



6. การจัดทําเว็บไซตหนวยกิจการนักศึกษาhttp://stu.mgt.psu.ac.th 
ซึ่งเปนการเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารระหวางคณะฯกับนักศึกษา รวมทั้ง
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการที่มีความสะดวกแกนักศึกษา 

7. การจัดบริการใหคําปรึกษาเปนกรณีพิเศษสําหรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนตํ่ากวาเกณฑ นอกเหนือจากบริการใหคําปรึกษาทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อลด
ปญหาการตกออก (Retired) ของนักศึกษา 

8. เพิ่มรูปแบบการจัดสรรทุนการศึกษานอกเหนือจากทุนการศึกษา
ประเภทให เปลาเพื่อพัฒนานักศึกษาในดานวิชาการ  และเรียนรูการ
ชวยเหลือตนเอง ทุนการเขียนบทความ ทุนทํางานแลกเปลี่ยน เปนตน 

9. จัดสรรงบประมาณสํารองที่สามารถชวยเหลือนักศึกษาไดทันที 
หากนักศึกษามีความจําเปนเรงดวนที่จะตองไดรับการชวยเหลืออยาง
ทันทีทันใด 

10. เพิ่มลักษณะการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาตามความจําเปน
ใหกับนักศึกษา โดยพิจารณาตามความจําเปนเปนรายบุคคล โดยพิจารณาใน
รูปแบบคณะกรรมการ  เชน  ใหทุนการศึกษา  ค าลงทะเบียนเรียน 
คาธรรมเนียมพิเศษ คาใชจายรายเดือน คาหอพักนักศึกษา เปนตน โดย
อาจจะใหการสนับสนุนอยางใดอยางหนึ่งหรือใหการสนับสนุนทุกอยาง  

11. เพิ่มการติดตามดูแลนักศึกษาที่ ไดรับทุนอย างใกล ชิดและ
สม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และ
สังคม โดยการจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมสรางฝนปนสุข กิจกรรมบัตร
อวยพรแทนใจวันปใหม และกิจกรรมแสงสวางทางปญญา เปนตน 

12. จัดใหมีคูมือการเขียนจดหมายแนะนําหรือจดหมายสมัครงานและ
การกรอกใบสมัครงาน 
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13. จัดทําสมุดบันทึกช่ือ-สกุล ที่อยูนักศึกษา ตลอดจนเบอรโทรศัพท
ตามความสมัครใจของนักศึกษา เพื่อติดตอและประสานงานกับนักศึกษา
โดยตรงเมื่อบริษัท/หนวยงานตองการบุคลากรเขารวมงานในภาวะเรงดวน 

14. จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของบริษัท/หนวยงานที่จางงาน 
15. การติดตอสงขาวสารถึงนักศึกษาโดยตรงดวยระบบอิเลคทรอนิคส

เมลของคณะ ซึ่งสามารถคัดกรองกลุมนักศึกษาไดตามความเหมาะสมของ
การสงขาวสาร 

16. การประชาสัมพันธสงขาวสารการรับสมัครงานถึงนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาผาน ระบบเว็บไซต PSU Job Search ของมหาวิทยาลัย 

17. การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในเชิงรุกในการเตรียม
ความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงาน เชน โครงการเตรียมความพรอมในการ
สมัครงาน โครงการสรางบุคลิกที่ดีกอนไปสมัครงาน รวมถึงโครงการ
พัฒนาการในเชิงเทคนิคใหม นอกเหนือจากการสอนในหองเรียน เปนตน 

18. มีการเพิ่มเวลาในการใหบริการโดยนักศึกษาสามารถมาติดตอ
ขอรับบริการตางๆไดต้ังแตเวลา 08.30 -16.30 น. โดยไมมีการหยุดพัก
กลางวัน 
 

10. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) หากคณะ / 
หนวยงานมีขอมูลสามารถเปรียบเทียบไดใหรายงานขอมูลดวย
เพื่อเปนการ Benchmark 

ผลการดําเนินงานดานการพัฒนานักศึกษาเปรียบเทียบยอนหลัง จะ
เห็นไดวาคณะวิทยาการจัดการมีพัฒนาการดานการพัฒนานักศึกษาใน
รูปแบบของการจัดโครงการ/กิจกรรม และการจัดสรรงบประมาณ ดัง
แผนภูมิดังนี้ 
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ปการศึกษา
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จํานวน

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ที่มา : รายงานกิจการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2546-2549 หนวยกิจการ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
 http://student.psu.ac.th 
 

จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวา จํานวนโครงการที่คณะจัดเพื่อพัฒนา
นักศึกษาในดานตางๆ มีปริมาณที่เพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน โดยในป
การศึกษา 2548 มีจํานวน 62 โครงการ แตในปการศึกษา 2550 มีมากถึง 143 
โครงการ 
 และเมื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานดานโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา
ระหวางคณะตางๆในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
ยอนหลัง 3 ป จะเห็นไดวาคณะวิทยาการจัดการมีโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาดังกราฟแสดงดังนี้ 
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ปการศึกษา 2548 
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การแพทยแผนไทย

 

 จากแผนภูมิจะเห็นไดวา ในปการศึกษา 2548 คณะวิทยาศาสตร จัด
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  ไ ด จํ า น ว น ม า ก เ ป น ลํ า ดั บ ที่ 1 ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จํานวน 84 โครงการ โดยมี 
คณะวิทยาการจัดการและคณะวิศวกรรมศาสตร ตามมาเปนลําดับที่ 2 และ 3 
ดวยจํานวนโครงการ/กิจกรรม 62 โครงการและ 61 โครงการ ตามลําดับ 
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ปการศึกษา 2549 
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 จากแผนภูมิจะเห็นไดวา ในปการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตร ยังคงมี
จํานวนโครงการ/กิจกรรม มากเปนลําดับที่ 1 จํานวน 119 โครงการ โดยมี
คณะวิทยาการจัดการและคณะวิศวกรรมศาสตรตามมาเปนลําดับที่ 2 และ 3 
ดวยจํานวนโครงการ 118 โครงการ และ 106 โครงการตามลําดับ 
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ปการศึกษา 2550 
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 จากแผนภูมิจะเห็นไดวา ในปการศึกษา 2550 คณะวิทยาการจัดการ มี
จํานวนโครงการ/กิจกรรม มากขึ้นเปนลําดับที่ 1 จํานวน 143 โครงการ โดย
มีคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร ตามมาเปนลําดับที่ 2 และ 3 
ดวยจํานวนโครงการ/กิจกรรม 118 โครงการ และ 103 โครงการ ตามลําดับ 
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งบประมาณดานการพัฒนานักศึกษา 

แผนภูมิแสดงเงินงบประมาณดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทุนการศึกษา
(เฉพาะเงินงบประมาณสนับสนุนจากเงินรายไดคณะ )

1,0 90 ,0 0 0

477,0 0 0
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แผนภูมิแสดงงบประมาณรวมด านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทุนการศึกษา

(เฉพาะเงินงบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได คณะ)
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 จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวา จํานวนงบประมาณที่คณะจัดเพื่อพัฒนา
นักศึกษาในดานตางๆ มีปริมาณที่เพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน โดยในป
การศึกษา 2548 มีงบประมาณจํานวน 527,000 บาท (หาแสนสองหมื่นเจ็ด
พันบาทถวน) แตในปการศึกษา 2550 มีจํานวนงบประมาณ 2,978,200 บาท 
(สองลานเกาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน) 
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11. บทสรุป 
 การพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการมีพัฒนาการที่กาวหนาขึ้น
อยางเปนระบบ ซึ่งจะขอสรุปดวยทฤษฎี FORCE FIELD ANAYSIS 
MODEL ซึ่งเปนทฤษฎีที่วาดวยแรงเสริมและแรงตาน (http://www.accel-
team.com/techniques/force_field_analysis.html) ดังนี้ 
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 ในปการศึกษา 2547 มีจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเปนจํานวน
มาก ทําใหยากตอการจัดกิจกรรม นักศึกษาในแตละสาขาวิชาไมรวมกลุมกัน
แยกกันทํากิจกรรม สถานที่คับแคบ ในขณะที่งบประมาณก็มีจํากัด ไมเอื้อตอ
การทํากิจกรรม  แตในขณะเดียวกัน หนวยกิจการนักศึกษามีทีมงานมีมี
ประสบการณคอนขางสูงในการทํางาน จํานวน 3 คน รวมกับผูบริหารที่กํากับ
ดูแลอีก 1 คน รวมเปน 4 คน 
 จะเห็นไดวา แรงตานหรือปญหาอุปสรรค มีมากกวาแรงเสริมหรือ
ปจจัยสนับสนุน 
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 ในปการศึกษา 2548 คณะยังคงขาดสถานที่ในการทํากิจกรรม นักศึกษา
มีจํานวนมากเชนเดิม งบประมาณไมไดเพิ่มขึ้นมากนัก แตในปนี้เปนปแรก
ที่คณะจัดใหมีโครงการรับนองใหมแนวสรางสรรค  ในช่ือโครงการ
วิทยาการฯสานใจ โดยยกเลิกระบบวากเกอรแบบเดิม นักศึกษาแตละสาขา
เริ่มรวมตัวกันไดมากขึ้น นักศึกษาเริ่มมีแนวโนมสนใจการทํากิจกรรม และ
คณะไดเพิ่มทีมงานกิจการนักศึกษาเปน 4 คน  
 ในปนี้สถานการณในการจัดกิจกรรมนักศึกษา จึงมีพัฒนาการที่สูงขึ้น
กวาในป 2547 
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 ในปการศึกษา2549 นักศึกษาเริ่มรวมกลุมกันได แตปญหาที่ยังแกไข
ไมได คือ จํานวนนักศึกษาที่มากและชวงเวลาเรียนยาว ไมมีการจัดเวลาวาง
ไวสํ าหรับการทํ ากิจกรรมนักศึกษา  แตคณะเริ่มใหการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาโดยการนําเทคโนโลยีเขามาใช เชน 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือในการบันทึก Transcript กิจกรรมนักศึกษา เพลง
ประจําคณะในรูปแบบคาราโอเกะ และทีมงานหนวยกิจการนักศึกษามีความ
เขมแข็งมากขึ้น สถานการณดานการทํากิจกรรมนักศึกษาเริ่มพัฒนาขึ้นอยาง
เห็นไดชัด 
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 ในปการศึกษา  2550 นักศึกษาสนใจกิจกรรมมากขึ้น  เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผานความหลากหลาย คณะฯจัดทําลานกลางแจงสําหรับ
ทํากิจรรม จํานวน 2 ลาน สนับสนุนงบประมาณมากขึ้น เพิ่มทีมงานของ
หนวยกิจการนักศึกษาเปน 5 คน องคกรนักศึกษาเกิดความเขมแข็ง เกิดเวที
คุณภาพในการนําเสนอโครงการดีเดน (Mgt.The Best Project) เพิ่มชอง
ทางการสื่อสารกับนักศึกษาโดยการจัดทําเว็บไซด (http:/stu.mgt.psu.ac.th) 
ในปนี้มีจํานวนโครงการเพิ่มมากขึ้นถึงจํานวน 143 โครงการ 
 จะเห็นไดวาการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  เริ่มมีการ
ปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนมา จนถึงป
การศึกษา 2550 จะเห็นผลลัพธที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจนทั้งดานปริมาณ
และคุณภาพของการพัฒนานักศึกษาในภาพรวม มีจุดเดนที่เห็นไดชัดเจนทั้ง
ดานจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณเงิน
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รายไดที่คณะฯจัดสรรให ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเขารวม
โครงการ/กิจกรรมตางๆ อยูในระดับดีถึงดีมากสนองความตองการของ
นักศึกษาครบทุกดาน ทําใหนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ สําเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า เ ป น บั ณ ฑิ ต ที่  เ ก ง  ดี  มี สุ ข  ต อ บ ส น อ ง เ ป า ห ม า ย 
ก า รพัฒน านั กศึ กษ า และคุณลั กษณะบัณฑิ ตที่ พึ ง ป ร ะสงค ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

11. เอกสารอางอิง 
นงลักษณ ชูพูล.  2545 . คูมือปฏิบัติงานหนวยกิจการนักศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ. : 
หนวยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

สุกรี เมฆทัณต. 2549. คูมือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ.: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ.  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาการจัดการ หนวยกิจการนักศึกษา. 
2550 รายงานกิจการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2546-2549. สงขลา. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักงานอธิการบดี สํานักประกันคุณภาพ. 
คูมือประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2544. กรุงเทพ :  
โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส.  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาการจัดการ.2550. รายงานประจําป
การประเมินคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2549/
ปงบประมาณ 2549.  สงขลา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะ
วิทยาการจดัการ. 2550.  
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กองกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา. 
2551. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู 
(KM Workshop) หัวขอแนวทางการดําเนินโครงสรางกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา. สงขลา. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กองบริการการศึกษา. คูมือการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 2549  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ. 
2549. กรุงเทพ :  โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาการจัดการ. งบประมาณเงินรายได
ประจําป 2550.  

เอกสารประกอบการประชุม. การประชุมวิชาการศึกษาทั่วไป ระดับประเทศ 
ครั้งที่ 4. การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองครวม. สํานัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม. 2551 

http://saraban.mgt.psu.ac.th 
http://www.accel-team.com/techniques/force_field_analysis.html
http://www.finance.psu.ac.th
http://student.psu.ac.th
http://reg.psu.ac.th/information.asp 
http:/stu.mgt.psu.ac.th 
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Best  Practices การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองครวม 
  ดวยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม  
หนวยงาน โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมศิลปะและ 
  วัฒนธรรม 
 

1. คณะทํางานแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
1) ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
2) นางอัญชลี ทองคง 
3) นางสาวอาทิตยา ศรประสิทธิ ์
4) นางสาวพิกุล แซเจน 
5) นายวิชัย รัตนศิริ 

2. ขอมูลท่ัวไปของคณะ/หนวยงาน 
2.1 วิสัยทัศน/พันธกิจ 
วิสัยทัศน  
  ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มุงดําเนินการเพื่อใหคุณคาและ
กระบวนการของวัฒนธรรมไทยเปนพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา บุคลากร และสังคมไทย โดยการเชื่อมประสานบริบท    กําหนด
ทิศทาง   ขอบเขต      และจัดสมดุลในการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมทามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน     
พันธกิจ   

1. สรางองคความรูจากงานวิจัยและผลงานสรางสรรคทางดาน
วัฒนธรรม 

2. สรางพลังความเขาใจและแกนนําทางวัฒนธรรม 
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3. นําคุณคาและกระบวนการของวัฒนธรรมไทยไปใชในการพัฒนา
ศักยภาพมนุษยแบบองครวม 

4. นําคุณคาและกระบวนการทางวัฒนธรรมไทยไปใชในการพัฒนา
ชุมชนใหมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 

5. สรางพื้นที่ทางสังคมใหมีบรรยากาศและสิ่ งแวดลอมทาง
วัฒนธรรม 

2.2 บุคลากร 
  ในปจจุบันโครงการจัดต้ังศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมีบุคลากร
ดังตอไปนี้ 
 

ประเภท ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
ขาราชการ 
 
 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

ลูกจางประจํา 
 

พนักงานเงิน
รายได 
 

1. นางสดุดี  กุลสิรวิชย  
2. นางสาวพิกุล  แกวนอย 

 
1. นางสาวสุภาพร   วุกถอง 
2. นางสาวนฤดี   บุญชุม 
3. นางอัญชลี   ทองคง 
4. นายทนงศักดิ์   ปานงาม 
5. นายจตุรงณ   หลวงพนัง 

 

1. นางสาวละมัย    ศรีรักษา 
 

1. นางสุมณฑา  ปานงาม 
2. นางสาวหนูพิศ  คําหมอง 
3. นางสาวพิกุล  แซเจน 

นักวิชาการศึกษา 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
นักวิจัย 
นักวิจัย 
นักวิชาการอุดมศึกษา 
นักวิชาการอุดมศึกษา 
นักวิชาการอุดมศึกษา 
 

นักการ 
 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
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2.3 ภาระงานและงบดําเนินการ 
ภาระงาน 
หนวยงานไดกําหนดภาระงานในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงาน    5     แนวทาง ดังนี้ 

1. การศึกษา วิจัย   และสรางสรรคผลงานวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบุคลากร และสรางแกนนําในการ
ทํางานวัฒนธรรม 

3. การพัฒนาความเขมแข็งเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน 
4. การเผยแพรและแลกเปลี่ยนกิจกรรมและองคความรูทางวัฒนธรรม 
5. การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมดานวัฒนธรรมภายใน
มหาวิทยาลัย 

งบดําเนินการปงบประมาณ  2551 
 

งบ 
อุดหนุน 

ประเภท 
งบประ 
มาณ 

งบ 
บุคลา 
กร 

งบ 
ดําเนิน 
การ 

งบ 
ลงทุน 

 คา
สาธารณปูโภค 

การ
ดําเนินงาน 

การ
ดําเนิน
กิจกรรม 

รวมเปน
เงิน
ท้ังสิ้น 

เงิน
แผนดิน 

432,700 126,700 30,000 30,000  1,230,000 1,849,400

เงิน
รายได 

304,500   30,000 100,000 500,000 934,500 

รวม
ท้ังสิ้น 

737,200 126,700 30,000 60,000 100,000 1,730,000 2,783,900
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งบดําเนินการปงบประมาณ  2551 
งบ 

อุดหนุน 
ประเภท 

งบประมาณ 
งบ 

บุคลากร 
งบ 

ดําเนินการ
งบ 

ลงทุน 
คา

สาธารณปูโภค 

การ
ดําเนินงาน

การดําเนิน
กิจกรรม 

เงินแผนดิน 432,700.- 126,700.- 30,000.- 30,000.-  1,230,000.-
เงินรายได 304,500.-   30,000.- 100,000.- 500,000.- 

รวมท้ังสิ้น 737,200.- 126,700.- 30,000.- 60,000.- 100,000.- 1,730,000.-

 

3. ประเภทโครงการ  
เปนโครงการที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงาม

และคุณธรรมจริยธรรม 
 

4. ลักษณะโครงการ  
อบรมเชิงปฏิบัติการ  

 

5. สอดคลองกับเปาประสงคและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
เปาประสงคที่....3.4...คือเพื่อสรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดํารง

ดวยคุณธรรมบนพื้นฐานความเปนไทย   มีทักษะชีวิตสํานึกสาธารณะ และ
สมรรถนะสากลที่สมบูรณสูตลาดงานสากล  และเพื่อสรางบริบททาง
วิชาการที่เปดกวางตอการแสวงหาความรูดวยมิติ/รูปแบบ/ภารกิจ ที่มีการบูร
ณาการอยางหลากหลายและทั่วถึง  เสริมสรางทรัพยากรบุคคลในทองถิ่นสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
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6. ตอบสนองพันธกิจของศูนยฯ 
พันธกิจขอที่  3 ,4 สรางองคความรูทางดานวัฒนธรรมเพื่อนําไปใช

อยางเหมาะสมกับสภาพของสังคม   และเปนศูนยกลางในการประสานงาน 
และสนับสนุนหนวยงานภายในและภายนอก เพื่ อ เป น เ ครื อข า ยก าร
ดําเนินงานดานวัฒนธรรม 

 

7. เปาหมายของโครงการ 
เพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมโครงการฯเกิดทักษะชีวิต  ทักษะ

สังคมโดยเห็นสภาวะและทําความเขาใจกับชีวิตของตนเอง   ตลอด จน
สามารถเรียนรูวิธีการดูแลชีวิตของตนเอง  รูจักการปรับตัวในการใชชีวิต
รวมกับผูอื่น พรอมทั้ง เห็นความ สําคัญ ของความสัมพันธระหวางชีวิตกับ
ธรรมชาติแวดลอม 

 

8. หลักการและเหตุผล 
จากความสําคัญปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ยึดแนวทางตามพระราช

ดํารัสของพระราชบิดาที่วา  
ขอใหถือประโยชนสวนตน    เปนกิจที่สอง 
ประโยชนของเพื่อนมนุษย     เปนกิจที่หนึ่ง 
ลาภทรัพยและเกียรติยศจะตกมาแกทานเอง 
ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ ์

การที่นักศึกษาหรือบุคคลใดจะปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวไดนั้น จะตองมี
ความเขาใจและสั่งสมทั้งความเปนมนุษยแหงตน และเขาใจความสัมพันธ
กับเพื่อนมนุษยที่อยูรวมกันในสังคมอยางถูกตองและมากพอ จึงจะสามารถ
บมเพาะสภาวะการเปดกวางของจิตใจที่พรอมจะแบงปนได 
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จากคุณคาของนโยบายบมเพาะคนดีของมหาวิยาลัยที่เนนการเปนคน
ดีที่พ่ึงตนเองได ไมเปนภาระใหกับสังคม และสามารถสรางคุณประโยชน
ใหแกสังคมไดนั้น นักศึกษาจะตองผานกระบวนการฝกฝนและเรียนรูที่จะ
พัฒนาจิตใจใหเจริญขึ้น จนเปนคนที่มีจิตสํานึกดี มีความเขมแข็ง และมี
ความพรอมที่จะมีสวนรวมในการจรรโลงสังคม 

นักศึกษาเปนมนุษยที่ตองเติบโตขึ้นในสังคมที่เปราะบางจากปญหา
ตาง ๆ เชน วิกฤตครอบครัว วิกฤตสังคม วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤติความรุนแรง
ตาง ๆ ทําใหตองเผชิญกับประสบการณการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมาตั้งแตวัย
เด็ก  และไดสั่งสมผลกระทบตอชีวิตทั้งทางกายและจิตจากประสบการณ
เหลานั้นเอาไว จนทับถมอัดแนนและบางสวนไดกลายเปนสภาวะเครียด
และภาวะบอบช้ําในชีวิต (Stress and Trauma)ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเรียนรู
ชีวิตและขัดขวางการพัฒนาตนเองใหมีความเจริญทางวุฒิภาวะดานตางๆ 
โดยที่ตนเองรูตัวและไมรูตัวเหมือนกับมนุษยในยุคปจจุบันโดยทั่วไป  
ดังนั้นเมื่อเขามาใชชีวิตเพื่อการศึกษาหาความรูสําหรับประกอบอาชีพ 
พรอมกับการเรียนรูชีวิตเพื่อเตรียมความพรอมในการรับผิดชอบตอการ
นําพาชีวิตตนเองโดยลําพัง และเตรียมความพรอมในการใชชีวิตรวมกับ
เพื่อนมนุษยในสังคม ซึ่งเปนการเตรียมชีวิตครั้งสําคัญที่สุด    เนื่องจากเปน
โอกาสตอนปลายที่จะบมเพาะคุณสมบัติอันเปนอัตลักษณที่ดีแหงตนเอง 

มหาวิทยาลัยซึ่งเปรียบเสมือนเวทีในการเรียนรูของเยาวชนกอนไปสู
วัยทํางาน ซึ่งจะไปเปนกําลังของสังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงตอง
ตระหนัก จริงใจและจริงจังกับการดําเนินงานในบทบาทสําคัญ ในการจัด
กระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหตรงกับเอกลักษณเฉพาะตัว
ของเขา ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มพูนทักษะชีวิต ทักษะสังคม รวมถึงโอกาสใน
การคนพบศักยภาพที่หลากหลายในตนเองหรือ “พหุปญญาแหงตน” และ
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สงเสริมใหมีโอกาสพัฒนาศักยภาพเหลานั้นอยางเกิดความสมดุล เพื่อนํามา
ซึ่งความเขาใจ เห็นคุณคาและการนับถือตนเอง พรอมกับการเรียนรูรวมกับ
เพื่อนมนุษยอื่น ๆ อันจะทําใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางเขาใจ ยอมรับ
และเคารพกันและกัน  ตลอดจนเห็นความสัมพันธแบบองครวมที่เกื้อกูล
ชีวิตและการอยูรวมกัน โดยดําเนินงานคูขนานไปกับการใหความรูทาง
วิชาชีพ 

ในบรรดากระบวนการในการพัฒนามนุษย เปนที่ยอมรับกันอยาง
กวางขวางวากระบวนการศิลปะ (Arts Mediation) เปนกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพสูงกระบวนการหนึ่ง และไดพิจารณาแลววาเปนกระบวนการ
ที่เหมาะกับคนไทย ซึ่งอยูภายใตคานิยมของวัฒนธรรมในการอดทน อด
กลั้น ออนนอมถอมตน ซึ่งทําใหเราเลือกที่จะเก็บอารมณ ความรูสึก แม
ความคิด ความเห็นมากกวาการแสดงออกและสื่อสาร  ประกอบกับคนไทย
สวนใหญมีศักยภาพดานศิลปะดานใดดานหนึ่งอยูภายใน โดยเฉพาะการ
ประดิษฐดวยมือ  ดังนั้นกระบวนการศิลปะสาขาตางๆ   ซึ่งเปนทั้งการสราง
ช้ินงานและเปนทั้งการสื่อสาร  เปนภาษาของความรูสึก  (non-verbal 
communication) ชวยทําใหรูสึกสะดวกใจ  และปลอดภัยที่จะสื่อสาร
เรื่องราวความรูสึกและทัศนคติของตนเองไดอยางลุมลึก และเมื่อนําแกน
ของคุณคาทางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันออกที่ชวยสงเสริมการ
เรียนรู และการทําความเขาใจกับชีวิตและสังคมแบบองครวมมาประกอบ
กันในการสรุปบทเรียนจะทําใหรูสึกถึงความกลมกลืนกับวิถีการดําเนินชีวิต
และคานิยมของสังคมไทยที่ตนเองสัมพันธอยูแลวในชีวิตประจําวัน 

ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจึงดําริที่จะดําเนินงานในโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองครวมดวยกระบวนการศิลปะและคุณคา
วัฒนธรรมขึ้น     ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน   โดยไดจัดให
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มีหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการที่หลากหลาย สามารถปรับใหเหมาะกับ
การจัดรวมกับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของคณะ เชน การปฐมนิเทศ  
การปจฉิมนิเทศ เปนตน  หรือจัดเปนโครงการเต็มรูปแบบใหกับนักศึกษา
คณะตาง ๆ ในวิทยาเขตหาดใหญ และวิทยาเขตอื่น  ๆ 

9. วัตถุประสงค 
เพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมโครงการฯไดเพิ่มพูนและพัฒนา

ทักษะชีวิต  ทักษะสังคมโดยเห็นสภาวะและทําความเขาใจในชีวิตของ
ตนเอง   ตลอดจนสามารถเรียนรูวิธีการดูแลชีวิตของตนเอง  รูจักการ
ปรับตัวในการใช ชี วิตรวมกับผู อื่น  พรอมทั้ ง เห็นความสําคัญของ
ความสัมพันธระหวางชีวิตกับธรรมชาติแวดลอม  

 
10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ      ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้แลว 
 

11. สถานที่  สวนสายน้ํา  ต. พะตง  อ.หาดใหญ  จ. สงขลา 

 

12. กลุมเปาหมาย     
นักศึกษากลุมงานกิจกรรม   นักศึกษาทั่วไปที่มีความสนใจ และ

นักศึกษากลุมที่ตองดูแลเปน พิเศษ จํานวน  50  คนตอการจัดโครงการ 1 
ครั้ง 

 

13. วิทยากร              
วิทยากรกระบวนการหลัก  2  คน ( วิทยากรกลุม 1  คน  :  นักศึกษา

กลุมเปาหมาย 10 คน) 
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14. ขั้นตอนในการดําเนินงาน    
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมรวมกับฝายกิจการนักศึกษาคณะตาง ๆ ในทุกวิทยาเขตและ

เขตการศึกษา 
3. จัดทําตารางการอบรมและจัดสงใหคณะลงเวลาในการอบรม 
4. ประสานงานเพื่อทราบรายละเอียดเก่ียวกับกลุมเปาหมายและ

ตรวจสอบการยืนยันจํานวนนักศึกษากับคณะ 
5. ตรวจสอบและปรับตารางกิจกรรมใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย

และประเด็นปญหา 
6. ประสานสถานที่อบรมเพื่อยืนยัน และเตรียมความพรอม (อุปกรณ, 

ยานพาหนะ) 
7. ดําเนินการ 
 

15. รูปแบบการดําเนินกิจกรรม      
การอบรมเชิงปฏิบัติการดวยกระบวนการศิลปะที่หลากหลายและการ

แลกเปลี่ยน  เรียนรูในกลุมเพื่อนําไปสู 
1. การรับรูและการแสดงออกของตัวตน  ( self  expression ) 
2. การเห็นและรูจักตัวตน / การรูเทาทันความรูสึกนึกคิดของตนเอง  

( self   awakening ) 
3. ความรูสึกตัว การต่ืนรู ( self  awareness ) เพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง  
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16. ผูรับผิดชอบโครงการ    
โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันสันติศึกษา 
(สนับสนุนงบประมาณ) 
 

17. แหลงงบประมาณ  
17.1.  เบิกจายจากเงินงบประมาณ  งบเงินอุดหนุนท่ัวไป  รายการเงิน

อุดหนุนโครงการสถาบันสันติศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2551 
17.1.1. รายละเอียดคาใชจาย 

1. คาที่พักนักศึกษา คนละ (210 บาท*50 คน)  
เปนเงิน 10,500.-บาท 

2. คาที่พักวิทยากรและทีมงาน (500บาท/คน/คืน*6คน) 
 เปนเงิน3,000.-บาท 

3. คาตอบแทนวิทยากรหลัก 2 คน ( 600/ชม.*15 ชม.*2คน)  
เปนเงิน18,000.-บาท 

4. คาอาหารเชา/กลางวัน/เย็น จํานวน 5 มื้อๆละ 90/คน 
(90*5*56 คน)    เปนเงิน 25,200.-บาท 

5. คาวัสดุ/อุปกรณโครงการฯ  เปนเงิน  3,000.-บาท 
6. คาน้ํามัน    เปนเงิน  2,000.-บาท 
7. สํารองจาย    เปนเงิน  2,300.-บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น                  64,000.-บาท 
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หมายเหตุ     
1. ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
2. จํานวนนักศึกษาผูเขารวมโครงการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 
3. ในการจัดการโครงการในเขตการศึกษาอื่นจะมีคาใชจายในดานคา

น้ํามัน คาที่พัก และ คาเบี้ยเลี้ยง/คาสมนาคุณพนักงานขับรถ
เพิ่มขึ้น 

17.2. เบิกจากเงินรายไดของโครงการสันติศึกษา   งบประมาณ  
ประจําปงบประมาณ  2551 

17.2.1. รายละเอียดคาใชจาย 
1. คาลวงเวลาเจาหนาที่    เปนเงิน    840.-บาท 
2. คาลวงเวลา/คาสมนาคุณพนักงานขับรถ เปนเงิน    480.-บาท 
3. รองจาย    เปนเงิน    680.-บาท 
     รวมเปนเงินทั้งสิ้น   2,000.-บาท 
หมายเหตุ  : ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 
18. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักศึกษารูจักและเขาใจตนเองมากยิ่งขึ้น 
2. นักศึกษาสามารถจัดการกับภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นกับตนเองไดดีขึ้น 
3. นักศึกษาสามารถเขาใจชีวิตและเห็นความตองการตัวเองไดชัดเจนขึ้น 
4. นักศึกษาสามารถเห็นและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น 
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ตัวอยางกิจกรรม 
และกระบวนการในการพัฒนา 
ศักยภาพนักศกึษาแบบองครวม
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เรามากันทําไม...? 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองครวมดวยกระบวนการ

ศิลปะและวัฒนธรรม  คือ ชวงเวลาของการมาสัมผัส สังเกต  รับรู   เรียนรู  
ศึกษา   ทําความเขาใจ  ต้ังคําถามแลวตรวจสอบหาคําตอบของชีวิตในเรื่อง
มิติภายใน   คือ   ปจจัยอะไรบางที่กําหนดความสุขหรือความทุกขของชีวิต
ฉัน   แลวพินิจพิเคราะห เพื่อทําความเขาใจถึงปจจัยเหลานั้นวามันมี
ธรรมชาติ   การทํางาน  ความสัมพันธและเปนเหตุเปนผลกันอยางไร   
รวมถึงเฝาไตรตรองดูวาทั้งคุณคา ความหมายของการมีและใชชีวิตมีเพียง
แคดีกรีจากปริญญาบัตร ความ  มั่งคั่งดวยเงินทอง  วัตถุ  การประสบ
ความสําเร็จดานหนาที่การงาน  ช่ือเสียง  อํานาจ  หรือวามันยังมีอะไรอีก
บางที่ตางไปจากนี้ ซึ่งมีความสําคัญและคุมคากวาสําหรับชีวิตอันแสนสั้น  
เปราะบาง   ไมแนนอน บนโลกใบนี้อีกหรือไม    ถาอยางนั้นแลวคุณคา 
ความหมายที่แทจริงสําหรับชีวิตทั้งหมด  คือสิ่งใด..  สรางไดอยางไร...  มัน
อยูที่ไหน… 

สิ่งเหลานี้ทั้งหมด คือ  สาระ  เรื่องราว ประเด็นที่มีคุณคา มีความสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งตอชีวิต    แตกลับไมสามารถบรรจุอยูในรายวิชาเรียน 
หรือบรรยากาศในหองเรียนได ดวยขอจํากัดในระบบการเรียนการสอน
หลายประการ  โครงการฯ นี้  คือ กุญแจที่เปดประตูใหมีพ้ืนที่  บรรยากาศ 
และเครื่องมือ ซึ่งจะนําพานักศึกษาไปศึกษา เรียนรู สาระ ประเด็นเหลานั้น   
รวมถึงการเรียนรูการบําบัดเยียวยาภาวะบอบช้ําในจิตใจ ที่ถูกกระทําจาก
ความไมรูของตัวเอง ของครอบครัว และกระแสของปรากฏการณตาง ๆ 
ทางสังคม  ที่สั่งสมจนฝงลึกในจิตใจมานานนับสิบ ๆ ป  ตลอดจนการ
เรียนรูความสัมพันธระหวางชีวิตของตนเองกับเพื่อนมนุษยคนอื่นและ
ธรรมชาติ    วามีความสัมพันธในเชิงคุณคาอยางเปนเหตุเปนผล สําหรับ
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การดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันในโลกซึ่งเปนสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมี
สันติสุขไดอยางไร...  

ชีวิตของนักศึกษารายลอมไปดวยปรากฏการณที่ไมสามารถเปน
หลักประกันความปลอดภัยใหกับชีวิต และความมั่นคงภายในจิตใจ.. เวลา 
4 - 5 หรือ 6 ป ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษา คือ ชวงเวลาที่ศูนย ฯ  
พยายามสรางโอกาสในการใหนักศึกษาไดสรางภูมิคุมกันชีวิต กอนที่
จะตองออกไปใชชีวิตจริงในสังคม    เพียงมีวิชาชีพคงไมเพียงพอที่จะไป
ตอสูกับสงครามความขัดแยงแหงชีวิตที่กอตัวขึ้นทั้งมิติภายในและภายนอก
ตัวของเขาได...  

 
 

ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
พฤศจิกายน 2550 
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การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองครวม 
คําสําคัญกอนการเรียนรู 
การพัฒนา  ในที่ นี้ หมายถึ ง  การ เปลี่ ยนแปลง  หรื อ  การไม

เหมือนเดิมตามที่เคยเปนอยูอาจเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
หรือเปลี่ยนแปลงบางสวนไปสูการเจริญขึ้น  พัฒนาแลว
ตองเจริญไปในทางที่ดีกวาเดิม ซึ่งจําเปนตองอาศัยการรู
และเขาใจอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาดวย การพัฒนา
หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากจิตสํานึก การระลึกรูดวย
ตัวเอง และคนพบวิธีการเปลี่ยนแปลงนั้นดวยตัวเอง 
ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง เปนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดมาจากการตระหนักและการตื่นรูจาก
ภายในจิตใจและตรงตามความตองการของตนเองเทานั้น 
จึงจะสามารถเกิดขึ้นไดจริงและเปนการเปลี่ยนแปลงที่
ถาวร 

ศักยภาพ เปนพลังความสามารถขั้นสูงสุดในแตละเรื่องที่ยังแฝงอยู
ในตนเอง หรือความสามารถที่เรารูสึกวาเรามีอยูแตยัง
ไมไดนําออกมาใชหรือนําออกมาใช เพียงบางสวน
เทานั้น ยังไมถึงขีดสูงสุด มนุษยแตละคนมีศักยภาพ
หลายดาน และมีขีดสูงสุดของศักยภาพแตละดานไม
เทากัน 

นักศึกษา เปนมนุษยที่ตองเผชิญกับประสบการณการเปลี่ยนแปลง
ต าง  ๆ  ในชี วิตมาตั้ งแต วัย เด็ก  และสั่ งสมผลจาก
ประสบการณเหลานั้นเอาไวจนทับถม อัดแนน และ
บางสวนกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาตนเองอยาง
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รอบดานโดยที่ตนเองรูตัวและไมรูตัว เหมือนมนุษยยุค
ปจจุบันทั่วไปเปนบุคคลที่มหาวิทยาลัยตองตระหนักใน
การใหการดูแลและจัดกระบวนการเพื่อใหเขามีโอกาส
คนพบทั้งสิ่งที่ตองพัฒนา และกระบวนการพัฒนาที่ตรง
กับลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล  เนื่องจากนักศึกษา
จํานวนไมนอยที่ยังตองการการเพิ่มพูนทักษะชีวิต ทักษะ
สังคม การคนพบ และพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ เพื่อ
นํามาซึ่งความเขาใจในคุณคาของตนเอง อยูรวมกับผูอื่น
อยางเปนสุข  และเห็นความสัมพันธแบบองครวมท่ี
เกื้อกูลชีวิตและการอยูรวมกัน 

องครวม ในที่นี้หมายถึง องครวมแหงการดําเนินชีวิตซึ่งตองอาศัย
การเขาใจชีวิตและ ศักยภาพทั้งของตนเองและผูอื่นตาม
ความเปนจริง หรือ อีกนัยหนึ่งเปนการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะชีวิตทักษะสังคม และการตระหนักถึงปจจัยตาง  ๆ   
ที่มี ความสัมพันธแบบองครวมในการเกื้อกูลชีวิตและ
การอยูรวมกันอยางสงบสุข 

 
ตลอดระยะเวลาที่อยูรวมกัน 2 วัน 1 คืน(ตามหลักสูตร)นักศึกษาจะได
เรียนรู เร่ืองตอไปนี้ 
1. เรียนรูชีวิต เพื่อความอยูเย็นเปนสุข  เชน 

- รูจัก ยอมรับและเขาใจตนเอง 
- พ่ึงตนเองไดอยางมีสติรูสึกตัว 
- อยูกับตัวเองเปนอยางมีปญญา 
- เผชิญความทุกขและแกปญหาตนเองได 
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- รูหรือคนพบ และเคารพตอคุณคาและเอกลักษณของตนเอง 
- รูวิธีที่ทําใหตนเองมีความมั่นคงและสันติภายในใจ 

ฯลฯ 
2. เรียนรูการอยูรวมกันในสังคม อยางกลมกลืน สงบและมีสันติสุข 

- เขาใจในคุณคาของปณิธานแหงพระราชบิดา เห็นความสําคัญของ
การมีจิตสํานึกตอสังคม 

- ยอมรับในความหลากหลายทางเอกลักษณของผูคน 
- รูหรือคนพบ และเคารพในคุณคา และเอกลักษณของผูอื่น 
- รูจักการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีคุณคาและสรางสรรค 

ฯลฯ                                        
3. เรียนรูความสัมพันธแบบองครวมเพื่อการเขาใจและเขาถึงความจริง

แหงชีวิต 
- เห็นและเขาใจในความสัมพันธเชิงคุณคา 
- เขาใจธรรมชาติของชีวิต 
- เขาใจในความสัมพันธแบบองครวมระหวางมนุษยกับเพื่อน

มนุษยและกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ฯลฯ  

การนําแนวคิดเรื่อง พหุปญญามาใชในโครงการ
โดยธรรมชาติเดิมของมนุษยแตละคนเกิดมาพรอมกับการมีศักยภาพ

สูงสุดหลายดาน  หรือที่เรามักจะเรียกกันวา พหุปญญาดานตาง ๆ  ซึ่ง
ขณะนี้เทาที่กําหนดอยางเปนทางการและเปนที่ยอมรับกันตามแนวทางของ 
Howard Gardner มีอยางนอย  9  ดาน คือ 
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ซึ่งมนุษยทุกคนมีศักยภาพเหลานี้อยูภายในและมีระดับสูงสุดของแต

ละดานตางกัน หากไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ใหศักยภาพเหลานั้นเติบโต
อยางเปนองครวม มนุษยจะมีชีวิตที่สมดุลหรือมีการขัดแยงภายในตนเอง
นอย มีความสุขและสามารถสรางสรรคคุณคาอยางหลากหลาย  ในบรรดา
ปญญาหรือศักยภาพทั้ง 9 ดานนี้ หากแตละคนมีโอกาสฝกฝนเพื่อการรูจัก

และเขาถึงตนเองไดมากเทาไรแลว  เสมือนเปนการทําใหศักยภาพดานอื่นมี
โอกาสไดเปดเผยตัวมันเอง หรือเปนการคนพบคุณคาในตนเอง และหากได
เรียนรูไปพรอมๆ กับผูอื่นจะทําใหมีความเขาใจตอชีวิตกวางขึ้น   ดังนั้น    
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองครวม   โดยใชกระบวนการทาง
ศิลปะที่หลากหลายเพื่อการรูจัก หยั่งรูหรือเขาถึงตนเองดังกลาวนี้นักศึกษา
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จะมีโอกาสเรียนรูและฝกฝนตนเองพรอมไปกับการเรียนรูรวมกันกับผูอื่น  
เพื่อใหเกิด... 

- การมีสติต่ืนรูตนเอง (Self-Awareness and Awakening) เพื่อความ
พรอมและตื่นตัวในการเรียนรูตนเอง และเห็นวิธีเรียนรูของตนเอง 

- การเปดเผยตนเองอยางอิสระ (Self-Expression)  เพื่อไดคนพบ
ศักยภาพดานตาง ๆ เห็นขอจํากัดที่เปนอยู  เห็นอุปสรรคในการ
เรียนรูของตนเอง และเห็นแนวทางรวมถึงวิธีพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

- การผอนคลายและปรับสมดุลพลัง ชี วิตของตนเอง  (Self 
Relaxation and Empowering) เพ่ือลดภาวะความขัดแยงภายใน
ตนเอง และสรางเสริมภาวะสมดุลของชีวิต และการเขาถึงความ
สงบ ผอนคลายภายในตนเอง 

- การเรียนรูความสัมพันธแบบองครวม เพื่อเรียนรูการอยูกับตนเอง
อยางไมโดดเดี่ยวและอยูรวมกับผูอื่นและสรรพสิ่งอยางสงบสุข 
และสามารถเขาถึงความสุขจากความสงบ 

“ ประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนรู จะเกิดเมื่อสมองผอนคลายและจิตตื่นรู” 

“ไมมีใครสามารถดูแล พัฒนา และเยียวยาชีวิตใหแกใครไดนอกจากตัวเองเทานั้น” 
ชีวิตที่เปนสุข  มีคุณคา ยอมนําพาสันติสุขแหงตนและสันติภาพแหงการอยูรวมกัน 
 
แนวคิดเรื่องการใชกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการ 

ศิลปะเปนรูปแบบการสื่อสารโดยไมตองอาศัยคําพูด(non-verbal 
communication) ผูที่สรางผลงานสามารถสื่อสารและปลดปลอยอารมณ 
ความรูสึกนึกคิด และสภาวะภายใจของตนผานทางสีสัน เสน รูปทรง 
สัญลักษณตาง ๆ ในผลงานของตนไดอยางเต็มที่  
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กระบวนการศิลปะที่นํามาใชในโครงการนี้ ไมไดมีวัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาสรางผลงานศิลปะที่ความสวยงาม แตมุงเนนการใช
กระบวนการสรางงานศิลปะเปนสื่อกลางในการเปดโอกาสใหนักศึกษาได
สื่อสารกับตนเอง ระบายและปลดปลอยอารมณ ความรูสึกที่คั่งคางอยู
ภายใน รวมถึงสํารวจและทําความเขาใจกับสภาวะภายในจิตใจตนเองอยาง
ที่เปนจริง เพื่อคนหาอุปสรรคและพลังในการกาวขามอุปสรรคในการ
พัฒนาตนเองดวยตนเองผานกระบวนการสรางงานดังกลาว 

นอกจากนี้กระบวนการและผลงานศิลปะยังเปนเครื่องมือที่มี
อานุภาพเปนอยางยิ่งในการเปดชองทางเพื่อสื่อสารถึงเรื่องราวที่ยากที่จะ
กลาวถึง โดยเฉพาะเรื่องที่ทําใหสะเทือนใจที่ทุกคนพยายามจะลืม แตมักจะ
กลายเปนเรื่องราวที่คางคาใจ ใหผูทํากระบวนการสามารถที่จะสื่อสาร
เรื่องราวเหลานั้นออกมาไดอยางเต็มที่ เนื่องจากเปนการสื่อสารผานผลงาน
ไมใชการพูดถึงประเด็นนั้น ๆ โดยตรง จึงทําใหผูทํากระบวนการสามารถ
บอกเลาเรื่องราวไดดวยความรูสึกปลอดภัย  

ศูนยฯจึงไดนํากระบวนการศิลปะมาปรับใชใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับฐานวัฒนธรรมของไทยเพื่อเอื้อประโยชนตอการแสวงหา 
ศึกษาและเขาใจตนเองอยางถองแทยิ่งขึ้นใหกับนักศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยน 
แบงปน และคนหาความหมายของ “ชีวิต” และ วิธีการนําพาชีวิตตนเอง
ออกจากสภาวะทุกขใชชีวิตอยูกับ “ความจริง” รวมกัน 

มิติของวัฒนธรรมไดนําแกนสาระหลักของคุณคาและคานิยมของ
วัฒนธรรมไทยมาใชในการเรียนรูชีวิตและการอยูรวมกัน ทําใหสามารถ
สะทอนวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางตรงและกลมกลืนกับสภาพจริง 
โดยเฉพาะความสําคัญของความสัมพันธเชิงคุณคาระหวางมนุษยกับเพื่อน
มนุษยและความสัมพันธอยางเปนองครวมกับสิ่งแวดลอม 

 
157



 

หลักสูตร  2   วัน   1   คืน 
วันแรก  วันเพื่อการเรียนรูพลังแหงความรูสึก การหยั่งรูตนเอง และการ
ปรับสมดุลพลังชีวิต       

- รูจักกันผาน(สมมติ)ช่ือ 
- การหยั่งรูความสัมพันธของกาย - จิต  
- การเรียนรูพลังความขัดแยงในตนเอง    
- การผสานพลังเพื่อความเบา – สบายและผอนคลายชีวิต      

วันที่สอง  วันเพื่อการพัฒนาพลังการเปลี่ยนแปลงและพลังสรางสรรค 
- ความรูสึกนึกคิด ความจํา ความจริง             
- ชีวิตเปนเชนนั้นเอง         
- การเคลื่อนไหวเพื่อความรูสึกตัวและการสื่อสารกับตัวเอง      
- ความทุกขคือพลังสรางสรรค                      
- วรรณกรรมชีวิตและธรรมชาติ                 
- วรรณกรรมชีวิต และจิตที่ต่ืนรู    

 
กลยุทธในการดําเนินงาน    

1. กําหนดเปนนโยบายและบรรจุในแผนงานพัฒนานักศึกษาของ
คณะ 

2. สรางบุคลากรแกนนําและเครือขายเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาแบบองครวม ขณะนี้ดําเนินงานรวม กับคณะตาง ๆ ใน
วิทยาเขต หาดใหญ ปตตานีและสุราษฎรธานี 

3. สรางหลักสูตรรายวิชาและหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการดวย
กระบวนการที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูจากประสบการณตรง
โดยใชกระบวนการเรียนรูจากตนเองและเรียนรูจากผูอื่น 
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4. สรางเครือขายการทํางานระหวางสถาบันสันติศึกษา ศูนยสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ/หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ระหวางวิทยาเขต 

5. หลักสูตรการอบรมที่หลากหลาย 
 
 หลักสูตรสําหรับนักศึกษา  1 วัน  
 มหาวิทยาลัยสนับสนุน 70 บาท/คน/วัน                  
(กรณีจัดรวมกับคณะในการปฐมนิเทศ  1  วัน  1 คืน   
มหาวิทยาลัยสนับสนุน                  
มหาวิทยาลัยสนับสนุน   100 บาท/คน/วัน                      

เบิกจายตามจํานวนจริง 
ของน.ศ.ที่เขาฯรวม 
โครงการ    

หรือปจฉิมนิเทศ):   3  วัน  2  คืน   
 มหาวิทยาลัยสนับสนุน    200 บาท/คน/วัน                
 
หลักสูตรสําหรับนักศึกษา (จัดเต็มรูปแบบ)    :    2  วัน  1  คืน 
หลักสูตรเบื้องตนสําหรับบุคลากรแกนนํา    :    2  วัน   1  คืน 
หลักสูตรเชิงลึกสําหรับบุคลากรแกนนํา    :    5  วัน   4  คืน 
หองไกวัลยตาเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง (ตามที่นักศึกษานัด
หมายมา) 
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19. จุดแข็ง(Strength)หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
เก่ียวกับหลักสูตรและกระบวนการ 

- หลักสูตรและกระบวนการในการอบรมมีความเปนสากล สามารถใช
เพื่อการเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษา  และบุคลากรทุกศาสนา ทุก
สาขาวิชา สามารถปรับใหมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคจําเพาะที่
หลากหลายได   

- มีการจัดบรรยายพิเศษภายใตโครงการ “ การศึกษากับมิติทางจิตใจ ”   
เพื่อปูพ้ืนฐานความเขาใจใหนักศึกษาไดเรียนรู  พัฒนาความคิดเกิดการ
ตระหนักรูถึงความสัมพันธของมิติจิตใจตนเองกับมิติความสัมพันธในดาน   
ตาง  ๆ   เชน การศึกษา  สังคม  สิ่งแวดลอม  และสามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 

- มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการทําใหนักศึกษาไดพิจารณา
ตนเอง เรียนรู และเขาใจความเปนไปในชีวิตมากขึ้น โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในกลุมยอยของตนและกลุมใหญ 

- กระบวนการที่ใชเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนไดสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ประสบการณชีวิตแกกัน ซึ่งนําไปสูการเขาใจทั้งตนเองและผูอื่น รวมถึงเกิด
ความรูสึกที่อยากจะเกื้อกูลกันในฐานะเพื่อนมากขึ้น 

- เปนกระบวนการที่ไมซับซอน ปฏิบัติไดงาย และเปดโอกาสให
นักศึกษาสะทอนประสบการณ รวมถึงการรวมกันหาขอสรุปบทเรียนที่
ไดรับจากกิจกรรม โดยไมมีการตัดสินผิดหรือถูกในขอสรุปที่ไดเรียนรูทํา
ใหผูปฏิบัติแตละคนสามารถเรียนรูเกี่ยวกับตนเองไดในมิติที่หลากหลาย  
เรียนรูโดยปราศจากความตึงเครียด   และมีอิสระในการเรียนรู 
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เก่ียวกับวิทยากร 
- วิทยากรกระบวนการและวิทยากรประจํากลุมเปนผูที่ เคยผาน

ประสบการณการอบรมดานการใชกระบวนการศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพ
มนุษยแบบองครวมกับวิทยากรผูเช่ียวชาญระดับนานาชาติอยาง ตอเนื่อง 
ทําใหมีความเขาใจตอกระบวนการที่ใช  กลไกการทํางานของจิตใจ  
ความรูสึก และสถานการณที่ตองเผชิญ  เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง
ดังกลาว จึงสามารถกระตุนและสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจใหกับ
ผูเขารวมกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมถึงการสัมผัสและ
ระบายความรูสึกของตนเองใหผูอื่นรับฟงได  

- วิทยากรสามารถเชื่อมโยงประสบการณและความรูสึกที่แตละคนมี
ระหวางการรวมกิจกรรมกับความเปนจริงในชีวิตประจําวันได ทําให
นักศึกษาเห็นมุมมองของชีวิตที่กวางและลึกขึ้น 

- การจัดระบบวิทยากรประจํากลุมทําใหสามารถดูแลและใหความ
ชวยเหลือนักศึกษาไดอยางทั่วถึง 
เก่ียวกับผลท่ีเกิดกับนักศึกษาที่เขารวมอบรม 

- นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีโอกาสไดเรียนรูประสบการณและ
มุมมองชีวิตจากกลุมวิทยากรที่มีความหลากหลายทั้งดานวัยวุฒิ บทบาท
หนาที่การทํางาน และ การประสบการณชีวิต และวิธีฟนฝาอุปสรรคในการ
ดําเนินชีวิต 

- นักศึกษาไดเรียนรูที่จะเผชิญกับความรูสึกอยางตรงไปตรงมา และ
เปดเผยตนเอง รวมถึงเปดใจยอมรับผูอื่นอยางที่แตละคนเปนจริง ๆ มากขึ้น 

- นักศึกษาไดฝกทักษะชีวิต ทักษะสังคม  การตระหนักถึงคุณธรรม 
และการมีจิตสํานึกดี 
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20. การประ เมินทบทวนผลการดํ า เนินงาน  ( Assessment  
Review) 

- ใหผู เขารวมสรุปและประเมินผลการเขารวม  โดยจัดทําแบบ
ประเมินผลเชิงคุณภาพทุกครั้ง  

- มีการจัดทําเอกสารสรุปบันทึกสิ่งที่ไดรับจาการเขารวมโครงการฯ
เปนลายลักษณอักษรเพื่อนําเสนอตอผูบริหาร 

- มีการจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาแบบองครวมดวยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม พรอมประชุม
รวมกับสถาบันสันติศึกษาเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานและหาแนวทาง
พัฒนา 

- มีการประชุมเจาหนากิจการนักศึกษาทุกคณะ ทุกวิทยาเขต เพื่อวาง
แนวทางในการใหนักศึกษาเขารวมโครงการฯอยางทั่วถึง 
 

21. กลยุทธ หรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
- การทํางานแบบการมีสวนรวมกับคณะในทุกขั้นตอนของการ

วางแผนและเตรียมงาน 
- การจัดอบรมเทคนิค / กระบวนการพัฒนาศักยภาพมนุษยแบบองค

รวมสําหรับวิทยากรกระบวนการอยางตอเนื่องทุกป    
- การวิเคราะหกลุมเปาหมายทุกครั้งกอนวางแผนกิจกรรม 
- การทบทวน/ซักซอมกระบวนการกอนปฏิบัติงานจริง 
- การนําเสนอผลการประเมินของนักศึกษาตอการเขารวมโครงการฯ 

แกผูบริหารเพ่ือเปนการรายงานความคืบหนาพรอมทั้งไดรับขอเสนอแนะ
จากผูบริหาร อยางสม่ําเสมอ 
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- มีเครือขายวิทยากรกระบวนการที่หลากหลายและเปน Dynamic 
Group 
 

22. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต  
- มีการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองครวมทั้งใน

ระดับวิทยาเขตและระดับมหาวิทยาลัย 
- การเปดรายวิชา 
- การขยายผลในการสรางบุคลากรแกนนําในทุกวิทยาเขต 

 

23. ผลการดําเนินงาน(Result) (เปรียบเทียบ 3  ป)  และ/หรือ
เปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน / ภายนอก 

 

ประเด็นการเปรียบเทียบ ป  2549 ป 2550 ป  2551 หมาย
เหตุ 

1.  จํานวนครั้งในการจัด
อบรมฯ 

7  ครั้ง 10  ครั้ง 12  ครั้ง  

2.  จํานวน น.ศ.ที่เขารวม 978  คน 337  คน 997  ครั้ง  
3 .   งบประมาณในการ
ดําเนินการ 

373,500.00 397,064.00 663,934.50  

4. วิทยากรหลักและ
วิทยากรกลุมไดรับการ
อบรมเพื่อพัฒนาเทคนิค
และกระบวนการ 

3  ครั้ง 2  ครั้ง 1  ครั้ง  
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ป 2549  ศูนยฯไดจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสําหรับ

หลักสูตร  1 วัน จัดภายในมหาวิทยาลัยฯรวมกับคณะตาง ๆ ในกิจกรรม
ปฐมนิเทศ เชน  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  600 คน  นักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร จํานวน   150  คน  ฯลฯ  สําหรับในป 2550  - 2551  
มหาวิทยาลัยและคณะตาง ๆ ใหความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาแนวจิตตปญญาศึกษา สําหรับหลักสูตร 1  คืน  2 วัน  จัด  ณ  สวน
สายน้ํา  ต.ทุงจัง  จ.สงขลา    ซึ่งมีงบประมาณคาใชจาย คาที่พัก คาอาหาร 
คาเดินทาง ทําใหงบประมาณคาใชจายเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ 
 

24. บทสรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบ
องครวมดวยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม 

ศูนยฯไดกําหนดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาออกเปน    2   ลักษณะ คือ 
- โครงการศึกษากับมิติจิตใจเพื่อเปนการปูพ้ืนและจุดประกายความ

สนใจในการพัฒนาตนเอง  
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึ กษาแบบองค รวมซึ่ ง เปน

กระบวนการบมเพาะเชิงลึก ที่ใชกับกลุม   นักศึกษาที่ตองการ
ความตอเนื่องในการสืบคนถึงรากฐานของการเขาใจตนเอง เพื่อ
การเขาใจถึง   ปญหาที่เผชิญและสภาพการดํารงอยูของปญหา
และแสวงหาหนทางในการแกปญหาอยางถูกตอง   ดีงาม   โดย
กําหนดหลักสูตรสําหรับนักศึกษากลุมตางๆ   เชน นักศึกษานัก
กิจกรรม   นักศึกษากลุมพิเศษ     (เกรดต่ํา  พฤติกรรมไม
เหมาะสม)  และนักศึกษากลุมทั่วไป 
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โดยศูนยฯไดดําเนินโครงการฯอยางตอเนื่องซึงมีท้ังการจัดทําโครงการ
อบรมฯโดยศูนยฯเปนผูดําเนินการทุกขั้นตอนและทางคณะ/หนวยงานเปน
ผูจัดทําโครงการฯ ในรูปแบบของกิจกรรมปฐมนิเทศ  ปจฉิมนิเทศ และจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ  โดยเชิญศูนยฯเปนวิทยากร  ซึ่งในการดําเนินการใน
ระยะเริ่มตน  ไมมีนโยบายระดับคณะรองรับงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในแนวจิตตปญญาศึกษาทําใหไมมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานนี้ และเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาขาดความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
พัฒนานักศึกษาในแนวจิตตปญญาศึกษา ทําใหไมสามารถสื่อสารเพื่อสราง
ความเขาใจถึงประโยชนในการเขารวมกิจกรรมแกนักศึกษา  ขาดความ
ตอเนื่องในการนําผลจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาไปใช   แตใน
ระยะตอมาทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายบมเพาะนักศึกษาโดยคณะ
ตาง ๆ เปนผูขับเคลื่อน ทําใหคณะตางๆใหความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในแนวจิตตปญญาศึกษา อีกทั้งศูนยฯไดรับมอบหมาย
จากทางมหาวิทยาลัยในการจัดทําโครงการฯดังกลาว  ทําใหเกิดการขยาย
จํานวนคณะ   นักศึกษา  ที่เขารวมโครงการฯในวิทยาเขตหาดใหญ    และ
ต้ังแตป 2550 เปนตนไปมีกาจัดทําแผนงานขยายโครงการฯไปยังวิทยาเขต
ตางๆ  เชน  วิทยาเขตสุราษฎร   วิทยาเขตภุเก็ด   วิทยาเขตตรัง    และมีการ
จัดทําโครงการสรางวิทยากรแกนนําในวิทยาเขตตางๆ 

25. เอกสารอางอิง 
1. พลิกฝามือรื้อเรื่องการเรียนรู โดย ธัญญา  ผลอนันต 
2. The Power of Multiple Intelligence โดย Tony Buzan 
3. Child  Art  Terapy  Second  Edition 
4. OFRA  AYALON RESUCE 
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5. เอกสารองคความรูจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การ
ชวยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะความ
รุนแรงในครอบครัว สังคม และการกอการราย”  (Children   and  
Adolescence   in   the  Shade  of  Trauma  a nd   Terror  :   Ways   
of   Communicating  and  Coping) 

6. องคความรูจากการเขาอบรม  เรื่อง  Crisis Intervention  In  the  
Community  ณ ประเทศอิสราเอล 
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ตัวอยางหลักสูตร 
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หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองครวม” 
สําหรับ ปแรกแหงการเปนนักศึกษา มอ.  

(ชวงปฐมนิเทศหรือระหวางกําลังศึกษาชั้นปท่ี 1) 
ระยะเวลา  1  วัน  1  คืน 

กระบวนการ : กระบวนการศิลปะชีวิตเพื่อการตื่นรู การอยูรวมกันอยางสงบ
และสันติและการเขาใจความสัมพันธแบบองครวม 

(  Art  Mediation  for  self  expression, 
self-awareness  and awakening of life) 

1  คืน ชวงเวลาแหงการเรียนรูตนเอง 
16.00 – 16.30 น. ลงทะเบียน 
16.30 – 18.00 น.    กิจกรรม  “มันดาลา…ศิลปะกับการหยั่งรู         

 ตนเอง” 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น 
19.00 – 22.00 น. กิจกรรมและการเรียนรูรวมกัน 

- การฟงอยางมีประสิทธิภาพ (active listening) 
   “ศิลปะกับการเรียนรูภาวะขัดแยงในตนเอง” 
   “ศิลปะการเคลื่อนไหวใจสัมผัส” 
   “การเคลื่อนไหวเพื่อปรับสมดุลพลังชีวิต” 
   “ลมหายใจ ดนตรีและชีวิตที่ผอนคลาย” 

22.00 น.  พักผอน/นอนหลับ 
1 วัน    ชวงเวลาแหงการเรียนรูคุณคาแหงชีวิตและ

ความสัมพันธแบบองครวม 
06.00 – 06.45 น. รับพลังบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 
06.45 – 08.00 น. กิจวัตรสวนตัว 
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08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเชา 
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมและการเรียนรูรวมกันเพื่อการเรียนรู

และการไตรตรองของชีวิต 
“ความคิด ความจํา  ความรูสึก และความจริง” 
“เทพเจาแหงศักดิ์ศรีที่มีอยู”  
“ปศาจแหงความกลัวที่ไมเห็น แตเปนอยู” 
“ศิลปะกับการจัดการความขัดแยงดานอารมณ

ความรูสึก” 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. กิจกรรมและการเรียนรูรวมกันเพื่อการเรียนรู

ชีวิตและความสัมพันธแบบองครวม 

♦ “ความทุกข คือ พลังสรางสรรค” 

♦ “พลังชีวิต รวมกัน ฉันและเธอ” 

♦ “อยูตามลําพังอยางไมโดดเดี่ยว” 

♦ “เรียนรูคุณคาสงขลานครินทร” 
คือ “แนวทางแหงพระราชบิดา” 
คือ  “การใหใจสงบ” 
คือ “แนวทางแหงความสัมพันธแบบองครวม” 

17.00 น.   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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หลักสูตร “การพัฒนานักศึกษาแบบหยั่งรูองครวม” 
ระยะเวลา  2  วัน 1  คืน 

กระบวนการ : กระบวนการศิลปะชีวิตเพื่อการตื่นรู การอยูรวมกันอยางสงบ
และสันติและการเขาใจความสัมพันธแบบองครวม(  Art  Mediation  for  

self  expression, self-awareness  and awakening of  life) 

 
วันที่หนึ่ง         การเรียนรูพลังแหงความรูสึก การหยั่งรูตนเองและการ
ปรับสมดุลแหงชีวิต 
08.00 น.  เดินทางไปสวนสายน้ํา 

รับประทานอาหารเชา (บริการบนรถ) 
09.00-12.00  น. กิจกรรมและการเรียนรูรวมกัน  

- เทพเจาแหงศักดิ์ศรีที่มีอยู 
- ปศาจแหงความกลัวที่ไมเห็น แตเปนอยู 
- ศิลปะกับการจัดการความขัดแขงทางอารมณ 

ความรูสึก 
12.00-13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30  น.  กิจกรรมเพื่อการหยั่งรูตนเอง 

-    กิจกรรมเพื่อการเผชิญ ความทุกขและการเปลี่ยน
ความทุกขเปนพลังสรางสรรค 

18.00-19.00  น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.00-21.00  น. กิจกรรมผสานเพื่อความเบา-สบาย และผอนคลายชีวิต 
วันที่ สอง  สูพลังการเปลี่ยนแปลงและพลังสรางสรรค 
06.00 น.  ผสานพลังชีวิต – พลังธรรมชาติ 

กิจวัตรประจําวัน 
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08.00 น.  รับประทานอาหารเชา 
08.45-09.00  น. ทบทวน / ไขขอของใจ / เตรียมความพรอม 
09.00-12.00  น. กิจกรรมเพื่อการหยั่งรูตนเอง 

- มันดาลา (Painting for self awareness) 
- ความจํา ความคิด ความรูสึก และความเปนจริง 
- การแลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกัน 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. กิจกรรมและการเรียนรูรวมกันเพื่อการเรียนรูชีวิตและ
ความสัมพันธแบบองครวม 

- “ความทุกข คือ พลังสรางสรรค” 
- “พลังชีวิต รวมกัน ฉันและเธอ” 
- “อยูตามลําพังอยางไมโดดเดี่ยว” 
- “เรียนรูคุณคาสงขลานครินทร” 

คือ “แนวทางแหงพระราชบิดา” 
คือ  “การใหใจสงบ” 
คือ “แนวทางแหงความสัมพันธแบบองครวม” 

17.00 น.  เดินทางกลับ มอ. หาดใหญโดยสวัสดิภาพ 
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หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองครวม” 
สําหรับ ปแรกแหงการเปนนักศึกษา มอ.  

(ชวงปฐมนิเทศหรือระหวางกําลังศึกษาในชั้นปตาง ๆ) 
ระยะเวลา  3 วัน  2  คืน 

กระบวนการ : กระบวนการศิลปะชีวิตเพื่อการตื่นรู การอยูรวมกันและการ
เขาใจความสัมพันธแบบองครวม 

(Art Mediation for self expression, 
 self –awareness  and awakening of life) 

 
วันที่  1   วันเพื่อการเรียนรูพลังแหงความรูสึก การหยั่งรูตนเองและการ
ปรับสมดุลพลังชีวิต 
08.00 – 08.30 น. ออกเกินทางไปสวนสายน้ํา 
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมและการเรียนรูรวมกัน 

- การฟงอยางตื่นรู 
- “รูจักกันผานสมมุติช่ือ” 
- “มันดาลา…ศิลปะเพื่อการเรียนรูตนเองและชีวิต” 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. กิจกรรมและการเรียนรูรวมกัน 

- “การหยั่งรูความสัมพันธของกาย-จิต” 
- “การเรียนรูพลังความขัดแยงในตนเอง” 
- “การผสานความกลมกลืนแหงพลังในตนเอง” 
- “การเคลื่อนไหว ยืดเสน ยืดสาย คลายเครียดและปรับ

พลัง” 
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16.30 – 18.00 น. การเฝาสังเกตและหยั่งรูตนเองตามอัธยาศัย/กิจวัตร
สวนตัว 

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น 
19.00 – 21.30 น. กิจกรรมและการเรียนรูรวมกัน 

- “ความคิด ความจํา  ความรูสึก และความจริง” 
- “การผสานพลังเพื่อความเบา-สบายและผอนคลาย

ชีวิต” 
21.30 น.  พักผอน/นอนหลับ 
วันที่  2   วันเพื่อการพัฒนาพลังการเปลี่ยนแปลงและพลังสรางสรรค 
06.30 – 07.30 น. ผสานพลังชีวิต - พลังธรรมชาติ 
07.30 – 08.45 น. การเฝาสังเกตและหยั่งรูตนเองตามอัธยาศัย/กิจวัตร

สวนตัว 
08.45 – 09.00 น. ทบทวน ไขขอของใจ เตรียมความพรอม 
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมและการเรียนรูรวมกัน 

- “การ เคลื่ อนไหว เพื่ อความรู สึ กตั วและการ
เปลี่ยนแปลง” 

- “การเคลื่อนไหวเพื่อความรูสึกตัวและการปลอย
วาง” 

- “การเคลื่อนไหวเพื่อความรูสึกตัวและการเปน
อิสระ” 

- “การเคลื่อนไหวเพื่อความรูสึกตัวและการสื่อสาร
กับตนเอง” 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. กิจกรรมและการเรียนรูรวมกัน 
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- “การเคลื่ อนไหวและการสื่อสารเพื่ อการอยู
รวมกัน” 

- “วรรณกรรม ชีวิตและจิตที่ต่ืนรู” 
- “วรรณกรรมธรรมชาติ” 
- “ประติมากรรมเพื่อความรูสึกตัวและมิตรภาพ” 

16.30 – 18.00 น. การเฝาสังเกตและหยั่งรูตนเองตามอัธยาศัย/กิจวัตร
สวนตัว 

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น 
19.00 – 21.30 น. กิจกรรมและการเรียนรูรวมกัน 

- “ความทุกข คือ พลังสรางสรรค” 
- “การศึกษา คือ การพัฒนาความสุข” 
- “สัมผัส ชีวิตที่สงบเย็น และเปนสุข” 

21.30 น.  พักผอน/นอนหลับ 
วันที่  3 วันเพื่อการรูคิดและสรางจิตสาธารณะ 
06.30 – 07.30 น. ผสานพลังชีวิต – พลังธรรมชาติ 
07.30 – 08.45 น. การเฝาสังเกตและหยั่งรูตนเองตามอัธยาศัย/กิจวัตร
สวนตัว 
08.45 – 09.00 น. ทบทวน ไขขอของใจ เตรียมความพรอม 
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมและการเรียนรูรวมกัน 

- “รูจักเลือกสรรดวยปญญา” 
- “ความแตกตาง หลากหลาย คือ ความงดงาม” 
- “จากหลากหลาย กลายเปนหนึ่ง” 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
174



13.00 – 16.30 น. กิจกรรมและการเรียนรูรวมกัน พินิจไตรตรองมอง
ความเปนจริง 

- “การเรียนรูดวยใจ” 
- “จากใจสูใจ” 
- “เธอรูไหมหนอ…ใครรออยู…” 
- “คุณคาสงขลานครินทร” 
เดินทางกลับ 
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสรางบุคลากรแกนนําเพื่อการ
พัฒนานักศึกษาแบบองครวม  รุนที่ 1 

21-25 พฤศจิกายน  2548 
ณ  สวนสายน้ํา  ต.พะตง  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

 
21 พ.ย.  48 วันเพื่อการเรียนรูพลังแหงความรูสึก การหยั่งรูตนเอง

และการปรับสมดุลพลังชีวิต 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน/นําสัมภาระเก็บบนรถ 
08-45-09.00 น. พิธีเปดโดย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  

 ณ หอง E105  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 
ออกเดินทางไปสวนสายน้ํา 

09.30-10.15 น. ถึงสวนสายน้ํา 
พรอมกันที่หองอาหาร 
แนะนําทีมงานและสถานที่ 
รับประทานอาหารวาง 

10.15-12.00 น. กิจกรรมและการเรียนรูรวมกัน 
- ความคิด ความรูสึก และความเปนจริง 
- มันดาลา (Painting for –self-awareness) 
- การแลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกัน 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.15 น.  กิจกรรมเพื่อการหยั่งรูความสัมพันธของกาย-จิต 

- กิจกรรมเพื่อการเรียนรูพลังความขัดแยงในตนเอง 
- กิจกรรมเพื่อการผสานความกลมกลืนแหงพลังใน

ตนเอง 
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16.15-16.30 น. ยืดเสน ยืดสาย คลายเครียดและปรับพลัง 
16.30-18.00 น. เขาที่พัก 

กิจวัตรสวนตัว / ซึมซับพลังธรรมชาติตามอัธยาศัย 
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น 
19.00-21.00 น. รูจักกันผาน (สมมติ) ช่ือ 

เสวนา “ชีวิต ความทุกขและจิตที่สงบเย็น เปนสุข” กับ
พระอาจารยดุษฎี  เมธังกุโร 
เพิ่มพลังสงบกอนนอน (Chanting Meditation) 

22 พ.ย. 48 วันเพื่อการเรียนรูพลังแหงความรูสึก การหยั่งรูตนเอง
และการปรับสมดุลพลังชีวิต 
06.30-07.15 น. โยคะเสริมสรางพลังชีวิต 
07.30-08.45 น. กิจวัตรสวนตัว 

รับประทานอาหารเชา 
08.45-09.00 น. ทบทวน/ไขขอของใจ/เตรียมความพรอม 
09.00-12.00 น.  -      กิจกรรมเพื่อการเผชิญ เรียนรูความทุกขและการ

เปลี่ยนความทุกขเปนพลัง สรางสรรค 
- กิจกรรมเพื่อการผสานพลังเพื่อความเบา-สบาย-

และผอนคลายชีวิต 
- การแลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกัน 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.15 น. -      กิจกรรมเพื่อการหยั่งรูตนเอง 

- การเผชิญและการผานสถานการณในชีวิต 
- การสื่อสารเพื่อสรางพลังชีวิต 
- การเคลื่อนไหวเพื่อพลังอิสรภาพ 
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- การแลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกัน 
16.15-16.30 น. การเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มพูนพลังสรางสรรค 
16.30-18.00 น. กิจวัตรสวนตัว/ซึมซับพลังธรรมชาติตามอัธยาศัย 
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น 
19.00-21.00 น. เสวนาและฝกปฏิบัติ “ชีวิตและจิตที่ ต่ืนรู” กับพระ

อาจารยดุษฎี เมธังกุโร เพิ่มพลังความสงบฯกอนนอน 
23  พ.ย. 48 วันเพื่อพัฒนาพลังการเปลี่ยนแปลงและพลังสรางสรรค 
06.30-07.15 น. โยคะเสริมสรางพลังชีวิต 
07.30-08.45 น. กิจวัตรสวนตัว 

รับประทานอาหารเชา 
08.45-09.00 น. ทบทวน/ไขขอของใจ/เตรียมความพรอม 
09.00-12.00 น. -    กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อการตื่นรูและการ   

เปลี่ยนแปลง 
- กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อการตื่นรูการปลอยวาง 
- กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อการตื่นรูและเปน

อิสระ 
- กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการสื่อสารเพื่อการ

เขาใจชีวิต 
- การแลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกัน 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.15 น. -  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการสื่อสารเพื่อการอยู

รวมกัน 
- กิจกรรม “วรรณกรรม ชีวิตและจิตที่ต่ืนรู” 
- กิจกรรม “วรรณกรรมธรรมชาติ” 
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- กิจกรรม “ประติมากรรมเพื่อความรูสึกตัว” 
- การแลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกัน 

16.15-16.30 น. การเคลื่อนไหวเพื่อปรับสมดุลพลังชีวิต 
16.30-18.00 น. กิจวัตรสวนตัว/ซึมซับพลังธรรมชาติตามอัธยาศัย 
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น 
19.00-21.00 น. เสวนา “ชีวิตและการศึกษา” กับกฤษณมูรติ เพิ่มพลัง

ความสงบกอนนอน 
24 พ.ย. 48 วันเพื่อการเขาถึงความจริงและธรรมชาติ 
06.30-07.15 น. โยคะเสริมสรางพลังชีวิต 
07.30-08.45 น.  กิจวัตรสวนตัว 

รับประทานอาหารเชา 
08.45-09.00 น. ทบทวน/ไขขอของใจ/เตรียมความพรอม 
09.00-12.00 น. -      กิจกรรม “จริงหรือ...ที่วาจริง” 

- กิจกรรมเพื่อ “การเจาถึงความเปนจริง” 
- กิจกรรม “เมื่อสิ่งที่เห็นเปนอยางอื่น” 
- กิจกรรม “ความเปนจริงที่สวนทาง” 
- แลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกัน 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.15 น. -      กิจกรรม “การหยั่งรูตนเอง” 

- กิจกรรม “จากตัวตนสูความเปนหนึ่งเดียว 
- กิจกรรม “ความเปนเชนนั้นเองของสวนสายน้ํา” 

16.15-16.30 น. การแลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกัน 
16.30-18.00 น. กิจวัตรสวนตัว/ซึมซับพลังธรรมชาติตามอัธยาศัย 
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น 
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19.00-21.00 น. เสวนากับพระอาจารยดอกเข็มปา  จักรวาล  ชี วิต 
สัมพันธภาพกับศิลปะการหยั่งรูและการภาวนา” 
- สมาธิ “พบกันฉันและเธอ” 

25 พ.ย. 48 วันเพื่อการรูสึกวา “ย่ิงกวาเพื่อน” 
06.30-07.15 น. โยคะเสริมสรางพลังชีวิต 
07.30-08.45 น. กิจวัตรสวนตัว 

รับประทานอาหารเชา 
08.45-09.00 น.  ทบทวน/ไขขอของใจ/เตรียมความพรอม 
09.00-12.00 น. -      กิจกรรม “จากใจสูใจ” 

- กิจกรรม “ความเปนหนึ่งเดียว” 
- กิจกรรม “ชีวิตเดียวกัน” 
- กิจกรรม “ไปดวยกันฉันคือเธอ” 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. -      กิจกรรม “มีของเดิม เติมของใหม” 

- กิจกรรม “พลังนี้ที่ชวยกัน” 
- กิจกรรม “คือ ความรัก 

คือ ความเมตตา 
คือ อิสรภาพ 
คือ สันติสุข” 

16.30 น.  ปดการอบรม 
17.30 น.  ถึง มอ.โดยสวัสดิภาพ 
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ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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Best  Practices มหกรรมศิลปวัฒนธรรม 
หนวยงาน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา   
 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 
-  ผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
-  รองผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
-  เลขานุการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

 

2. ขอมูลพื้นฐาน 
2.1. วิสัยทัศน / พันธกิจ 

  วิสัยทัศน 
“ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  จะเปนหนวยงานที่เปน

เลิศในการจรรโลงมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ” 
 

พันธกิจ 
- อนุรักษ ฟนฟู วิจัย พัฒนา และถายทอดวัฒนธรรมตามภารกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย 
- ประสานงานกับคณะ วิทยาลัยและหนวยงานตางๆ ทั้งในและ

นอกมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางวัฒนธรรม
กับการพัฒนาการเรียนรู 

- ใหบริการสารสนเทศดานวัฒนธรรมและสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของชุมชน 
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2.2. บุคลากร / นักศึกษา 
จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม  ประกอบดวย  นักเรียน  

นักศึกษา  บุคลากร  และประชาชนทั่วไป  จํานวน > 50,000 คน 
 

2.3. งบประมาณ / ภาระงาน ฯลฯ 
งบประมาณ
- งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากวิทยาเขต   50,000 บาท 
- รายไดจากการประมูลงาน  300,000 บาท  

(โดยประมาณ) 
 
ภาระงาน / ประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ  ดังนี้ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา   
กรรมการชุดนี้มีหนาที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรม

ศิลปวัฒนธรรมในเรื่องตาง ๆ  ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
คณะกรรมการอํานวยการและเลขานุการ   
กรรมการชุดนี้มีหนาที่วางแผนการจัดงานทุกดาน  ติดตาม

ความกาวหนาพรอมทั้งอํานวยความสะดวก จัดทําหนังสือราชการในการ
ติดตอประสานงานของทุก  ๆ  ฝ าย    และแกปญหา   ต าง  ๆ   ของ
คณะกรรมการดําเนินงาน และประสานงานกับทุก ๆ ฝาย ทั้งกอนงาน 
ระหวางงาน และหลังงาน เพื่อใหงานลุลวงไปดวยดี 

คณะกรรมการดําเนินงานฝายออกรานนิทรรศการของสวน
ราชการและเอกชน    

กรรมการชุดนี้ทําหนาที่ติดตอประสานงาน เชิญชวนสวนราชการ
และเอกชนออกรานนิทรรศการ กําหนดพื้นที่และดูแลความเรียบรอยในการ
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นิทรรศการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท หางราน เอกชน และ
ประสานงานกับ   ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

คณะกรรมการดําเนินงานฝายนิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรมและ
การสาธิตศิลปหัตถกรรมพื้นบาน

คณะกรรมการชุดนี้ทําหนาที่จัดทํานิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรม 
นิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยภายในอาคารหอศิลปภาคใต หอวัฒนธรรม
ภาคใต พิพิธภัณฑพระเทพญาณโมลี เรือนอํามาตยโทพระยาพิบูลยพิทยา
พรรคนิทรรศการและการสาธิตศิลปหัตถกรรมพื้นบาน และประสานงานกับ
ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

คณะกรรมการดําเนินงานฝายการแสดงและสงเสริมวัฒนธรรม   
คณะกรรมการชุดนี้ทําหนาที่ติดตอประสานงานการแสดง จัด

เตรียมการแสดงในแตละคืน จัดเตรียมการแสดงในพิธีเปด และพิธีกร
ประจําวัน กํากับเวทีการแสดง พรอมทั้งอํานวยความสะดวกใหแกผูที่มา
แสดง และประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

คณะกรรมการดําเนินงานฝายสถานที่และรักษาความปลอดภัย   
คณะกรรมการชุดนี้ทําหนาที่กํากับดูแล อํานวยความสะดวกในการ

จัดสถานที่พิธีเปด  เวทีกลาง  รานนิทรรศการของสวนราชการและเอกชน 
รานสาธิตศิลปหัตถกรรมพื้นบาน  ระบบไฟฟา  น้ําประปา  การรักษาความ
สะอาด  ตลอดถึงดูแลความเรียบรอย  การรักษาความปลอดภัยบริเวณงาน  
จัดเวรยามอํานวยความสะดวกประจําวัน  จัดระบบการจราจรภายในบริเวณ
งาน   และประสานงานกับฝายตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 
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คณะกรรมการดําเนินงานฝายแสง-เสียงและบันทึกภาพ  
คณะกรรมการชุดนี้ทําหนาที่จัดการเกี่ยวกับแสง เสียง เวทีกลาง 

การบันทึกภาพนิ่ง และ เทปโทรทัศน   พิธีเปด บรรยากาศในงาน และ
ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

คณะกรรมการดําเนินงานฝายประชาสัมพันธ 
 กรรมการชุดนี้ทําหนาที่ในการประชาสัมพันธเชิญชวนเที่ยวงาน 
เขารวมงาน โดยใชสื่อทุกรูปแบบ   ทั้งกอนงาน และระหวางงาน เชน ปาย
ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ  ที่จัดในแตละคืน และประสานงานกับฝาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

คณะกรรมการดําเนินงานฝายพิธีการ 
 คณะกรรมการชุดนี้ทําหนาที่ในการติดตอ ประสานงานเชิญแขกผู
มีเกียรติเขารวมพิธีเปดงาน   จัดเตรียมพิธีเปด กําหนดรูปแบบพิธีเปด 
ตอนรับแขกผูมีเกียรติ อํานวยความสะดวกและประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่
เกี่ยวของใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

คณะกรรมการดําเนินงานฝายการเงิน และพัสดุ
 คณะกรรมการชุดนี้ทําหนาที่ควบคุม ดูแล และอํานวยความ
สะดวกในการรับ-จายเงิน และการเบิกจายพัสดุใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังของทุกฝาย พรอมทั้งรวบรวมหลักฐานดําเนินการเบิก
จายเงิน และประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหงานสําเร็จ  ลุลวง
ไปดวยดี 

คณะกรรมการดําเนินงานฝายยานพาหนะ 
 คณะกรรมการชุดนี้ทําหนาที่อํานวยความสะดวก ยานพาหนะ 
กอนงาน ระหวางงาน หลังงาน และประสานงานกับฝายตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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คณะกรรมการดําเนินงานฝายตกแตงเวที 
 กรรมการชุดนี้ทําหนาที่ในออกแบบ ตกแตงเวทีกลาง รานสาธิต
หัตถกรรมพื้นบาน  และประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหงาน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 คณะกรรมการดําเนินงานฝายประเมินผล

กรรมการชุดนี้ทําหนาที่ในการประเมินผลการจัดงานในดานตาง 
ๆ ใหครอบคลุมทุกกิจกรรมของงาน เชน นิทรรศการของสวนราชการและ
เอกชน  นิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรม  และการออกรานสาธิตหัตถกรรม
พ้ืนบาน  สินคาอุปโภค  -บริโภค   การละเลน   การแสดงบนเวทีกลาง   
มหรสพ  เปนตน  และสรุปผลการจัดงานครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

3. หลักการและเหตุผล 
  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาเปนหนวยงานสําคัญ
หนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีหนาที่
ทํานุบํารุง อนุรักษสงเสริม และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมตามภารกิจขอ
ที่ 4 คือ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดเปนศูนยกลางและแหลงรวม
วิทยาการดานศิลปวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรม ประวัติศาสตรและโบราณคดี
ของจังหวัดชายแดนภาคใตเนนภาคใตตอนลาง นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได
ดําเนินการจัดแสดงศิลปะการอแสดงและการแสดงดนตรี ซึ่งมีลักษณะพิเศษ
เปนเอกลักษณของจังหวัดชายแดนใต และมิใหเสื่อมสลายไปโดยมิเกิดผูสืบ
ทอด  ทางสถาบัน วัฒนธรรมศึ กษากั ลย าณิ วัฒนาจึ งจั ด ใหมี ง าน
ศิลปวัฒนธรรมประจําปขึ้นติดตอกันมาทุกป ในรูปของการจัดแสดง
นิทรรศการ การสิตหัตถกรรมพื้นบาน การแสดงนาฏศิลปและดนตรี เพื่อ
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เปดโอกาสใหผูมีความสามารถดานวัฒนธรรมนําเสนอผลงานแกสังคม  การ
ออกรานจําหนายสินคาอุตสาหกรรม สินคาอุปโภคบริโภค เปนตน 
 

4. แผนงาน (Approach) / งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม 
 งบประมาณ
  -  งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากวิทยาเขต   50,000 บาท 
  -  รายไดจากการประมูลงาน                  300,000 บาท  

(โดยประมาณ) 
 

5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy) 
กระบวนการ / ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประกาศ  เสนอ  ยื่นซอง  ประมูลงาน 
3. ประชุม ติดตอประสานงาน เตรียมงาน 
4. จัดงานและเบิกจายเงิน  
5. ประเมินผล 
6. สรุปผล 
7. รายงานผล 

ระยะเวลาดําเนินการ 
วันที่ 2 – 10  กรกฎาคม  ของทุกป 
 

สถานที่ดําเนินการ 
บริเวณรอบ ๆ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต  สถาบันวัฒนธรรม

ศึกษากัลยาณิวัฒนา 
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6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
- ศิลปวัฒนธรรมสรางภาพพจนที่ดีในสายตาของชาวไทยทั่ว

ประเทศใหเห็นคาความงามแหงศิลปะและวัฒนธรรมที่กอเกิดและ
ดํารงอยูในภาคใต 

- อนุรักษ สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะสังคมพหุ
วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของสามจังหวัดภาคใตใหคงอยูและ
ปรากฏแกสายตาของชาวไทยทั่วไป 

- เผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรมแกนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 

- ปองกันการเสื่อมสลายของศิลปการแสดงและดนตรีพ้ืนบานอัน
เปนเอกลักษณของจังหวัดชายแดนภาคใต 

- สรางความภาคภูมิใจในศิลปมรดกใหแกบุคคลในทองถิ่น 
- ประชาสั มพั นธ สถ าบั น วัฒนธรรมศึ กษ ากั ล ย าณิ วัฒนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรให เปนที่รูจัก  เพื่อ เปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญในอนาคต 

- เสริมการทองเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใตและบรรยากาศที่
เหมาะสมแกโครงการจัดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

- มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
- ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม อาทิ  การออกรานคา  การ

แสดงศิลปการแสดงพื้นบาน  การสาธิตหัตถกรรมพื้นบาน เปน
ตน 
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- เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใหตางประเทศรูจักและเขาใจใน
คุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเกิดความสัมพันธอันดีตอ
กัน 

 

7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & 
Review) 

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาไดทําแบบสํารวจ/ประเมินผล
การดําเนินโครงการ โดยแบงเปน4 ขั้นตอนคือ 1.กระบวนการทํางาน  2. 
การใหบริการ   3. การอํานวยความสะดวก  และ4. เนื้อหาสาระหรือ
ประโยชนที่ไดรับจากโครงการโดยนําผลการประเมินทั้ง  4 ดาน  มา
ประมวลผล และสรุป  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาตอไป 
 

8. กลยุทธ หรือ ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
การทํางานเปนทีม โดยแบงภาระหนาที่ความรับผิดชอบตามความถนัด

ของแตละบุคคลและพรอมที่จะขับเคลื่อนใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 
 

9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
แนวทางการประเมินผลหรือการติดตามผลโครงการ 
การประเมินผล (โดยสุมตัวอยางจากกลุมเปาหมาย)  โดยใชแบบ

ประเมินผล การสอบถาม การสัมภาษณ สรุปผลทางสถิติ  สรุปผลเปน
รายงานรูปเลม  
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สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ/มหาวิทยาลัย 
1. สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ

วัฒนา ในการทํานุบํารุงสงเสริมเผยแพร อนุรักษมรดกดานศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ และการสรางเครือขายดานวัฒนธรรม 

2. สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยในดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
10. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือ
เปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน /  ภายนอก 

รายงานความกาวหนาของโครงการ 
1. การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ไดจัดตอเนื่องมาเปน

เวลา 15 ป  ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน และประชาชนทั่วไป 
2. งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม บรรจุในปฎิทินการทองเที่ยว

แหงประเทศไทยในภูมิภาคเขต 3(ภาคใต) ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลางและ
ระยะยาว 
 

11. บทสรุป 
- เปนการสงเสริมศิลปาชีพที่เปนรูปธรรม และใหโอกาสแกผูมี

ความรูดานวัฒนธรรม 
- ความรูสึกรับผิดชอบรวมกันในการอนุรักษและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมอันเปนจุดรวมแหงชนในภูมิภาคและประชาชนทั่วไป 
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- ส ถ า บั น วั ฒ น ธ ร ร ม ศึ ก ษ า กั ล ย า ณิ วั ฒ น า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เปนที่รูจักทั่วไป และเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญของสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

- อนุชนรุนหลังเกิดความรัก ความภาคภูมิใจและหวงแหนศิลป
มรดก 
 

12. เอกสารอางอิง 
  รายงาน / สรุปผลโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม (รูปเลม) 
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ดานบริหารจัดการ 
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Best Practices  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ใหบริการ  

หนวยงาน ฝายซอมบํารุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ    
 ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
 

1. คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 
คณะทํางาน นายฮัมดัน  มะเซ็ง 

นายสัตยา  บุญรัตนชู 
 ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร 

นายอุทัย  ไทยเจริญ 
 

2. ขอมูลพื้นฐาน 
2.1. วิสัยทัศนพันธกิจ 

วิสัยทัศน 
เปนองคกรบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

ทันสมัย เพื่อการวิจัย พัฒนา และบริการวิชาการ ในระดับแนวหนาของ
ประเทศ มีมาตรฐานคุณภาพ ใหบริการในระดับสากล 

พันธกิจ 
1. ใหบริ ก าร วิชาการทางวิทย าศาสตร และ เทคโนโลยีที่ มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

2. มีผลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอ
ความตองการของสาธารณชน 

3. บริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความชํานาญเฉพาะสาขาให
อยูในระดับแนวหนาของประเทศ  

5. เสริมศักยภาพการพึ่งพาตนเอง     
 

2.2. บุคลากร 
 ฝายซอมบํารุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือมีบุคลากร    4  คน  
ประกอบดวย ขาราชการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน ดังนี้ 

1.  หัวหนาฝายซอมบํารุงฯ/ ชํานาญการ 1 คน 
2. นายชางอิเล็กทรอนิกส 1 คน 
3.  วิศวกร 2 คน 
 

3. หลักการและเหตุผล 
ดวยจํานวนผูใชบริการที่เพิ่มมากขึ้น และจํานวนทรัพยากรที่จํากัดทํา

ใหเกิดความตองการในการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการให
สามารถเพิ่มความพึงพอใจ ตอบสนองความตองการของลูกคา ตอบสนอง
ความตองการดานสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารงานระบบการ
ประกันคุณภาพมาตรฐานสากล  กอรปกับการปรับเปลี่ยนทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอยางเร็ว ทําใหเกิดความงาย ความสะดวก 
และความคลองตัวในการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานมีมาก
ขึ้น  จึ ง เปนป จจั ยสํ าคัญที่ ส งผลให เกิ ด เปน วิ วัฒนาการของระบบ      
สารสน เทศ เพื่ อการบริหารงานของศูนย เ ครื่ อ งมื อ วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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4. แผนงาน (Approach) / งบประมาณในการจัดโครงการ-
กิจกรรม 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่
พัฒนาขึ้นใหมดวยงบประมาณเงินรายไดของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
และดวยบุคลากรของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเอง ทําใหสามารถได
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองความตองการขององคกรไดอยางแทจริง 
ซึ่งนับไดวาเปนกาวที่สําคัญอีกกาวหน่ึงที่ศูนยเครื่องมือฯไดตัดสินใจ
เลือกใชเทคโนโลยีที่กําลังมีบทบาทสําคัญตอการพลิกโฉมการดําเนินงาน
ทางธุรกิจเปนอยางมาก  ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เลือกใชนี้มีความ
เหมาะสมกับภารกิจของศูนยเครื่องมือฯที่ใหความสําคัญกับ 3 เรื่องดวยกัน 
คือ 

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการ  
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  
3. เอื้อตอการตัดสินใจของผูบริหาร 

ซึ่งแผนการดําเนินงานในสวนของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร  เปนเสมือนภาระงานเสริมของ
ทีมวิศวกรของศูนยเครื่องมือฯ เนื่องจากภาระงานหลักของวิศวกรจะเปน
การซอม และการบํารุงรักษาเครื่องมือ ดังนั้นเปาหมายในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจึงอยูที่ประมาณ 3 – 4 รายการตอป และสวนใหญแผนการ
ทํางานจะถูกกําหนดขึ้นจากความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินการเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศจึงเปนการดําเนินการใน
ลักษณะคลายการดําเนินโครงการที่มี วัตถุประสงคในการดําเนินงาน
คอนขางชัดเจนและมีกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานชัดเจน 
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5. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเริ่มพัฒนา

มาจากไดมีการนําระบบประกันคุณภาพมาตรฐาน ISO มาใชในองคกรซึ่ง
เมื่อตองมีการายงาน/ สรุปผลการดําเนินงานในสวนของความเพียงพอ/ 
ความพรอมของวัสดุ สารเคมี สามารถดําเนินการไดยาก จึงไดมีการพัฒนา
โปรแกรมฐานขอมูลวัสดุขึ้นในป พ.ศ. 2546 เปนฐานขอมูลลําดับแรกของ
ศูนยเครื่องมือฯ โดยกระบวนการทํางานในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานในทุกๆโปรแกรมจะมีขั้นตอนการดําเนินงานในลักษณะ
เดียวกัน ดังนี้ 

1. การศึกษารูปแบบและความตองการของผูใชงานเพื่อกําหนด
วัตถุประสงคและขอมูลที่จะดําเนินการ 

2. การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล 
3. การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด และมาทบทวนกับผูใช
ฐานขอมูลอีกครั้ง 

4. การนําฐานขอมูลที่ออกแบบในระดับแนวคิดเขาสูระบบจัดการ
ฐานขอมูล 

5. การออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพ 
6. การนําฐานขอมูลไปใชและการประเมินผล 

ทั้งนี้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในชวงแรกจะเปนการพัฒนาเพื่อใช
งานเฉพาะสวน ไมวาจะเปนระบบฐานขอมูลวัสดุ โปรแกรมรับตัวอยาง 
โปรแกรมจดัการเอกสารภายใน โปรแกรมฐานขอมูลบุคลากร ฯลฯ ยังไมได
มีการเชื่อมโยงการทํางานกับระบบอื่นๆ และตอมาไดพัฒนาเขาสูระบบ
สารสนเทศแนวใหมที่พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหการทํางานบนระบบสารสนเทศ
มีความครบถวนและเกิดความสะดวกดวยการใชระบบเครือข าย
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คอมพิวเตอร ภายใตช่ือ SEC Network เช่ือมโยงระบบงานตางๆ เขาดวยกัน 
ทําใหทุกหนวยงานสามารถเรียกใชงานและฐานขอมูลเดียวกันได กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการบริหารงานของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
 

6. จุดแข็งหรือส่ิงท่ีทําไดดีในประเด็นท่ีนําเสนอ 
ระบบสารสนเทศ SEC เปนหัวใจหลักในการบริหารงานของศูนย

เครื่องมือวิทยาศาสตร เพราะเปนแหลงรวบรวมฐานขอมูล โปรแกรม และ
ระบบงานตางๆ ไวอยางมากมาย เช่ือมโยงการทํางานของหนวยงานตางๆ 
ในศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ตลอดจนเชื่อมโยงการทํางานของบุคลากร 
และบริการตางๆไดอยางเหมาะสม  

ระบบงานดังกลาวไดมีการจัดสรรหนาที่การทํางานรวมกัน ทําให
บุคลากรของศูนยเครื่องมือฯตองเขามามีสวนรวมในการบริหารขอมูล
รวมกัน ทําใหมีขอมูลที่ทันสมัยเหมาะกับการนําไปใชงานเพื่อการบริหาร
และตัดสินใจ นอกจากนี้ยังไดจัดระบบการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับระบบ
อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการทํางานเกิดความสะดวกและคลองตัวมากยิ่งขึ้น  

สาเหตุที่ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดคัดเลือกประเด็นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารมานําเสนอเพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดีเนื่องจากที่ผาน
มาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย เครื่องมือวิทยาศาสตรไดมี
หนวยงานเขามาติดตอดูงาน สงบุคลากรมาศึกษา ตลอดจนขอนําโปรแกรม
หรือเทคโนโลยีบางรายการไปปรับใชในองคกรของตนคอนขางมาก โดย
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรไดใหความอนุเคราะหโดยไมเก็บคาใชจายแต
อยางใด  นอกจากนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย เครื่องมือ
วิทยาศาสตรยังไดรับความช่ืนชม และเรียกไดวาเปนระบบที่ตอบสนอง
ความตองการ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดเปนอยางดี 
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7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & 
Review) 
ระบบสารสนเทศ SEC  มีการดําเนินการประเมินผลโดยใชโปรแกรม 

“ประเมินระบบสารสนเทศ” ซึ่งจะมีการประเมินเปนประจําทุกระยะ 6 เดือน 
(ปละ 2 ครั้ง) เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยประเด็น
ที่ประเมินจะประกอบไปดวย ประเด็นในสวนของระบบคอมพิวเตอร
และเน็ตเวิรก    ไดแก    เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ ระบบ
อินเตอรเน็ต และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ในสวนของการบริหารจัดการ
ระบบ ไดแก ระบบปฏิบัติการ (Windows 2000) ซอฟตแวรตางๆที่ติดตั้งใน
เครื่องคอมพิวเตอร ระบบการจัดเก็บขอมูล (จัดเก็บไฟลลงในโฟลเดอร
สวนตัวบนเซิรฟเวอร) โปรแกรมที่ศูนยฯจัดทําขึ้นเอง (รับตัวอยาง, วัสดุ, 
เว็บบอรด, คนหาวัสดุ, จัดเก็บเอกสารคุณภาพ ฯลฯ) เว็บไซตของศูนยฯ การ
ปองกันไวรัสและการจารกรรมขอมูล(Hack) จากภายนอก และสุดทายคือ
การประเมิน บุคลากรผูดูแลระบบสารสนเทศ – วิศวกร 
 

8. กลยุทธ หรือ ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
กลยุทธ หรือปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารของศูนยเครื่องมือฯ   เกิดจากปจจัยตอไปนี้ 
1. ความรู/ ความสามารถ และความสนใจของวิศวกรในการพัฒนา

โปรแกรมและวางระบบ 
2. การใหการสนับสนุนของผูบริหาร อันจะนํามาซึ่งความพรอมและ

ความเพียงพอของทรัพยากรและงบประมาณ 
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3. ความรวมมือ การต่ืนตัว ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหมๆ และ
การมีสวนรวมของบุคลากรในการปรับพฤติกรรมการทํางานให
สอดคลองกับระบบ และเทคโนโลยี 

 

9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารอยางตอเนื่องของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ไดถูกกําหนดไว
ในแผนยุทธศาสตรของศูนยเครื่องมือฯ โดยมีเปาหมายการพัฒนาไวที่การ
ตอบสนองงานดานบริการของสํานักงานเลขานุการ และการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเปนนวัตกรรมใหมที่สนับสนุนการบริการ
เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร และเอื้อตอการพัฒนาสูระบบการจดลิขสิทธิ์
ในอนาคต  

10. ผลการดําเนินงาน (Result)  
ระบบงาน/ โปรแกรม สารสนเทศหลัก 

1. ฐานขอมูลวัสดุ  • รายละเอียดวัสดุ 
• สถานะ จํานวนคงเหลือ 
• การเบิก (ผูเบิก) และการตัดเบิก 
• ขั้นสูง/ ขั้นต่ํา 

2. โปรแกรมจัดการเอกสาร
ภายใน 

 

• ใชแสดงขอมูลเอกสารการดําเนินงาน
ในสวนการประกันคุณภาพ 
• ขอมูลเอกสารการประชุม 

3. โปรแกรมฐานขอมูล
บุคลากร 

• ทะเบียนประวัติบุคลากร  
• การปฏิบัติราชการและอายุราชการ 
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ระบบงาน/ โปรแกรม สารสนเทศหลัก 

4. โปรแกรมรับตัวอยาง 
 

• ลงขอมูล และตรวจเช็คประวัติลูกคา 
• สถานภาพของลูกคา 
• ประวัติการใชบริการของลูกคา  

5. โปรแกรมฐานขอมูลลูกคา  • ขอมูลที่อยูลูกคาเพื่อประกอบการ
ปฏิบัติงานดานอื่นๆ 

6. โปรแกรมประเมินผูบริหาร  • การประเมินผูบริหารในดานตางๆ 

7. โปรแกรมประเมินระบบ
สารสนเทศ  

• การประเมินระบบสารสนเทศในดาน
ตางๆ 

8. โปรแกรมใบเสร็จรับเงิน  
 

• เช่ือมโยงกับโปรแกรมที่เกี่ยวของกับ
การรับตัวอยาง 
• ใชในการออกใบเสร็จรับเงินใหกับ
ผูใชบริการ 

9. Lab Status  
 

• บริการลูกคาในการตรวจสอบสถานะ
แลวเสร็จของผลการทดสอบ และอัตรา
คาบริการ  
• ใชในการตรวจสอบสถานะของผลการ
ทดสอบสําหรับเจาหนาที่ 
• ประวัติการใชบริการของลูกคา 
• ขอมูลจํานวนการใชบริการ สถิติการรับ
ตัวอยาง  

10. โปรแกรมชวยออกรายงาน
ผลการทดสอบ  

• สนับสนุนการออกรายงานผลการ
ทดสอบของนักวิทยาศาสตร 
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ระบบงาน/ โปรแกรม สารสนเทศหลัก 

11. โปรแกรมงานซอม
ภายนอก 

• แสดงขอมูลสถานะ และลูกคางาน
บริการซอมภายนอก 

12. โปรแกรมสถิติการนับ
จํานวนการเขา web-site  

• นับจํานวนการเขา web-site 

13. โปรแกรมตรวจสอบวัน
นัดรับผล  

• ตรวจสอบใบขอใชบริการที่มีกําหนด
นัดรับผลในวันตางๆ  

14. โปรแกรมชวยบริหาร
จัดการบํารุงรักษา/ สอบเทียบ  

• ใชในการออกแผนการบํารุงรักษาและ
การสอบเทียบเครื่องมือฯ  

15. โปรแกรมเก็บขอมูล
อุณหภูมิของตูเก็บตัวอยาง  

• ตรวจสอบอุณหภูมิของตูเย็นที่ใชเก็บ
ตัวอยาง และรายงานผลเปนชวงของมูล 
เพื่อใหทราบแนวโนมได 

16. โปรแกรมคลังความรู  
 

• เปนระบบเก็บขอมูลคลังความรูเพื่อใช
ในกิจกรรมการและเปลี่ยนเรียนรูของ
องคกร 

17. โปรแกรมจัดการระบบ
เติมเงินอัตโนมัติ  
 

• บริหารจัดการการคิดคาบริการ และการ
ชํ า ระค าบริ ก า รของ เครื่ อ งมื อกลุ ม
เครื่องมือใชดวยตนเอง 

18. โปรแกรม  E-Mail 
ประชาสัมพันธ  
 

• เปนระบบสําหรับสงขอมูล
ประชาสัมพันธใหกับกลุมลูกคาตาม
ฐานขอมูลลูกคาของศูนยเครื่องมือฯ 
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ระบบงาน/ โปรแกรม สารสนเทศหลัก 

19. โปรแกรมระบบควบคุม
กลองวงจรปด  
 

• เปนระบบควบคุมการทํางานของกลอง
วงจรป ดที่ ได พัฒนาขึ้ น เพื่ อ ให เพิ่ ม
ความสามารถในการทํางานใหสามารถ
รายงานขอมูลจากกลองไดมากขึ้น 

20. โปรแกรมควบคุมการเขา-
ออกของประตูอัตโนมัติ 

• เปนระบบที่พัฒนาขึ้นสําหรับการเขา-
ออกหองปฏิบัติการและพื้นที่ตางๆ เพื่อ
ตรวจสอบการเขาออก และรักษาความ
ปลอดภัย 

21. โปรแกรมใบขอใชบริการ
ทดสอบตัวอยาง 

• เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการ
ใหบริการเมื่อลูกคาสงตัวอยางทดสอบ
เพื่ อสนับสนุนการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลและลดภาระของลูกคา
ในการเขียนใบขอใชบริการ 

22. สรุปการรับตัวอยาง • เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการ
ตัดสินใจใหกับผูบริหารเกี่ยวกับบริการ
ดานการทดสอบ 

23. โปรแกรมใบขอใชบริการ
ทดสอบตัวอยาง 

• เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการ
ตัดสินใจใหกับผูบริหารเกี่ยวกับจํานวน
ช่ัวโมงการใชงานเครื่องมือฯ และเพื่อ
รายงานสถานภาพการใชงานเครื่องมือ 
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11. บทสรุป 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของศูนยเครื่องมือฯเปนระบบที่ใชงาน

อยูบนเครือขาย SEC Network ที่ประกอบดวยระบบงาน ขอมูลและ
สารสนเทศที่พรอมจะนํามาใชในการบริหารงาน การวิเคราะห และ การ
ตัดสินใจ โดยในบางรายการสามารถใหบริการกับลูกคาผาน web-site ซึ่ง
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศของศูนยเครื่องมือฯไดรับการยอมรับทั้ง
จากบุคลากรภายในวาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดเปนอยางมาก 
เกิดประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร และเอื้อตอการใชบริการของ
ลูกคา มีช่ือเสียงจนทําใหมีหนวยงานตางๆมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ตลอดจน
ขอนําระบบไปพัฒนา/ ใชที่หนวยงานของตนเอง ยังความภาคภูมิใจใหเกิด
แกผูพัฒนาระบบ และบุคลากรศูนยเครื่องมือฯเปนอยางยิ่ง 
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Best  Practices การบริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศถึงมือ
ผูรับบริการ 

หนวยงาน หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ 
 

1. คณะทํางานพฒันาแนวปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ (Best  Practices) 
นางพนิตา แวดือรามัน พนักงานหองสมุด 5  ผูรับผิดชอบโครงการ 
บุคลากรงานบริการสารสนเทศ  คณะทํางาน 

 

2. ขอมูลพื้นฐาน 
2.1. วิสัยทัศน / พันธกิจ 

วิสัยทัศน 
        หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ เปนแหลงสารสนเทศที่มีคุณภาพ มุง
บริการสารสนเทศผานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เพื่อสนับสนุนการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (e-University) 

พันธกิจ 
       1. บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
ของนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและเพื่อการเรียนรู
ของชุมชน 
        2. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพและ
อิเล็กทรอนิกส 
        3. พัฒนาผูใชใหมีศักยภาพในการใชทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส 
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4. เปนแหลงบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

2.2. บุคลากร  
บรรณารักษ   11 คน 
นักวิทยาศาสตร      3 คน        
ผูปฏิบัติงานหองสมุด  11 คน 
เจาหนาที่หองสมุด   10 คน 
ชางเทคนิค                 2 คน 
พนักงานธุรการ       1  คน 

รวม 38 คน 
2.3. งบประมาณ / ภาระงาน 

งบประมาณ        
ปงบประมาณ 2550 หอสมุดฯ ไดรับงบประมาณแผนดินทุกหมวด

รวม 15,880,200 บาท และ งบประมาณเงินรายไดทุกหมวดรวม 7,726,400 
บาท 

ภาระงาน 
พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการ

สารสนเทศ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ ทําหนาที่ใหบริการทาง

วิชาการเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน และการวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ดวยความสะดวก รวดเร็ว และจิตสํานึกที่ดี ในการใหบริการ มีบริการ
หลากหลายประเภท เชน บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืม
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ระหวางหองสมุด บริการสืบคนสารสนเทศแบบออนไลน บริการตอบ
คําถามและชวยการคนควา บริการสิ่งพิมพพิเศษ และบริการอินเทอรเน็ต 

หอสมุดไดจัดโครงการบริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศถึงมืออาจารย 
ข อ ง ห อ ส มุ ด จ อ ห น  เ อ ฟ  เ ค น เ น ดี้  สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ระหวางเดือน ธันวาคม 2547 
– มีนาคม 2548 จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ พบวาอาจารย
และขาราชการมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 6 ดาน ดังนี้ 

ดานที่ 1 วันและเวลาที่ใหบริการ   
ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.21 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .729 

ดานที่ 2  สถานที่ใหบริการ (สํานักงานเลขานุการของคณะ) 
  ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.21 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .891 
ดานที่ 3  วิธีขอใชบริการ (ผานบริการ OPAC, E-mail และโทรศัพท) 

ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.33 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .739 

ดานที่ 4  การไดรับทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความตองการ 
ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.32 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .750 

ดานที่ 5   มนุษยสัมพันธของผูใหบริการ 
ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 
4.62 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .648 

ดานที่ 6   ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ 
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ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.37 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .800 

ผลสรุประดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอโครงการนําสง
ทรัพยากรสารสนเทศถึงมืออาจารยในดานตาง  ๆ  ทั้ง  6 ดาน  พบวา
ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.32 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน.581 

ดังนั้น หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ จึงจัดใหมี
บริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศเปนบริการเชิงรุกของหอสมุดฯ โดยได
ขยายขอบเขตการใหบริการใหครอบคลุมถึงบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่ง
นับวาเปนทางเลือกหนึ่งของหอสมุดฯ ที่จะสามารถสนองตอบความตองการ
ของผูใชบริการมากที่สุดโดยเฉพาะอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ที่ไม
สะดวกและไมมี เวลาเขาใชบริการหองสมุดแตตองการใชทรัพยากร
สารสนเทศ ประกอบการเรียนการสอนและการทําวิจัย  

จากผลการดําเนินงานที่ผานมา บริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศ
ประสบความสําเร็จมาก จะเห็นไดจากการรองขอใหเพิ่มความถี่และจุดใน
การใหบริการ   อีกทั้งไดขยายขอบเขตการใหบริการใหครอบคลุมถึง
บุคลากรสายสนับสนุน หอสมุดจึงไดจัดบริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศ
อยางตอเนื่อง ซึ่งนับเปนบริการเชิงรุกของหอสมุดที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการใหไดมากที่สุด 
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4. แผนงาน 
4.1. เวลาในการใหบริการ 
วันอังคาร      13.00 น. – 14. 00 น.   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                             14.10 น. – 15.00 น.   วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะ
ศิลปกรรมศาสตร  สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  

15.10 น. – 16.00 น.    คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรและคณะรัฐศาสตร 

วันพฤหัสบดี  13.00 น. – 14.00 น.     คณะศึกษาศาสตร 
14.10 น. – 15.00 น.    โรงเรียนสาธิต มอ. ปตตานีและ

โรงเรียนอนุบาลสาธิต 
15.10 น. – 16.00 น.     คณะวิทยาการสื่อสาร 

4.2. สถานที่ท่ีใหบริการ   
งานบริการสารสนเทศ หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทย

บริการ จัดบริการ D.D. JFK สําหรับอาจารยและบุคลากรที่สังกัดคณะ
และหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- คณะศึกษาศาสตร 
- วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
- คณะวิทยาการสื่อสาร 
- คณะรัฐศาสตร 
- คณะศิลปกรรมศาสตร 
- สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  
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- โรงเรียนสาธิต มอ. ปตตานี 
- โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ. ปตตานี 
สถานที่ที่ใหบริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศ  D.D. JFK คือ 

สํานักงานเลขานุการ ของแตละคณะและหนวยงานตามวันและเวลาที่
กําหนด    

4.3. ผูมีสิทธ์ิใชบริการ ประเภทและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่
ใหบริการ 

4.3.1. ผูมีสิทธ์ิใชบริการ 
อาจารยและบุคลากร สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   คณะศึกษาศาสตร  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา  คณะวิทยาการสื่อสาร  คณะรัฐศาสตร  คณะ
ศิลปกรรมศาสตร  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โรงเรียนสาธิต 
มอ. ปตตานี และโรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ. ปตตานี 

4.3.2. ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการ 
หนังสือ โสตทัศนวัสดุ วารสารฉบับลวงเวลา วิทยานิพนธ 

และรายงานการวิจัย  ที่หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ 
อนุญาตใหยืมเทานั้น   

4.3.3. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการ 
ใหบริการตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตปตตานี เรื่องการบริการของหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทย
บริการ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 และประกาศสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องสิทธิการยืมทรัพยากรสารนิเทศ ลงวันที่ 
10 กันยายน 2546 
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5. กระบวนการดําเนินงาน 
การดําเนินงานบริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผูใชบริการ แบง

ขั้นตอนการดําเนินงานเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ 
5.1. ขั้นเตรียมการ 

1. จัดทําเอกสารระเบียบและวิธีปฏิบัติการใหบริการ 
2. ประสานงานกับสํานักงานเลขานุการทุกคณะ/หนวยงาน เพื่อ

ขอความรวมมือและขอใชสถานที่สําหรับการใหบริการ 
3. ประชาสัมพันธบริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศถึงมือ

ผูใชบริการ โดยเอกสารแผนพับ อีเมล และเว็บไซตหอสมุด
จอหน เอฟ เคนเนดี้ 

4. ประชุมบุคลากรผูเกี่ยวของ แบงหนาที่ความรับผิดชอบ 
5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในการใหบริการ 
6. ประสานการขอใชรถยนต/รถจักรยานยนตของสํานักวิทย

บริการ สําหรับการใหบริการ 
5.2. ขั้นดําเนินการ 

1. จัดใหบริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผูใชบริการ 
โดยใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

2. อาจารยและบุคลากร แจงรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่
ตองการไดผานชองทางดังนี้ 

2.1. ทางอีเมล   
2.2. ทางโทรศัพท   
2.3. แจงเจาหนาที่ ณ จุดบริการ   

3. เจาหนาที่คนหาทรัพยากรสารสนเทศตามที่อาจารยและ
บุคลากรขอใชบริการ และดําเนินการยืมในระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
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4. เจาหนาที่บริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผูใชบริการ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

5. อาจารย/บุคลากรมารับทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง ณ 
จุดบริการของคณะ/หนวยงาน  

6. อาจารย/บุคลากรนําทรัพยากรสารสนเทศมาคืนดวยตนเอง ณ 
จุดบริการของคณะ/หนวยงาน หรือที่หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ 

7. นอกจากการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศแลว ยังให
บริการทําบัตรสมาชิกหองสมุด 

5.3 ขั้นประเมินผล 
1. จัดเก็บสถิติการใหบริการ 
2. ประเมินผลโครงการโดยใชแบบสอบถาม เก็บขอมูลจาก

อาจารยและบุคลากรที่ใชบริการ            
3. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผูบริหารสํานักวิทยบริการ         

 

6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดใีนประเด็นท่ีนําเสนอ 
6.1. อาจารยและบุคลากรมีความพึงพอใจมากในบริการเชิงรุกที่

หอสมุดฯ จัดใหบริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผูใชบริการ   
6.2. บริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผูใชบริการสงเสริมใหมี

การใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา 
6.3. เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรหอสมุดฯ และ

ผูใชบริการ 
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7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & 
Review) 

ผูดําเนินการไดจัดเก็บสถิติการใหบริการ และประเมินผลการ
ใหบริการโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากอาจารยและบุคลากรที่ใช
บริการ พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.32 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .581 หอสมุดฯ ไดนําขอเสนอแนะของผูใชบริการและ
ขอเสนอแนะของผูปฏิบัติงานมาพิจารณาปรับปรุงการใหบริการ ในดานการ
ขยายขอบเขตการใหบริการใหครอบคลุมถึงบุคลากรสายสนับสนุน การเพิ่ม
จุดบริการ และการเพิ่มจํานวนบุคลากรผูใหบริการ 

 

8. กลยุทธ หรือ ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
8.1. ประชาสัมพันธการใหบริการอยางตอเนื่องและหลากหลาย

ชองทาง   ในเรื่องแผนการใหบริการ  วัน เวลาและสถานที่บริการ รวมทั้ง
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมการใชบริการ 

8.2. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหมีการใชบริการใหมากขึ้น ไดแก การ
ประกวดผูใชบริการดีเดน การประกวดผูใชบริการที่ยืมหนังสือสูงสุด ฯลฯ 

8.3. จัดวางตูรับคืนหนังสือ ณ จุดบริการ เพื่อใหผูใชบริการสามารถคืน
หนังสือไดตลอดเวลาตามที่ตองการ โดยไมตองรอวันและเวลาที่เจาหนาที่
ออกใหบริการ 

 

9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 
9.1. จัดทําแผนการใหบริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศถึงมือ

ผูใชบริการ   
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9.2. เพิ่มจุด รับ – สงทรัพยากรสารสนเทศใหหลากหลายขึ้นเพื่อให
ผูใชบริการไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

10. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป)  
 

ปการศึกษา 
2548 

ปการศึกษา 
2549 

ปการศึกษา 
2550 การบริการ 

คน รายการ คน รายการ คน รายการ 
- บริการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ 

78 581 182 713 153 674 

- บริการคืนทรัพยากร
สารสนเทศ 

50 650 132 520 108 480 

- บริการตออายุการยืม 27 277 88 780 89 541 
- บ ริ ก า ร ทํ า บั ต ร
สมาชิก 

16 16 8 8 1 1 

รวม 171 1,524 410 2,021 351 1,696 

  

11. บทสรุป 
บริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผูใชบริการเปนบริการเชิงรุก

อยางหน่ึงของหอสมุดฯโดยอาจารยและบุคลากรแจงรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศที่ตองการ  เจาหนาที่ เปนผูดําเนินการจัดเตรียมและนําสง
ทรัพยากรสารสนเทศไปยังจุดบริการของคณะและหนวยงานตามวันและ
เวลาที่กําหนด ผูใชบริการจะไดรับทรัพยากรสารสนเทศโดยไมตองเดินทาง
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มายืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองที่หอสมุดฯ  เปนบริการที่สงเสริมให
มีการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคาและสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการไดเปนอยางดี 

 

12. เอกสารอางอิง 
แผนปฏิบัติงานประจําปของฝายหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทย

บริการ ปงบประมาณ 2548-2550 
พนิตา  แวดือรามัน.  2548.  สรุปผลการดําเนินงานโครงการนําสงทรัพยากร

สารสนเทศถึงมืออาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี.  ปตตานี: ฝายหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี.   

 
13. ผูประสานงานและใหขอมูลเพิ่มเติม  

นางรวีวรรณ  ขําพล  และนางพนิตา  แวดือรามัน  โทร. 073 313486  
E-mail Address: krawee@bunga.pn.psu.ac.th 
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Best Practices การเรียนรูและผลิตปุยหมักเพื่อใชในหนวยงาน
   ไดดวยตนเอง 

หนวยงาน กองอาคารสถานที่  
    สํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตปตตาน ี
 

1. คณะทํางานพฒันาแนวปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
นายมนัส     เสาะสุวรรณ 
นายศักดิ์ชัย ไชยแพทย 
เจาหนาที่หนวยสนามและสวนตนไม 

 

2. ขอมูลพื้นฐาน 
2.1. วิสัยทัศน/พันธกิจ 

วิสัยทัศน 
เปนหนวยงานที่มุงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความพรอมในการ

สนับสนุนฝายอํานวยการ และใหบริการแกภาคสวนที่เกี่ยวของ ตลอดทั้งมี
ระบบฐานขอมูลที่ดี 

พันธกิจ 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของ

กับสายงานที่รับผิดชอบ 
2. สรางจิตสํานึกและทัศนะ ในการใหบริการที่ดีพรอมทั้งมีความ

รับผิดชอบ 
3. จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน และเอื้อตอการ

บริหารงาน 
4. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนอยางตอเนื่อง 
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2.2. บุคลากร/นักศึกษา 
บุคลากร/นักศึกษา ไดใชประโยชนรวมกันจากการนําปุยหมักมาใชใน

การปลูกไมดอกไมประดับ เพื่อภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย 
2.3. งบประมาณ 
1. คอนกรีตสําเร็จ ปรับพื้นเดิม 3.80 x 11.40 x 0.10 เมตร จํานวน 5 

ลบ.ม. ๆ ละ 2,375 บาท เปนเงิน 11,875 บาท 
2. คอนกรีตบล็อคกอผนัง 1.00 x 38.00 เมตร จํานวน 495 กอน ๆ ละ 

6.50 บาท เปนเงิน 3,217.50 บาท 
3. ทรายหยาบกออิฐ จํานวน 3 ลบ.ม. ๆ ละ 320 บาท เปนเงิน 960 

บาท 
4. หิน 3/4 นิ้ว เทเอ็น + อื่น จํานวน 3 ลบ.ม. ๆ ละ 480 บาท เปนเงิน 

1,440 บาท 
5. ปูนซีเมนต(เสือ) กออิฐ + เทเอ็น + ขัดมันพื้น + อื่น ๆ จํานวน 12 

ถุง ๆ ละ 136 บาท เปนเงิน 1,632 บาท 
6. ตะปู + ขอเกี่ยวกระเบื้อง + อุปกรณอื่น ๆ เปนเงิน 1,000 บาท 
7. คาลวงเวลาเจาหนาที่ 4 คน ๆ ละ 200 บาท/วัน จํานวน 3 วัน เปน

เงิน 2,400 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,545 บาท (สองหมื่นสองพันหารอยสี่
สิบหาบาทถวน) 

 

3. หลักการและเหตุผล 
การทําปุยหมัก คือ การนําเอาเศษซากหรือวัสดุตาง ๆ ที่ไดมาจาก

สิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ พวกที่ไดมาจากพืช เชน เศษหญา ใบไม ฟาง
ขาว ผักตบชวา หรือแมแตขยะมูลฝอยตามบานเรือน นํามากองรวมกันโดย
ผสมใหเปนสัดสวนกับวัสดุที่ใชทําปุยหมัก ดังนี้ 
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1. วัสดุเศษพืช (หญา)  1  ตัน 
2. มูลสัตว (ขี้วัว)             200  กิโลกรัม 
3. ปุยยูเรีย              2  กิโลกรัม 
4. สารเรง พด.1      1 ซอง (100 กรัม) 

สัดสวนในการผสมทําปุยหมักดังกลาว เปนวิธีหนึ่งที่งายตอการทําปุย
หมักอยางยิ่งโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี มี
วัสดุเศษพืชอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งไดจากการตัดหญาของคนงานภาคสนาม 
แตมิไดนําไปใชใหเกิดประโยชนในการทําปุยหมักมากอนเลยหนวยสนาม
และสวนตนไม พิจารณาแลวเห็นวา ถาไดนําวัสดุเศษพืชมาใชในการทําปุย
หมักจะมีประโยชนในดานปรับปรุงคุณสมบัติตาง ๆ ของดินใหเหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของไมดอก ไมประดับ และไมยืนตนเปนอยางยิ่ง 
นอกจากนั้นปุยหมักยังชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินอีกดวย ทั้งนี้ 
เพราะปุยหมักเปนแหลงแรธาตุอาหารที่จะปลดปลอยธาตุอาหารออกมา
ใหแกตนไม อยางชา ๆ และสม่ําเสมออีกดวย จากเหตุผลดังกลาวจึงไดจัดทํา
โครงการทําปุยหมัก เสนอตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 

4. แผนงาน (Approach) /งบประมาณในการจัดโครงการ 
 งบประมาณไดรับจากเงินรายไดของวิทยาเขตปตตานี 
 

5. กระบวนการ (Process) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. สรางบอสําหรับทําปุยหมักขนาดบอละ 5.00 x 5.00 เมตร  
       สูง 1 เมตร จํานวน 3 บอ 
3. ใหความรูการทําปุยหมักแกเจาหนาที่ 
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4. มอบหมายภารกิจใหรับผิดชอบ 
5. ดําเนินการ 
6. สรุปโครงการ 
 

6. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดใีนประเด็นท่ีนําเสนอ 
1. ไดปุยหมักไวใชในการปลูกไมดอกไมประดับ 
2.  เปนการนําซากวัสดุมาใชใหเกิดประโยชน 
3. ประหยัดงบประมาณในการซื้อปุย 
 

7. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & 
Review) 

 กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปตตานี มีการพิจารณาปญหาอุปสรรคและ
แกปญหา เพื่อใหมีวัสดุการหมักและอุปกรณที่เพียงพออยูเสมอ 
 

8. กลยุทธหรือปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
 โดยการทํางานรวมกันเปนทีม ในการจัดเก็บรวบรวมเศษซากพืชจาก
พ้ืนที่สนามไวเปนจุด เพื่อนําไปที่จุดทําปุยหมัก และดําเนินการหมักตาม
ขั้นตอนกระบวนการใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

 
9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต 

มีการสํารวจปริมาณวัสดุตามฤดูกาล มีการคัดแยกขยะเพื่อใหเหมาะแก
การนํามาหมักทําปุย ในอนาคตจะมีการตรวจวัดหาคาธาตุอาหาร 
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10. ผลการดําเนินงาน (Result) เปรียบเทียบ 3 ป 
 มีการหมักเศษซากวัสดุ ดําเนินการตามวิชาการทุกขั้นตอน นําจุลินทรีย 
พด.1 มาใช ซึ่งตางจากปที่ผานมาไมมีการนํา พด.1   มาใชเปนเพียงการกอง
เศษซากพืชไวแรมป 
 

11. บทสรุป 
ไดทําปุยหมักมาแลว 8 ครั้ง ต้ังแตเดือนมกราคม 2551 – มิถุนายน 2552

ไดปุยหมักครั้งละ 1,500 กิโลกรัม หรือ 1.5 ตัน รวมปริมาณปุยหมักที่ทําได
ทั้งหมด 12,000 กิโลกรัม หรือ 12 ตัน คิดเปนมูลคาราคาทองตลาด 48,000 
บาท ซึ่งกองอาคารสถานที่วิทยาเขตปตตานี จะดําเนินการทําปุยหมักอยาง
ตอเนื่อง ตอไป 
 

12. เอกสารอางอิง 
รายงาน/สรุปผลโครงการทําปุยหมัก 
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Best Practices วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูและการอยู
  รวมกันฉันทพีน่องที่มีความรักเอ้ืออาทรตอกัน 
หนวยงาน   คณะแพทยศาสตร 

 
1. คณะทํางานพฒันาแนวปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  

  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู  (MD 11.1) 

 
2. ขอมูลท่ัวไปของคณะ/หนวยงาน 

2.1. วิสัยทัศน/พันธกิจ 
วิสัยทัศน 
เปนคณะแพทยศาสตรช้ันเลิศที่มุงสูระดับนานาชาติ 
พันธกิจ    

1. ผลิตและพัฒนาแพทยบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรม 

2. ใหบริการดานสุขภาพที่เปนเลิศระดับมาตรฐานสากล  
3. สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ  องคความรู  และนวัตกรรม 
4. บูรณาการภารกิจสําคัญเพื่อช้ีนําสังคมและมุงสูระดับ

นานาชาติ 
2.2. บุคลากร / นักศึกษา 

จํานวนบุคลากร (ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2551) 

สถานภาพ จํานวน 
ขาราชการ 1,456  คน 

สาย  ก     190   คน  
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สถานภาพ จํานวน 
สาย  ข     663   คน  
สาย  ค     603   คน  

ลูกจางประจํา 541   คน 
ลูกจางชั่วคราว,  ลูกจางโครงการ 1,531   คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย 602   คน 

รวม 4,130   คน 
 

จํานวนนักศึกษา  

ปการศึกษา 2550 
หลักสูตร นศ.ท่ี

รับเขา 
นศ.ท่ี
คงอยู  

นศ.ท่ี
สําเร็จ 

1.  ระดับปริญญาตรี    

1.1  แพทยศาสตรบัณฑิต 188 923 136 
1.2  วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

วิทยาศาสตรการแพทย *   
- 2 2 

1.3  วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีว
เวชศาสตร **   

- - - 

1.4  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด 

21 19 - 

1.5  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสี
เทคนิค (ตอเนื่อง) 

30 30 - 

2.  ระดับบัณฑิตศึกษา    

2.1  ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล - - - 
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ปการศึกษา 2550 
หลักสูตร นศ.ท่ี

รับเขา 
นศ.ท่ี
คงอยู 

นศ.ท่ี
สําเร็จ  

2.2  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาระบาดวิทยา  

7 19 7 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- 19 4 

2.4  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร 

1 5 1 

2.5   ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 

69 207 70 

2.6  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
ระบาดวิทยา 

9 33 9 

2.7  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีว
เวชศาสตร 

- 9 1 

3.  การฝกอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง/สาขาตอยอด 

   

3.1  แพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
(แพทยประจําบาน + แพทยใชทุน) 

76 251 60 

3.2  แพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทางตอ
ยอด 

7 12 5 

3.3  แพทยประจําบานฝากฝกอบรม 
(1 ป) 

2 2 2 
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* หลักสูตรพิเศษสําหรับนักศึกษาแพทยที่ไมประสงคจะจบ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

**  หลักสูตรพิเศษสําหรับนักศึกษาแพทยที่ประสงคจะศึกษาระดับ
ปริญญาเอกรวมกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

3. แผนงาน (Approach)    
 

เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัดสําคัญ แผนกิจกรรม 1 ป 
1. Patient 
Safety Goal 
 

-  Lean - จํานวนโครงการ
พัฒนางานที่เปนLean 

 

- จัด knowledge 
sharing ระหวาง
หัวหนาหนวยงาน ที่
เสนอโครงการพัฒนา
งานเกี่ยวกับ  Patient 
Safety 

2. Capturing 
Knowledge  To 
Practice  (K2P) 

- Research 
to Routine 

- Critical 
appraisal 

- 
Systematic 
Review 

- จํานวนเรื่องที่จด
ทะเบียน    
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ KM 
เพื่อดูความเหมาะสม
ในการนํามาปฏิบัติ
ในบริบทของ รพ. 
มอ.  และควรทําเปน 
Pilot Project กอน  
หากไดผลดี  จึงคอย
พิจารณานําไปขยาย

- ประกาศนโยบาย   
ใหรางวัลเรื่องละ  
10,000 บาท  แก
บุคคลหรือ PCT  ที่
เสนอผลงาน   เชน  
CPG ใหม ,   
Nursing Care Plan 
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เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัดสําคัญ แผนกิจกรรม 1 ป 
ผล 

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

- Lean - ลดคาใชจาย/  ลด  
waste 
 

- CoP 
- Blog 

 

4. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบตัิงานตามแผน (Deploy) 
Knowledge Sharing Day ครั้งที่ 1-13 (MD 11.2) 

 

5. จุดแข็ง (Strength) หรือส่ิงท่ีทําไดดใีนประเด็นท่ีนําเสนอ 
 มีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู  ดูแลเรื่อง  KM  
 โดยเฉพาะ  
 

6. การประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน (Assessment & 
 Review) 

คณะแพทยศาสตรประเมินทบทวนผลการดําเนินงาน KM ประจําป (ป 
2548-2550) โดยใชแบบประเมิน The Knowledge Management Assessment 
Tool (KMAT) 5 ดาน ไดแก กระบวนการจัดการความรู (Process) ภาวะผูนํา
ในการจัดการความรู (Leadership) วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู 
(Culture) เทคโนโลยีในการจัดการความรู(Technology) และการวัดผลการ
จัดการความรู (Measurement)  (MD 11.3)  
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ผลประเมินการจัดการความรูขององคกรครั้งที่ 3 เมื่อเดือนกันยายน 
2550 หัวขอที่ไดคะแนนระดับสูงสุด  คือ องคกรสงเสริมและใหการ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เดือนพฤษภาคม 2551  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรูของ
คณะแพทยศาสตร ไดเห็นชอบใหประเมินความสําเร็จของ ก า ร จั ด ก า ร
ความรู  ตามแนวทาง  สกอ.  และสํารวจขอมูลการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูของภาควิชา/หนวยงาน เพื่อเปนขอมูล (หลักฐาน) สําหรับรายงาน
ประจําปการประเมินคุณภาพคณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2550  
ขอที่ไดคะแนนระดับสูงสุด  คือ มีชองทางในการแบงปน แลกเปลี่ยนความรู
ดวย Internet, Intranet, E-mail ฯลฯ   (MD 11.4) 

 
7. กลยุทธ หรือ ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 

1. ผูบริหารใหการสนับสนุนอยางเต็มที่  อดีตคณบดีเปนประธาน
 คณะกรรมการ (CKO) 
2. ความรวมแรงรวมใจของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ ตาม
 คานิยมองคกรเรื่อง คุณภาพและการมุงเนนผูรับบริการ 
3. วัฒนธรรมองคกรที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 

8. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในอนาคต
 คณะไดเขารวมโครงการขยายผล  Knowledge Management 
Assessment (KMA)  กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  และไดลงนามใน
บันทึกขอตกลงเมื่อวันศุกรที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เพื่อดําเนินการทดสอบ
แบบประเมิน KMA    เพื่อประเมินตนเองวา  ใชการจัดการความรูในแตละ
หมวดของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  หรือ บูรณาการการจัดการความรู
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ใหเขากับระบบบริหารจัดการในดานตาง ๆ เพียงใด   ซึ่งจะชวยใหองคกร
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  (MD 11.5) 
 

9. ผลการดําเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ป) และ/หรือ
เปรียบเทียบกับหนวยงานภายใน/ภายนอก  
- กรรมการ KM มีการประชุมสม่ําเสมอ  เพื่อกําหนดเปาหมายที่

ชัดเจน  กําหนด  activity มีการจัด Knowledge Sharing Day อยางสม่ําเสมอ  
ทําใหบุคลากรไดเรียนรูตลอดเวลา  (MD 11.6) 

- การจัดประชุมเสนอผลงาน QA ของภาควิชาอยางตอเนื่อง  มาตั้งแต
ป  2537 (MD 11.7) 

- การไดรับรางวัล TQC  แสดงใหเห็นวา  คณะมีการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง และบุคลากรมีการเรียนรู  (MD 11.8) 
 

10. บทสรุป 
 การทํางานของบุคลากรตองอาศัย Knowledge  Skill และ Attitude 
ดังนั้น คณะจึงเชื่อมั่นวา การจัดการความรูเปน sharing  diffusion และการ
นําความรูจากภายนอกมาเผยแพร ปรับใช จึงเปนฐานสําคัญของความสําเร็จ
และมั่นคงขององคกร  

 

11. เอกสารอางอิง  
MD 11.1  http://medinfo.psu.ac.th/KM/  คณะกรรมการ 
MD 11.2  http://medinfo.psu.ac.th/KM/  กิจกรรมวันแลกเปลี่ยน

เรียนรูเลาสูกันฟง 
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MD 11.3  สรุปผลการประเมินการจัดการความรูขององคกร (KMAT)  
กันยายน  2550

MD 11.4  สรุปผลการประเมิน ความสําเร็จของการจัดการความรู  
พฤษภาคม 2551

MD 11.5  http://medinfo.psu.ac.th/KM/  ขาวประชาสัมพันธ  
โครงการขยายผล KMA   

MD 11.6  http://medinfo.psu.ac.th/KM/  รายงานการประชุม 
MD 11.7  http://medinfo.psu.ac.th/qa/KA_Best_QA_Presenta 

tion_2006/SARUBQA.doc
MD 11.8  http://www.tqa.or.th/th/award-2550  
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