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45 ปีที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการในฐานะทีเ่ป็นส่วนงานวิชาการ ภายใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มุ่ง
พัฒนากลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ  และทิศทางของประเทศมา
โดยตลอด ทั้งนี้ คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงเป็นจ านวนมาก และได้สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในหลาย
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยส่งผ่านองค์
ความรู้ทางการจัดการ เพ่ือเกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลงและยกระดับสังคมให้มีคุณภาพ จนท าให้คณะฯ เป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับจากสังคมโดยเฉพาะในบริบทภาคใต้ด้วยดีเสมอมา 

เพ่ือให้ทิศทางและนโยบายในการพัฒนาของคณะวิทยาการจัดการมีความชัดเจน สอดคล้อง  และ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศและพัฒนาภาคใต้ในอนาคต  คณะฯ จึงได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) ขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน เช่น 
นักวิชาการสถาบันการศึกษาชั้นน าที่เป็นคู่เทียบ ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการของคณะและชุมชน ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  จากนี้เป็นต้นไปคณะฯ มุ่งหวัง
ให้ทุกส่วนงานภายในของคณะวิทยาการจัดการน าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ไปใช้เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานและ
พัฒนาส่วนงานในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลที่ชัดเจนและเชื่อมั่นได้ว่าคณะวิทยาการจัดการจะร่วมเป็นส่วน
หนึ่ ง ในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศและภาคใต้ ไปสู่ ความยั่ งยืน ตามแนวทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการในระยะ 4 ทศวรรษ 

ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ.2518 – 2527)  เริ่มก่อตั้งคณะทางสังคมศาสตร์เป็นคณะแรกในวิทยาเขต
หาดใหญ่ เพ่ือสนองความต้องการด้านแรงงานของภาคใต้ โดยท าการสอนและผลิตบัณฑิตสาขา
บริหารธุรกิจ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และบริการสอนวิชาพ้ืนฐานทั่วไปแก่นักศึกษาทุกคณะใน
วิทยาเขตหาดใหญ่ แต่เดิมนั้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นในนาม “คณะ
สังคมศาสตร์” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2517 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 โดยมี
นายแพทย์สวัสดิ์   สกุลไทย เป็นอธิการบดีสมัยนั้น ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นว่าตามหลักการเดิม 
มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ทางวิทยาเขตหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และศูนย์ทางวิทยาเขตปัตตานีให้เป็นศูนย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่เนื่องจาก
คณะสังคมศาสตร์นี้จัดตั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่ สภามหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะ
วิทยาการจัดการ” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2518 นับเป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มี ดร.
ไพบูลย์  ช่างเรียน ด ารงต าแหน่งคณบดีคนแรก และมีพัฒนาการมาตามล าดับดังนี้ 

พ.ศ. 2519 เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรกโดยมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
มีนักศึกษา จ านวน 35 คน แยกเป็น 4 สาขาวิชา คือ การบัญชี การเงิน การตลาด และการบริหารงาน
บุคคล และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) มีนักศึกษา จ านวน 13 คน โดยใช้อาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เป็นส านักงานและอาคารเรียนชั่วคราว 

พ.ศ. 2521 การก่อสร้างอาคารหลังแรกแล้วเสร็จ (ปัจจุบันเป็นอาคารบริหาร) และได้ย้าย
นักศึกษามาเรียนที่อาคารดังกล่าว ในปีเดียวกันนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 31 
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2521 แบ่งส่วนราชการคณะวิทยาการจัดการ ออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส านักงานเลขานุการคณะ 
2. ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
3. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
4. ภาควิชาสารัตถศึกษา  
ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2528 – 2537) เพ่ิมบทบาทในการบริการวิชาการแก่สังคมโดยเปิดหลักสูตร 

MPA (2535), MBA (2532) และ โครงการพัฒนาธุรกิจภาคใต้ (PSU MINI-MBA) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับ
ความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์การ CIDA ประเทศแคนาดา โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
องคมนตรีและรัฐบุรุษได้มอบวุฒิบัตรให้แก่นักบริหารที่เข้าฝึกอบรมตามโครงการรุ่นที่ 1 นอกจากนี้ยัง ได้
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2534) โดยขยาย
การศึกษาไปที่ วข.ตรัง และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและสาขาวิชา
พาณิชย์นาวี(2535) และในปี พ.ศ.2533 ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังที่สอง เพ่ือใช้เป็นอาคารเรียน (อาคาร
เรียน 1) 



- 2 - 

ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ.2538 – 2547) ขยายการศึกษาสู่วิทยาเขตต่าง ๆ  เพ่ือสนองตอบความ
ต้องการของท้องถิ่นและชุมชน โดยในพ.ศ. 2542 ได้ขยายการเปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) ภาคพิเศษ ไปยังวิทยาเขตตรัง และเปิดภาคปกติในปีถัดมา  
พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 
และเปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 

ในปี พ.ศ. 2547 ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้ (SMIC : เป็นหน่วยงานภายในจัดตั้ง
ขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ SET Investment Center”)  และ
การจัดตั้งคลินิกวิจัย 

ในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการก่อสร้างอาคารต่อเติม เพ่ือใช้เป็นอาคารเรียน 2 แล้วเสร็จ และมีการ
แบ่งส่วนราชการ คณะวิทยาการจัดการตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม 116 
ตอนที่ 76 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 ออกเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส านักงานเลขานุการคณะ 
2. ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
3. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ.2548 – 2560)  ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติเพ่ือเปิดประตูสู่โลกกว้างสู่อาเซียน  
และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยในปี พ.ศ.2552 ได้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (นานาชาติ) และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รวมทั้ง
การเปิด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และหลักสูตรที่รองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้1  

 โดยในปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งภาควิชาบัญชี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2555 ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ จึงประกอบด้วย 3 ภาควิชา ได้แก่ (1) ภาควิชาบริหารธุรกิจ  
(2) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ (3) ภาควิชาการบัญชี 

ในปี พ.ศ. 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยการควบรวม 6 สาขา 
จากเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล เป็น 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 หลักสูตร ประกอบด้วย 6 วิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด 
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน และวิชาเอกการจัดการไมซ์ 

ทั้งนี้ในส่วนของการประกันคุณภาพ ในระดับหลักสูตร คณะได้ใช้เกณฑ์ AUN QA ในระดับคณะ
ใช้เกณฑ์ EdPEX รวมทั้งความพยายามในการให้หลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยเกณฑ์ AACSB  
                                                           
1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์ ฯ ย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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1.2 สถานภาพปัจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ 
ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น คณะวิทยาการจัดการมุ่งเน้นการ

ขับเคลื่อนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และการบัญชี 
โดยยึดถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นสากล ด้วย
บุคลากรที่มีศักยภาพและหลากหลายสาขาวิชา พร้อมทรัพยากรที่เกื้อหนุน ส่งเสริมและสนับสนุนความ
ร่วมมือ การสร้างเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และการแก้ปัญหาของสังคมและชุมชน ด้วยท าเลที่ตั้งใน
ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 

 
1.2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และคุณค่าร่วมของคณะวิทยาการจัดการในปี 2562 
วิสัยทัศน์ 

ผู้น าทางวิชาการด้านบริหารจัดการในภูมิภาค IMT-GT ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ภายใน พ.ศ. 2566 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตพร้อมท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาวะผู้น า ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือการพัฒนาภาคใต้และประเทศอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การบัญชี  
3. บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ด้วยกระบวนงานที่

เป็นเลิศ เพ่ือสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่สามารถสร้างทักษะการท างานเป็นทีมให้แก่ผู้เรียน เน้นการ

ปฏิบัติเชิงประยุกต์ ภายใต้ระบบสนับสนุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจ/ราชการ 
 
คุณค่าร่วม (Core Values):  
PRIDE: 
P = Professionalism  ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 
R = Research   แก้ปัญหาด้วยแนวทางการวิจัย 
I  = Integrity   ยึดถือหลักคุณธรรม  
D = Diversity   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์การจัดการที่หลากหลายอย่างบูรณาการ 
E = Excellence  มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ 
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อัตลักษณ์ (Identity) :  
FMS :  Flexibility Merit Smart 
Flexibility : ความยืดหยุ่น 
Merit : คุณธรรมจริยธรรม 
Smart : เก่ง 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
คณะที่บูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ และการบัญชีที่เป็นหนึ่ง 
 

1.2.2 โครงสร้างองค์การ 
คณะฯ มีโครงสร้างองค์การและการบริหาร โดยมีคณบดีเป็นผู้น าสูงสุด ติดตามก ากับการ

ด าเนินงานของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน คณบดีรายงานผลการ
ด าเนินงานต่ออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ มีหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยท า
หน้าที่ในการตรวจสอบ มีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นคณะกรรมการสูงสุด ประกอบด้วยผู้บริหาร 
หัวหน้าภาควิชา และตัวแทนคณาจารย์ มีหน้าที่ในการก ากับและติดตามการด าเนินงานในภาพรวม            
โดยก าหนดวาระการประชุมทุกเดือน และมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ท าหน้าที่ก ากับดูแลภารกิจส าคัญ
ตามการมอบหมายของคณบดี และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ การประเมินคณบดี
ตามวาระเมื่อบริหารงานครบ 2 ปี โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน 
และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ส าหรับการประเมินรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าภาควิชา มีการ
ประเมินผลปฏิบัติงานประจ าปีทุกปี ซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินที่มีการแต่งตั้ง 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงานของคณะวิทยาการจัดการ 
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1.2.3 ทรัพยากรของคณะวิทยาการจัดการ 
 บุคลากร 
คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 150 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 

2563) ประกอบด้วยสายวิชาการ จ านวน 71 คน และสายสนับสนุน จ านวน 79 คน 
ตารางท่ี 1 แสดงสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

วุฒิการศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนนุ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี - 19 ต าแหน่งทางวิชาการสายผู้สอน: (คน) 

ศ./ รศ./ ผศ./ อ. = 0/ 1/ 14/ 56  
คิดเป็นร้อยละ = 0/ 1.41/ 19.72/ 78.87 
ต าแหน่งความก้าวหน้าของสายสนับสนุน (คน) 
เชี่ยวชาญ = 0      ช านาญการพิเศษ = 3 
ช านาญการ = 6   ช านาญงานพิเศษ = 0  
ช านาญงาน = 7  

ปริญญาตร ี - 46 
ปริญญาโท 35 14 
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 36 - 
รวม 71 79 
อายุบุคลากรเฉลี่ย 42.18 43.01 
อายุงานเฉลี่ย 11.73 13.97 

 

 หลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  4 หลักสูตร และในระดับบัณฑิตศึกษา 

6 หลักสูตร ประกอบด้วย 
ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 6 วิชาเอก 

1. วิชาเอกการเงินและการลงทุน 
2. วิชาเอกการตลาด 
3. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
4. วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
5. วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
6. วิชาการจัดการไมซ ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2. สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ 
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  โดยในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 3,122 คน (ระดับปริญญาตรี 2,812 คน 
ระดับปริญญาโท 279 คน ระดับปริญญาเอก 31 คน)  
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนนักศึกษาในระดับต่าง ๆ เปรียบเทียบตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2561 
ระดับ 

ปีการศึกษา                          
จ านวนรวมทั้งหมด (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. ระดับปริญญาตรี 2,860 3,018 3,100 2,957 2,812 
2. ระดับปริญญาโท 684 498 416 352 279 
3. ระดับปริญญาเอก 40 38 28 24 31 

รวมทั้งสิ้น 3,584 3,554 3,544 3,333 3,122 
 

ที่มา : ข้อมูลจากกองแผนงาน ม.อ. 
 งบประมาณ  

  คณะวิทยาการจัดการ มีแหล่งเงินงบประมาณในการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 - พ.ศ. 2563 จาก 2 แหล่ง คือ (1) แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และ (2) แหล ่งเงินงบประมาณเงิน
รายได ้โดยมีฐานข้อมูลงบประมาณย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงโครงสร้างและสัดส่วนงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2563 

 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบประมาณแผ่นดิน 37,007,100 29,415,000 11,213,200 8,991,900 1,460,200 

งบประมาณเงินรายได้ 61,885,900 66,398,600 66,995,900 80,673,700 69,628,900 

รวมทั้งสิ้น 98,893,000 95,813,600 78,209,100 89,665,700 71,089,100 
ที่มา : ข้อมูลจากงานนโยบายและแผน คณะวิทยาการจดัการ 
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1.2.4 วิทยาการคือความภาคภูมิใจ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ พัฒนาระบบการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัย เพ่ือผลิตบัณฑิต

มืออาชีพ พร้อมท างาน มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และจิตสาธารณะ โดยใช้แนวทาง  
การประกันคุณภาพการศึกษา (AUN-QA) เป็นกรอบในการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และมุ่งเน้น
การจัดโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการตามกลุ่มของผู้ เรียนทั้งใน ระดับปริญญาตรีและ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ด้านการวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ พัฒนาผลงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ 

และการบัญชี ด้วยอาจารย์มืออาชีพ ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยสู่การจัดการเรียนการสอน  
ตลอดจนการ พัฒนาผลงานวิ จั ยที่ แก้ปัญหา ให้ กั บสั งคมและชุ มชนใน พ้ืนที่ ภ าคใต้  โ ดยมี 
วารสารคณะวิทยาการจัดการ ผ่านการรับรองคุณภาพของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  
(Thai Journal Citation Index-TCI)  อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 : เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้าน
วิชาการและจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวกในการค้นหาและเผยแพร่ 

ด้านการบริการวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายที่สนับสนุนกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับภาควิชา/หน่วยงาน ที่มีความสามารถในการให้บริการวิชาการตามสาขาที่
มีความช านาญ รวมทั้งมีการระบุชุมชนเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และพันธกิจ 
ของคณะ มุ่งเน้นการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ภาคใต้ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการเสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรมภายใต้กรอบแนวคิด “วิทยาการคือความ

ภาคภูมิใจ” ด้วยการสร้างค่านิยม PRIDE ให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ (P) แก้ปัญหาด้วยแนวทางการวิจัย (R) ยึดถือหลักคุณธรรม (I) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์การ
จัดการที่หลากหลายอย่างบูรณาการ (D) และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (E) โดยการจัดกิจกรรมโครงการที่
ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 4 แสดงงานวิจัย และการให้บริการวิชาการ ระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 
ตัวช้ีวัด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ร้อยละของผลงานวิจัยระดับชาติที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
อาจารย์ 

102.13 78.26 95.45 

ร้อยละของผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ต่ออาจารย์ 

24.11 15.94 37.88 

สัดส่วนเงินวิจัยภายนอก ต่อจ านวนอาจารย์ 97,022 142,771 134,895 
ร้อยละโครงการบริการวิชาการต่ออาจารย์ 15.60 20.29 7.58 
สัดส่วนเงินรายได้บริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ 47,862 45,501 88,887 

 
นอกจากการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตพร้อมท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาวะผู้น า ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้ว คณะ
วิทยาการจัดการ ยังผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือการพัฒนาภาคใต้และประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ และการบัญชี ตามเงื่อนไขของแหล่งทุนทั้ง
ภายในและภายนอก โดยน าปัญหาในพ้ืนที่ภาคใต้มาเป็นโจทย์วิจัย แล้วน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไป
เผยแพร่ทั้งในรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาชุมชน
และสังคมในพ้ืนที่ภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ในการให้การบริการวิชาการ  เพื่อสร้างความยั่งยืน
แก่ชุมชนและสังคมบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม ด้วยความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้เป็นคณะ
ชั้นน าของประเทศและในระดับภูมิภาค เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศให้สามารถแข่งขันในเวทีโลก  

 
1.2.5 สภาพด้านการแข่งขันของคณะวิทยาการจัดการ และการก าหนดคู่เทียบ 

   จากการจัดอันดับของ Eduniversal Ranking 2019 คณะฯ อยู่ในอันดับ 3 ของ  2 
PALMES GOOD BUSINESS SCHOOL โดยก าหนดการเทียบไว้  2 ระยะ โดยระยะที่  1 คู่ เทียบ
ภายในประเทศจากมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจบริการในระดับภูมิภาค และมีวิสัยทัศน์ที่จะได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล (AACSB) ระยะที่  2 คู่ เทียบที่ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับสากล
ภายในประเทศ โดยเทียบเคียงในประเด็นคุณสมบัติอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
AACSB ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ จ านวนโครงการ/หน่วยงานที่มี 
MOU ด้านการบริการวิชาการ และความร่วมมือกับสถาบันชั้นน าทั้งภายในและต่างประเทศ 
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ตารางท่ี 5 แสดงคู่เทียบที่ส าคัญของคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะ 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2 PALMES GOOD BUSINESS 

SCHOOL) 
คณะบริหารธุรกิจ/คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 PALMES 
GOOD BUSINESS SCHOOL) 

ระยะ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (3 PALMES EXCELLENT 
BUSINESS SCHOOL) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (4 PALMES TOP BUSINESS SCHOOL) /คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
1.3 ผลการด าเนินงานในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา (พ.ศ.2558-2562) 

ในส่วนนี้เป็นการสรุปภาพผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ในช่วงปี พ.ศ.2558-2562  
โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานและโครงการที่โดดเด่นได้ดังต่อไปนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมท างานในองค์กรมาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์ : เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของนักศึกษาเพ่ือน าไปสู่การผลิตบัณฑิต ที่

มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะพลเมืองในศตวรรษที่ 21 สามารถสร้างงานอาชีพ 
แสวงหา ความรู้ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะ พัฒนานักศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมีทักษะคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมพัฒนา ฝึกนักศึกษาให้มี
ความเป็นผู้น า ธุรกิจและผู้น าองค์กร ผ่านการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในห้องเรียนที่มีอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีประสบการณ์ อ านวยการเรียนรู้  และฝึกฝนในห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Laboratory) 
จัดระบบส่งเสริมและ พัฒนาให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและจิตอาสา ตามวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มุ่งผลิตนักวิชาการและนัก
วิชาชีพในกลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ ที่มีขีดความสามารถระดับสูงโดยกระบวนการวิจัย เพ่ือแสวงหาและ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ และวิชาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้มีลักษณะที่พึงประสงค์
ของสังคมและตลาดแรงงาน และ สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเพ่ือการพัฒนา
บัณฑิตให้มีความพร้อมในการท างาน 

ตัวอย่างผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 
 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ (FMS SMART LEARNING 

CENTER) 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เห็นถึงความส าคัญในการ

พัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้ของนักศึกษา จึงริเริ่มสร้างศูนย์เรียนรู้สร้างสรรค์ คณะวิทยาการ
จัดการ ณ อาคารวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้เพ่ือการจัดการ เพ่ือรองรับสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
คณาจารย์ และบุคลากร ในการสร้าง กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อความรู้ และการท ากิจกรรม
ร่วมกัน โดยคณะวิทยาการจัดการจะสนับสนุน ในส่วนของสถานที่ อีกท้ังจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
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สื่อการเรียนรู้ตลอดจนระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ ศึกษาค้นคว้า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประกอบในการศึกษาข้อมูล และการจัดกิจกรรมส่ งเสริมทักษะ การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นการปลูกสง ส่งเสริมพัฒนาคน สร้างจิตส านัก กระตุ้น
การเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักศึกษาและน าไปสู่การประกอบอาชีพต่อไป อีกท้ังส่งเสริมให้ นักศึกษามีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งใน
การเรียน การท างาน รวมถึงการด าเนินชีวิต อย่างไรก็ดีนักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะทางภาษาอังกฤษ 
ทางคณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้สอดแทรกภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบ การเรียนการสอนต่าง ๆ ของคณะ ทั้งยังได้น าโปรแกรมการฝึกฝน Tell me more เข้าสู่
ระบบเพ่ือให้นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะของตนเอง 

 โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการ IT FOR STUDENTS 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IT For students (Advance MS Office for Internship & Work 
โดยอบรมการใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point ซึ่งเป็นโปรแกรมพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
นักศึกษา ที่จะออกฝึกงานสหกิจศึกษา และจะส าเร็จการศึกษา เพ่ือเสริมทักษะเพ่ิมเดิมเกี่ยวกับโปรแกรม 
จากผู้มี ประสบการณ์โดยตรงในการใช้โปรแกรม ในการปฏิบัติงานประจ า ในทุกวันๆ เพ่ือเน้นเนื้อหา 
สิ่งจ าเป็นที่ นักศึกษาสามารถเตรียมตัว ฝึกฝน ในการใช้งานจริง โดยโครงการนี้มีการจัดให้กับนักศึกษาใน
ทุกภาค การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นด้นมา  

 โครงการ “EXPLORINT GLOBAL OPPORTUNITIES WITH SAP” 
  คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. เป็นสถาบันการศึกษาในล าดับต้นๆ ของประเทศที่มีการน าโปรแกรม 
SAP มาใช้ในการเรียนการสอน โครงการ “Exploring Global Opportunities with SAP” จัดขึ้นเพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนโปรแกรม SAP สามารถน าไปใช้งานจริงได้เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
และสร้างโอกาสในการท างานในองค์กรระดับชั้นน าของประเทศและระดับสากลให้กับนักศึกษาของคณะฯ 
ต่อไป 

 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม ด้านสหกิจศึกษา 
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คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนการเรียนการสอนตามสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
ซึ่ง เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการ
สอนใน สถานศึกษาผนวกกับการฝึกปฏิบัติ เ พ่ือสังคมและได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถาน
ประกอบการ เสมือน หนึ่งเป็นพนักงาน (ชั่วคราว) นับเป็นระบบที่มีการผสมผสานระหว่างการเรียนกับ
การปฏิบัติงานจริง (Work integrated Learning : WIL) ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่
นักศึกษา จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่นักศึกษาจะค้นพบศักยภาพที่แท้จริงและความต้องการด้านงานอาชีพชัดเจน
มากขึ้น นอกจากนี้กระบวนการ สหกิจศึกษายังท าให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการ 

 โครงการค่ายวิทยาการฯ สานใจ 
โครงการค่ายรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ที่จัดขึ้นก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 เป็น

ประจ าทุกปี โดยเป็นการเปลี่ยนระบบการรับน้องจากระบบ SOTUS ที่มีว๊ากเกอร์ มาเป็นรูปแบบการรับ
น้องที่ปราศจาก ความรุนแรง และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิต
ในอุดมศึกษา ได้แก่ กิจกรรมด้านการปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรมด้านการสร้างความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย กิจกรรมด้านการเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมด้านสุขภาพและนันทนาการ และกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 

 โครงการเหลียวหลังแลน้อง 
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการใช้ชีวิตหลัง

ส าเร็จการ ศึกษา โดยมีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในชีวิตการท างาน
มาเล่า ประสบการณ์ชีวิตการท างาน การปรับตัว การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพ่ี ศิษย์เก่ากับรุ่นน้องศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับ
คณะวิทยาการจัดการ ให้มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา 

 โครงการฝึกอบรมเส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ 
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในด้านของความรู้

และทักษะ การประกอบอาชีพที,นอกเหนือจากอาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสและเป็น
ทางเลือกในการ ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ในอนาคต อาทิ ความรู้และทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ ความรู้ และเทคนิคในการขายของออนไลน์ การท าขนม เป็นต้น 
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 โครงการพัฒนานักศึกษาทุน เรียนรู้วิถีชีวิต เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานที่ให้ความส าคัญในการพัฒนานักศึกษาให้เป็น

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในศตวรรษท่ี 21 ทั้งด้านวิชาการ ทักษะสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความภูมิใจ
ในบ้านเกิดและภูมิภาค วัฒนธรรมความเป็นอยู่ จึงได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษา ซึ่ง
เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ควรให้ ความส าคัญในการเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพ่ือให้มีความรอบ
รู้และมีทักษะในด้านต่าง ๆ ผ่านโครงการพัฒนานักศึกษาทุน ตอน เรียนรู้วิถีชีวิต เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจัดขึ้นในท้องถิ่นภาคใต้ 

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU Connect ED) 
 ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โครงการสานพลังประชารัฐด้าน

การพัฒนา การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า (Connect ED) ระหว่างบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 
(มหาชน) และ สถาบันอุดมศึกษา โดย ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 พิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลกับส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. MICE Academy & Career Day 2017 
พิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลกับส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม

และ นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม A ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ิ กรุงเทพมหานคร โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการประชุม
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (MICE) เข้าร่วมงาน MICE Academy & Career Day 2017 
และมีกิจกรรมภายในงานมีการเปิดตัว 1st Gen MICE of Thailand นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการประชุม
นิทรรศการฯ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ  ท า ง ธุ ร กิ จ  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยว

เพ่ือเป็น รางวัล และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ ตกลง ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการไว้ต่อกัน เพ่ือ
แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ระหว่างด้าน MICE และด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ผ่านการจัดโครงการต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาตัวเองน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการ
วิจัย มีการส่งเสริม ให้อาจารย์ผู้สอนได้มีการพัฒนาโจทย์วิจัยและด าเนินกิจกรรมวิจัยร่วมกัน และด้าน
บริการวิชาการ ส่งเสริม ให้อาจารย์ผู้สอนได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะน าไปสู่
การพัฒนาโมเดลการน าความ รู้สู่ชุมชนและอุตสาหกรรมไมซ์ ในรูปแบบของการบูรณาการศาสตร์ด้าน
การจัดประชุมและนิทรรศการ และดิจิตอลเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่าง คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ ธนาคารออมสิน 
การตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้างความร่วมมือ เพ่ือร่วมกัน

พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประชาชนระดับฐานราก 
และอ่ืน ๆ ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้สามารถเข้าสู่ตลาดเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการ แช่งขัน และสร้างการเรียนรู้ การท างานร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กลุ่มองค์กรชุมชน และธนาคารออมสิน ตลอดจนการท างานร่วมกันกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 
เสริมสร้างการเรียนรู้การท างาน เป็นกลุ่ม การท างานต่อยอดองค์ความรู้ปัญญาท้องถิ่น ที่จะเป็นแนวทาง
ในการก่อเกิดประสบการณ์ด้านการ พัฒนาศักยภาพตัวเอง เมื่อออกสู่ตลาดแรงงานอันน าไปสู่การสร้าง
ความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพ้ืนฐาน ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ 

 พิธีลงนามความร่วมมือ 100 ธุรกิจ/ที่ปรึกษา ส่งเสริม 100 SMEs OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน 
คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมในพิธี ลงนามความร่วมมือ 100 ธุรกิจ/ที่ปรึกษา ส่งเสริม 

100 SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชลบุรี ในฐานะ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. เป็นหนึ่งใน
เครือข่ายสถาบันการศึกษา 25 มหาวิทยาลัย ที่รับหน้าที่เป็น School Partner (SP) ให้กับโครงการ
โรงเรียนประชารัฐของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติร่วมหารือกับ 
รองเสนาธิการทหารบก เรื่องการก าหนด โจทย์วิจัยปัญหาในพ้ืนที่ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง เพ่ือขอ
งบประมาณจากรัฐบาลในการด าเนินการบริการ วิชาการ ซึ่งทางหน่วยงาน กอ.  รมน. ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก สกอ. ในการด าเนินการ 

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรม

เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องลิ่นฯ ระหว่างธนาคารออมสิน และ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 16 
มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินโครงการกิจกรรมเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ณ 
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ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ โดยธนาคารออมสิน จับมือ 16 สถาบัน อุดมศึกษา กับโครงการ “ออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” พร้อมเปิด “มหาวิทยาลัยประชาชน” จัดหาอาชีพให้ผู้มี รายได้น้อย สร้างห้องเรียนภูมิ
ปัญญาแห่งท้องถิ่น มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ ธนาคารออมสินสร้างห้องเรียนภูมิปัญญา ท้องถิ่นทั่วประเทศเปิด
โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” น านักศึกษา 16 สถาบันอุดมศึกษา เข้าถึง ประชาชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือบูรณาการเข้ากับวิทยาการสมัยใหม ่

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์: สร้างองค์ความรู้หลักคิดและนวัตกรรมการบริหารจัดการ สู่การใช้

ประโยชน์และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กลยุทธ์ : สร้างระบบหรือกลไกที่ส่งเสริมให้นักวิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างโจทย์วิจัย ระบบ

หรือกลไก ที่เอ้ือให้บุคลากรสายวิชาการต่างสาขาท าวิจัยร่วมกัน พัฒนาเครือข่ายวิจัยเพ่ือให้เข้าถึงระบบ
สืบค้นฐานข้อมูล วิจัยได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น (Portal) พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยของ
บุคลากรและนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา สร้างระบบที่สนับสนุนการจัดท าระบบเอกสารการเงินของ
โครงการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัยเพ่ือน าไปสู่การบริการวิชาการ ผลักดันให้มีการดี
พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 ตัวอย่างผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 
 การบริหารจัดการวารสารวิชาการ (วารสารวิทยาการจัดการ) เพ่ือเป็นช่องทางการ

เผยแพร่ ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และนักวิจัยจากท่ัวประเทศ 
มีการพัฒนาคุณภาพวารสารโดยด าเนินการปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพวารสารใน

ฐานข้อมูล ACI เพ่ือให้วารสารวิทยาการจัดการได้เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) 
ในอนาคต โดยเริ่มท าการปรับตั้งแต่วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 
เป็นด้นมา ทั้งนี้ได้ท าการปรับครบจ านวน 2 ฉบับตามที่ศูนย์ TCI ก าหนดแล้ว พร้อมกับส่งหนังสือ แจ้ง
ศูนย์ TCI เพ่ือท าการพิจารณาในกระบวนการถัดไป 

 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ( NCAM) เ พ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัย และต่อยอดงานวิจัยของ คณะวิทยาการจัดการ 

 โครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณ”  

 โครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย” 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Research Article Manuscript Development 

for International Publication” 
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ต ารา หนังสือ

วิชาการระดับอุดมศึกษา” เพ่ือให้คณาจารย์ของคณะได้มีแนวทางในการเขียน ผลิต และ
เผยแพร่หนังสือหรือต าราทางวิชาการ และน าไป พัฒนาการเขียนให้มีคุณภาพเพ่ือ
สามารถยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ต่อไปได้ 

 สร้างเครือข่ายวิจัยและวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 4 สถาบัน ประกอบด้วย 
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คณะ บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เขียงใหม่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ชื่อเครือข่าย คือ เครือข่ายสถาบันการศึกษา
แห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ Thailand Regional Business School Network 
(TRBS NET)  

 โครงการวิจัย วจก. สู่ชุมชน: ศึกษาความต้องการของชุมชนเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยที่ใช้ 
ประโยชน์ได้ ณ จังหวัดสตูล ท าให้คณะวิทยาการจัดการได้แผนงานวิจัย เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพชุมชน ประจ าปี 2562 ของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 ผลงาน ภายใต้ ชื่อ
ว่า “การพัฒนาหมู่บ้านด้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน : ชุมชนบ้านหัวทาง 
ต าบลละงู  อ าเภอละงู  จั งหวัดสตูล” โดยแผนงานวิจัยดังกล่าว ประกอบด้วย
โครงการวิจัยย่อย 3 โครงการ ได้แก่ 

- โครงการย่อยที่ 1 การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนของชุมชนบ้าน
หัวทาง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  

- โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชม ด้นทุนสินค้า และช่องทาง
การ จ าหน่าย เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านหัวทาง อ าเภอละ
งู จังหวัดสตูล  

- โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านหัวทาง หมู่ที่ 6 
ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ : สร้างอาจารย์มืออาชีพเพ่ือพัฒนาบัณฑิตมืออาชีพ สร้างความเข้มแข็งทาง

การศึกษา และการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ และการบัญชี พัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ทันสมัย 
มีการประกัน คุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ AUN QA, EdPEx สร้างบุคลากรมืออาชีพเพ่ือสนับสนุน
การบริหาร จัดการที่เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบและกลไกทางด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนา 
สมรรถนะทางภาษาต่างประเทศแก่อาจารย์ เพ่ือให้สามารถใช้ในการเผยแพร่ผลงาน สร้างความร่วมมือ
และ แลกเปลี่ยนความรู้กับนานาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ใช้
นวัตกรรมการ จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน เน้นการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาและปัญหาเป็น
ฐานการฝึกปฏิบัติ ในสถานประกอบการ พัฒนาระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง มี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมขีด ความสามารถและร่วมแก่ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา สรรหาอาจารย์ที่
ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ผ่านระบบการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแก่บุคคลภายนอก 
รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ให้พัฒนา ตนเองเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ที่มีศักยภาพให้ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรเข้มข้น ณ สถาบันที่มีชื่อเสียงเฉพาะด้าน รวมทั้งการ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพ พัฒนา หลักสูตรที่ตอบสนองต่อแนวคิดและแนวโน้มด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี 
และรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้น หลักสูตรที่มีคุณค่า พัฒนาคนให้มีความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดี
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งาม ความรับผิดชอบต่อสังคม และ การธ ารงรักษาศิลปและวัฒนธรรมไทย พัฒนาความพร้อมและขีด
ความสามารถในการจัดการศึกษาตาม หลักสูตรทั้งในด้านอาจารย์ ระบบการให้ค าปรึกษา อุปกรณ์
การศึกษา อาคารสถานที่ ทรัพยากรการเรียน รู้และปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active learning และเพ่ิมโปรแกรมการ เรียนแบบ Entrepreneurship เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการ เรียนรู้ และระบบห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในสาขาวิชา เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ของนักศึกษา สร้างบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ดึงดูดนักศึกษา ต่างประเทศ และกิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์ต่างประเทศ ก ากับคุณภาพและการประกันคุณภาพการ จัดการศึกษาในระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สร้างระบบและกลไก
การด าเนินงานการบริหารจัดการ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และผลลัพธ์ให้ดีขึ้น เพื่อการพัฒนา
องค์กรอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงานภายใน ภายนอก และต่างประเทศ สร้างบรรยากาศในการท างาน และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนกระบวนการท างานสร้างอาจารย์มืออาชีพ 

ตัวอย่างผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 
 โครงการสัมมนาอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ประจ าปี 2561 หัวข้อ 

“สมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน อาจารย์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 
(PSU Teaching Professional Standards Framework: PSU-TPSF)”  

 โครงการสัมมนาอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ประจ าปี 2562 หัวข้อ “การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education (OBE)” 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยคณะวิทยาการจัดการได้น า
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ใน การบริหาร
จัดการทุกภาคส่วน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นด้นมา โดยในปีการศึกษา 2558 
คณะฯ ได้จัดท า โครงร่างองค์กร และหมวดผลลัพธ์ เพื่อส่งมหาวิทยาลัย โดยผ่านการ
คัดเลือก (Screening) โครงร่างองค์กร จากมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้คณะฯ เป็น 1 ใน 
8 คณะ ที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการผลักดันเข้าลู่โครงการ EdPEx 200 ของ สกอ. 

 จัดท าแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  โดย
คณะวิทยาการจัดการได้เตรียมรองรับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็วทั้งด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม / วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ทบทวนบทบาทของคณะที่ต้องเผชิญกับการ ปรับเปลี่ยนในทุก ๆ ด้าน โดยได้จัดท า
แผนระยะยาว20ปี (พ.ศ.2561-2580) เพ่ือเป็นแผนชี้น าทิศทางและ เป้าหมายการ
พัฒนาคณะ จากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานและสอดคล้องกับแผนพัฒนาระยะ
ยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  3 (พ.ศ. 2561 - 2574) ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 โครงการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ( International Networking 
Project) 
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 โครงการ FMS Summer School 2016: Achieving Personal Excellenceเ พ่ือ
พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพ่ือก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มี
ศักยภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากล และเป็นประชากร ที่มี
คุณภาพในประชาคมอาเซียน  

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการ (FMS Business English for 
Entrepreneurs) โครงการนี้ถือเป็นโครงการน าร่องของคณะเพ่ือให้ผู้ประกอบการ
และบุคลากรของสถานประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาได้มี
โอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการปฏิบัติ งานและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษในการแกไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจในการเป็น ส่วน
หนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการสู่สังคม 
เป้าประสงค์ : ชุมชนเข้มแข็ง มีขีดความสามารถสูงในการจัดการธุรกิจและองค์กร 
กลยุทธ์ : สนับสนุนให้เกิดโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ให้มากขึ้น ขยายความร่วมมือ 

ระหว่างคณะฯ และเชื่อมโยงกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุนชนและ
สังคม เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง การบริการวิชาการไปพัฒนาโจทย์การวิจัย พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
การด าเนิน โครงการบริการวิชาการ การบริการวิชาการเชิงรุกเพ่ือให้เกิดรายได้ การขับเคลื่อนการบริการ
วิชาการเชิง บูรณาการภายใต้โครงการคลินิกบริการวิชาการ 
  ตัวอย่างผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 

 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ (MANAGEMENT CAPACITY 
DEVELOPMENT CENTER: MCDC) ซึ่งต่อมาภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้
ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นโครงการจัดตั้ งศูนย์ พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
(Management Innovation Development Center: MIDC) โดยศูนย์ MIDC มีบทบาทหลักใน
การก ากับดูแลภารกิจด้านการ บริการวิชาการ ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
ประจ าปี พ.ศ. 2560-2564 ด้านบริการวิชาการสู่สังคม (ยุทธศาสตร์ที่ 4) โดยมีเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ คือ เพ่ือชุมชนเข้มแข็ง มีขีดความสามารถสูงในการจัดการธุรกิจและองค์กร โดยเมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ได้มีพิธีเปิดศูนย์ MIDC อย่างเป็นทางการขึ้น  
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 โครงการอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 โครงการพัฒนาสุดยอดผลิตภัณฑ์จังหวัดสงขลา (Product WOW! of Songkhla) 
 โครงการที่ปรึกษาการวางระบบบัญชีภาครัฐให้กับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ 
 โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ของภาควิชาการบัญชี 
 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  
 โครงการ Smart SMEs Smart start up 
 โครงการ Smart start Idea by GSB startup 
 โครงการอบรมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาขั้น พ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า   

(Connext Ed) 
 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)  
 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) 
 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ

มหาชน) 
 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)  
 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการภาครัฐไทยที่พึงประสงค์ โดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

อดีตนายกรัฐมนตรี ณ ห้อง FMS 3409 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการ 
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 โครงการอบรม หัวข้อ “มุมมองการตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่” 
 โครงการอบรม INNOVATIVE STARTUP ©UNIVERSITY ครั้งที่ 4 
 โครงการอบรมการท าบัญชีส าหรับผู้บริหารและครูของโรงเรียนประชารัฐฯ 

 
ตัวอย่างผลการด าเนินงานที่ผ่านมาชี้ให้เห็นความทุ่มเทของประชาคมคณะวิทยาการจัดการใน

ระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา ซึ่งยังคงได้ผลักดันคุณค่าที่มีอยู่สู่สังคมภายนอก ภายใต้ค่านิยม PRIDE 
“วิทยาการคือความภาคภูมิใจ” มาโดยตลอด และส่งผลให้คณะฯ ยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันที่
มุ่ งผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นพัฒนา สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้เพ่ือสร้างความยั่งยืนแก่สังคมและประเทศชาติ ภายใต้พระราชปณิธาน “ประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เปน็กิจที่หนึ่ง” อันเป็นสิ่งที่ประชาคมสงขลานครินทร์ยึดมั่น 
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บทท่ี 2 
ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมและสถานการณท์ี่กระทบต่อการด าเนินงาน 

ของคณะวิทยาการจัดการ 
 
  ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอผลการศึกษาสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องและส่ง
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการที่ได้จากการศึกษา และการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์ของคณะฯ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ โดยมีกรอบในการศึกษา ประกอบด้วย (1) 
สถานการณ์ การ เปลี่ ยนแปลงของ โลก  (2 )  ทิ ศทางการ พัฒนาประ เทศ (3 )  ทิ ศทางของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาการจัดการ  และ (4) ความต้องการและความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นจึงสรุปเป็นสภาพแวดล้อม (SWOT) โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมคณะวิทยาการ
จัดการมีส่วนร่วมในการประเมิน และก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

 
 

ภาพที่ 2 กรอบทิศทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ 
ที่กระทบต่อการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

2.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 
จ ากกา ร วิ เ ค ร า ะห์ ข อ ง มห า วิ ท ย าลั ย ส งข ล า น คริ น ท ร์ ใ น อน า คต  20 ปี ข้ า ง ห น้ า  

(อ้างอิงตาม :เอกสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)) 
พบว่า มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ  
สามารถประมวลโดยย่อได้ดังนี้ 
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 มิติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีก 20 ปีข้างหน้าโครงสร้างประชากรโลกจะเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างชัดเจน และประชากรที่อาศัยอยู่ในชนบทเริ่มย้ายเข้ามาอาศัย
ในเมืองมากขึ้น เกิดเป็นวิถีชีวิตคนเมือง สังคมเมืองจะเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่ และเกิดการซึมซับร่วมกัน
เกิดเป็นวิถีวัฒนธรรมใหม่หรือวิถีวัฒนธรรมคนเมืองในรูปแบบของลักษณะของ smart city ผลต่อเนื่อง
จากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ในตลาดงานต่าง ๆ และ  
จะส่งผลเชื่อมโยงต่อเนื่อง ให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน และแรงขับจากการเปิดประชาคมอาเซียนก็จะยิ่ง
ท าให้สภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น ที่หลายภาคส่วนของรัฐต้องมีมาตรการตั้งรับ
ล่วงหน้าที่ชัดเจน ในมิติทุนมนุษย์ ในโลกอนาคต ยังคงเน้นสมรรถนะและความสามารถที่หลากหลาย  
โดยเฉพาะที่เป็นสมรรถนะสากลจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในทุนมนุษย์ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ทักษะ 
การท างานที่จ า เป็นต้องมี ในอนาคตของศตวรรษที่  21 ประกอบด้วยทักษะส าคัญ 10 ทักษะ  
ดังนี้  1) Sense-making : ความสามารถในการท าความเข้าใจถึงนัยหรือความหมายที่อยู่เบื้องลึก  
(Meaning & Insight)  ซึ่ งจะเป็นสิ่ งซึ่ ง เครื่ องจักร อุปกรณ์  หรือ เทคโนโลยี ไม่สามารถท า ได้   
2) Social Intelligence : ความสามารถประเมินและรับรู้ต่ออารมณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือบุคคล
รอบข้างได้  3)  Novel & Adaptive Thinking :  ความสามารถในการคิดสิ่ ง ใหม่ๆที่แตกต่างจาก 
สิ่งที่เป็นอยู่ประจ า 4) Cross-Cultural Competency : ความสามารถในการท างานในวัฒนธรรมที่
หลากหลายและแตกต่าง 5) Computational Thinking : ความสามารถในการแปลความหมายของข้อมูล
ต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาลไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 6) New Media Literacy : ความสามารถใน
การพัฒนาและสร้างข้อมูลบนสื่อรูปแบบใหม่ๆ อีกทั้งความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ๆ 
ส าหรับการสื่อสาร 7) Transdisciplinary : ความสามารถในการเข้าใจในเนื้อหาและสิ่งต่าง ๆ ข้ามศาสตร์ 
ที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเท่านั้น  8) Design Mindset : ความสามารถในการคิดเชิง
ออกแบบที่สามารถน าไปประยุกต์ในด้านต่าง ๆ 9) Cognitive Load Management : ความสามารถใน
การจัดล าดับและแยกแยะงานข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่มีความส าคัญออกมาได้  และ 10) Virtual 
Collaboration : ความสามารถในการท างานให้เพ่ือนร่วมทีมสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความผูกพันในสภาวะการท างานที่เป็น Virtual 

 มิติเศรษฐกิจ ขั้วอ านาจเศรษฐกิจโลกจะย้ายจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมาสู่กลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ (E7) ได้แก่ จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก และตุรกี กลายเป็นแรงขับ
เคลื่อนที่ส าคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก จากปัจจัยสนับสนุนภายในของแต่ละประเทศเป็น
แรงผลักดัน โดยเฉพาะจีนและอินเดียจะมีประชากรที่มีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นจพนวนมาก ส่งผลให้เกิดการ
อุปโภคบริโภคเชิงคุณภาพของชนชั้นกลาง โดยโครงสร้างเศรษฐกิจจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคการบริโภคและ
บริการมากขึ้น ขณะที่กลุ่มประเทศผู้น าในปัจจุบัน โครงสร้างประชากรส่วนใหญ่กพลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) จากอัตราการเกิดที่ลดลง ซึ่งท าให้ต่างต้องประสบปัญหาการขาด
แคลน แรงงาน ความต้องการสินค้าและบริการลดลงตามไปด้วย  

ในปี ค.ศ. 2050 ประเทศจีนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 1 โดยมีสัดส่วน เศรษฐกิจสูงถึง
ร้อยละ 20 เมื่อวัดจาก GDP at PPP โลก ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะมีสัดส่วน ลดลงเหลือ
ร้อยละ 12 และร้อยละ 9 ตามล าดับ 
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ในปี ค.ศ. 2016 ประเทศจีนมีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก โดย มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยย้อนหลังร้อยละ 7.3 อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่ง
ปัจจุบัน จีนอยู่ในช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของโลก แต่เศรษฐกิจของจีนยังคง
สามารถ ขยายตัวได้เป็นอันดับต้นๆ และมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตลาด
เกิดใหม่ เนื่องจากจีนมีก าลังซื้อภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีความต้องการน าเข้าวัตถุดิบในประเภท
สินค้า Commodity จากประเทศต่าง ๆ จ านวนมาก จึงท าให้จีนกลายเป็นจักรกลของการเติบโตของ
เอเชีย จนได้รับ ขนานนามว่า ‘Engine of growth of Asia’ แทนประเทศญี่ปุ่น 

นอกจากนี้ จีนยังเป็นตลาดน าเข้าสินค้าเพ่ือการผลิตและการอุปโภคบริโภคท่ีส าคัญของ โลก และ
เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีด้นทุนการผลิตอยู่ในระดับต่ า ท าให้มีสินค้าอุปโภคและบริโภค 
ราคาถูกส่งออกท่ัวโลก ส่งผลให้เงินเฟ้อของโลกอยู่ในระดับต่ าตามไปด้วย 

ในด้านเอเชีย การผนึกก าลังร่วมกันของอินเดีย จีน และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้
ค าว่าสามเหลี่ยม “The United State of Asia” ที่มี พ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันจะเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ใน 2-3 ทศวรรษหน้า มิติทางการเงิน ก็ได้รับแรงส่งที่เป็นตัวเร่งในองค์ประกอบ 
Internet และ High speed communication เป็นตัวกระตุ้นกระแสมิติการเงิน และระบบธุรกิจในโลก
ปัจจุบันให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกพยายามเปิดเสรีทางการเงินสู่การท าธุรกรรมระหว่างประเทศมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศได้ง่ายมากขึ้น การด าเนินการทางธุรกิจที่น า Internet 
และปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้แทนมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น และพยายามก้าวเข้าสู่ ระบบ Digital Banking และ 
Digital Business เต็มรูปแบบ 

 มิติสิ่งแวดล้อม สภาวะภูมิอากาศโลกเป็นอีกหนึ่งวิกฤตโลกที่เป็นสภาวะคุกคามอย่างรุนแรง  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  จะส่งผลกระทบซ้ า เติมต่อสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่ งแวดล้อมให้มีผลกระทบเชิ งลบที่มีความรุนแรงมากขึ้น  ดั งนั้น  
ทิศทางสิ่งแวดล้อมในกระแสโลกจะก้าวเข้าหา green society ในทุกบริบท โดยการเน้นให้ความส าคัญ 
ในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ระบบสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และสถานะการณ์อาหาร น้ า และ
พลังงาน มนุษย์จะต้องมีการปรับสมดุลในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 มิติเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการของเทคโนโลยีและสารสนเทศนับว่าเป็น
ตัวขับส าคัญในการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ บริบทในโลกอนาคต แกนหลักท่ีเป็นองค์ประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ มิติมาจาก  4 เรื่องหลัก ๆ คือ  
Big data, Internet of thing, Cloud Computing และ  High speed communication ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี 
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการสังเคราะห์ที่น าไปสู่การตอบโจทย์เชิงซ้อนที่ส าคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การบริหารจัดการ การตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีความไม่ชัดเจน หรือการวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมเพ่ือบ่งชี้
เหตุการณ์ที่ ต้ อง เฝ้ าระวั งและรวมไปถึ งพฤติกรรมทางการตลาด และการท านายอนาคต  
การพิจารณาทางเลือกจากข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งต้องด าเนินการในรูปแบบ Business Intelligence  
เพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น 
 



- 24 - 

2.2 ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย 
 2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ถือเป็นเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเป็น
องค์ประกอบที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ประเทศที่ พึงประสงค์ในระยะยาว ซึ่งภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติ จึงต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ ท้าทายต่าง ๆ ของบริบทโลก และ
บริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

 จากการศึกษายุทธศาสตร์ชาติ พบว่าได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ในอนาคตของไทยไว้ว่า  
"ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตามคติพจน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมีระยะเวลาด าเนินการตามวิสัยทัศน์
ยาวนานถึง 20 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2580  และมียุทธศาสตร์ส าคัญ 6 ด้าน ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
ภาพที่ 3 กรอบการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 
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2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 
การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้

ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและ
บริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา มีความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุ
ภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนที่มีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น  ในขณะที่
โครงสร้างพื้นฐาน และการบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้น 
ปัญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม แม้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น  
แต่พบว่ามีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า 
เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้านที่ส าคัญ
ได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะ และบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมี
ความเหลื่อมล้ าสูง ก่อให้เกิดความแตกแยก ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่ขาด
ประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังล่าช้า 

ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน ไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) โดยมียุทธศาสตร์
ส าคัญ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

2.2.3 แผนปฏิรูปประเทศ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูป

ประเทศ และให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่ก าหนด โดยให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการ
จัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน 
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และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ส.ค.2560 เป็นต้นมา โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป 

    เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ส.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ   
จ านวน 11 คณะ อันประกอบด้วย 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้าน
สาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน และ 11) ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่าง
แผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพ่ือประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วยแล้ว 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเมื่อ
วันที่  29 มี .ค .2561 รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่ เ รี ยบร้ อยแล้ว  จึ ง ให้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา 
 จากการประมวลสังเคราะห์ข้อเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) การขับเคลื่อน
การปฏิรูปผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และข้อเสนอการปฏิรูปอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้
บริบทข้อก าหนดและประเด็นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงสถานการณ์ด้านสังคมที่ยังเป็นปัญหาและ
โจทย์ความท้าทายทั้งภายนอกและภายในประเทศ พบว่า การจะน าพาสังคมไทยไปสู่สังคมคุณภาพทั้งใน
มิติเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก การเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม และการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม ให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี จ าเป็นต้องปฏิรูป เพ่ือการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานในหลายด้านทั้งในส่วนที่เป็นการสานต่อการปฏิรูป
ส าคัญในช่วงที่ผ่านมา และการสร้างเสริมกลไก วิธีการด าเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม พบประเด็นหลักที่ต้องได้เร่งด าเนินการปฏิรูปใน 5 เรื่องส าคัญ ได้แก่ 1) การออม 
สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม 2) การช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
3) การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม 4) การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ 5) การ
สร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  

2.2.4 Thailand 4.0 
ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจมาหลายครั้ง โดยเริ่มจาก 

Thailand 1.0 ที่เน้นภาคเกษตรกรรม ไปสู่ Thailand 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา โดยใช้ประโยชน์จาก
ค่าจ้างแรงงานราคาถูก และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มุ่งเน้นการผลิตเพ่ือท าแทนการน าเข้าเป็น
ส าคัญ จากนั้นประเทศไทยได้ก้าวสู่ Thailand 3.0 ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากข้ึน 
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โดยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือให้มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกไปยังตลาดโลก 
อย่างไรก็ดี ภายใต้ Thailand 3.0 นั้น แม้จะท าให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกไปตลาดโลก 
อย่างไรก็ดี ภายใต้ Thailand 3.0 นั้น แม้จะท าให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตเพ่ิมขึ้น แต่ต้องเผชิญ
กับกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง และกับดักของความไม่สมดุลใน
การพัฒนา กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นท้าทายของประเทศไทยในปัจจุบันไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
เพ่ือก้าวข้าม Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 

 
ภาพที่ 4 โมเดลประเทศไทย 1.0 ถึง 4.0 

ที่มา: กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม, 2559 

โมเดลประเทศไทย 4.0 เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วย
การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Innovation Drive Economy) โดยต้องขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่ส าคัญ 
ได้แก่  

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  
จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว ประเทศไทย 4.0 จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านทั้ง

ระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ใน
ปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกร
ต้องมีรายได้มากขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 2. เปลี่ยนจากวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงและเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
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(Innovation Driven Enterprises: IDE) 3. เปลี่ยนจากการให้บริการแบบเดิม (Traditional Services) 
ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง (High Value Services) 4. เปลี่ยนจาก
แรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูง 
จ าเป็นต้องมีความพร้อมในทุกมิติทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  โดยในส่วนของ
เศรษฐกิจนั้น  มุ่งพัฒนาสู่การเป็น Thailand 4.0 โดยได้ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่ง
เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ  

1. การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-curve) 
1.1 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 
1.2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 

Medical and Wellness Tourism) 
1.4 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
1.5 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 
2.1 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
2.2 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
2.3 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Bio-chemicals) 
2.4 อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)  
2.5 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

2.2.5 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศก าหนดกิจการเป้าหมายในการ

ดึงดูดให้นักลงทุนเข้าไปด าเนินกิจการในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน
ระยะ 7 ปี(พ.ศ.2558-2564) ในระยะที่ 1 ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร 
และสงขลา จ านวน 13 กลุ่มอุตสาหกรรม 62 ประเภทกิจการย่อยโดยมีการจัดประเภทกิจการที่จะได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนของแต่ละจังหวัดให้เป็นไปตามศักยภาพ ข้อจ ากัดและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
โดย 13 กลุ่มอุตสาหกรรม 62 ประเภท ประกอบไปดว้ย 1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่
เกี่ยวข้อง 2) ผลิตภัณฑ์เซรามิก ยกเว้น Earthen Ware และกระเบื้องเซรามิก 3) กลุ่มสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
และเครื่องหนัง อาทิ เส้นใย และเคหะสิ่งทอ กระเป๋าหรือรองเท้าหรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ เป็นต้น  
4) เครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน 5) อัญมณีและเครื่อง ประดับหรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ  
6) เครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน 7) อุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักรและชิ้นส่วน ได้แก่ เครื่องยนต์
อเนกประสงค์ หรืออุปกรณ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น 8) เครื่อง ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ
เครื่องใช้ไฟฟ้า หลอดไฟแบบ LED Compressor และ/หรือ Motor ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  
9) พลาสติก อาทิ ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น บรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดปลอดเชื้อเป็นต้น 10) การผลิตยา 11) โลจิสติกส์ อาทิ สถานที่ตรวจปล่อยและ 
บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์  โรงพัก ศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบทันสมัย ( DC)  เป็นต้น  
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12)  นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่ องประดับ หรือเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์   
13) กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว อาทิ กิจการเฟอร์รี่หรือเดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่าเรือท่ องเที่ยว  
ศูนย์ศิลปหัตถกรรม สวนสัตว์เปิด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 

 

2.3 ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาการจัดการ 
2.3.1 ทิศทางการพัฒนาระยะ 20 ปีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จ ณ ปี พ.ศ.2579 ดังนี้ 
1) การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า และ 1 ใน 5 ของอาเซียน 2) การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มุ่ง 
สร้างความรู้ระดับสูง และนวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ  
สังคมของประเทศ 3) มีบทบาทในการแก้ปัญหาประเทศและภาคใต้ และสามารถเป็นผู้ชี้น าสังคม 
เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 4) บัณฑิตได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมเป็นพลเมือง
โลกในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นนานาชาติ และสามารถสร้างงานเองได้ 5) มีกลไกการท างานที่เน้น 
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการท างานที่เป็นเครือข่าย เพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศและภาคใต้  
6)  เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีผลผลิตสูง มีความมั่นคงทางการเงิน และ  
มีบุคลากรที่มีคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยจึงจัดท ากรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนสู่อนาคต 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างกลไกการท างานเชิงรุก ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการมี
กลไกการท างานเชิงรุกเพ่ือสร้างความยั่งยืนที่แท้จริง โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 4 ด้าน คือ 

1. การบูรณาการข้ามศาสตร์ 
2. การตอบโจทย์ของผู้ใช้บัณฑิตและการแก้ปัญหาประเทศ 
3. ประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยสารสนเทศ 
4. การสร้างพลังร่วมจากเครือข่ายความร่วมมือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการพัฒนา

บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลพร้อมเป็นพลเมืองโลก ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์
และสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ผลงานวิจัยสามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ และเป็นแหล่ง
ค้นคว้าและสนับสนุนข้อมูลความรู้แก่สังคมและชุมชน โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 3 ด้าน คือ 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศ 
2. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายให้บุคลากรและผลงาน

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  โดยมีแนวทาง 
การด าเนินงาน 2 ด้าน คือ 

1. การสร้างความยอมรับในระดับนานาชาติ 
2. การสร้างระบบนิเวศด้านความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายให้เป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 5 ด้าน คือ 

1. การบริหารความต่าง 
2. การสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงิน 
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4. การปรับโครงสร้างองค์กร 
5. การมีระบบงบประมาณส าหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ส่วนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  ก าหนด
เป้าหมายก าหนดสัมฤทธิผลส าคัญไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับโลก โดย
ประเมินความส าเร็จจากความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจากการ Benchmarking กับมหาวิทยาลัยชั้นน า
ในประเทศและอาเซียน และ 2) การขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเมินความส าเร็จจากผลงาน
วิชาการและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยสามารถสร้ างความยั่ งยืนด้านเศรษฐกิจ สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จากความส าเร็จของแผน/โครงการที่เป็น University Engagement กับ
ชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน ตามล าดับ 

2.3.2 ทิศทางการพัฒนาระยะ 20 ปีของคณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ. 2561- 2580) 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ

ต่อเนื่องในทุกมิติ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในวงกว้าง จากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ ได้ส่งผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะโดยตรง สรุปได้ ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน  (Disruptive Technology) โดย
เทคโนโลยีที่จะมีบทบาทส าคัญในอนาคต ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีพลังงงาน 
เทคโนโลยีการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในขณะเดียวกันการเปิดเสรีด้านการศึกษา รูปแบบการจัด
การศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มวัยแรงงาน และรูปแบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

2. การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย สัดส่วนประชากรในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง การ
จ้างงานและอาชีพที่เปลี่ยนไป ส่งผลท าให้จ านวนนักศึกษาลดลงในทุกมหาวิทยาลัย ในทางกลับกันการ
ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

3. แผนพัฒนาอุดมศึกษา มีแนวโน้มปรับโครงสร้าง เป้าหมาย และสัดส่วนนักศึกษากลุ่ม
สังคมศาสตร์ลดลง (สัดส่วนสายสังคมศาสตร์ต่อสายวิทยาศาสตร์ ลดลงจาก 70 : 30 เป็น 40 : 60) และ
นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง และการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐท าให้คณะที่จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสังคมศาสตร์มีแนวโน้มจะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณน้อยลง ส่งผลให้ต้องเลี้ยงดูตนเองมากข้ึน 

4. สถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้ ยังเป็นปัญหาที่ท าให้คนทั้งภายในและภายนอก
พ้ืนที่ขาดความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย โอกาสที่บุคลากรที่มีความสามารถและผู้เรียนที่สนใจจะท างาน
หรือเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัดสินใจไปศึกษาและท างานในสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
เพ่ิมข้ึน 
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5. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าของประเทศและภาคใต้ โดยเฉพาะผลผลิตทางเกษตรของภาคใต้ 
ราคาตกและผันแปร โอกาสที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นก็อาจจะเป็นไปได้ยาก และ
เป็นปัญหาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น 

6. การบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบธรรมาภิบาล การน าระบบมาตรฐานสากลมาใช้
ในการประเมิน/การเทียบเคียงศักยภาพในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการจัดท ากรอบการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 20 ปี เพ่ือเป็นทิศทางหลัก
ในการวางแผนการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการในระยะต่าง ๆ ซึ่งคณบดีจะได้น าไปจัดท าแผนบริหาร
คณะ/แผนยุทศาสตร์คณะ ระยะกลางทุก ๆ 4 ปี ตามรอบวาระการบริหารคณะของคณบดีในแต่ละช่วง
ของการบริหารงาน ท าให้เกิดระบบการเชื่อมโยงและประสานแผนงานที่มีการทวนสอบสภาพแวดล้อม
และการสร้างวิธีการทางกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพ่ือให้การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการได้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามทิศ
ทางการพัฒนาคณะที่ได้ก าหนดไว้  

+ 
ภาพที่ 5 หลักการแผนพัฒนาระยะยาว 20 ปี คณะวิทยาการจัดการ 

 
  



- 32 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างกลไกการท างานเชิงรุก  ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการมีกลไกการ
ท างานเชิงรุกเพ่ือสร้างความยั่งยืนที่แท้จริง โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 4 ด้าน คือ 

1.1 การบูรณาการข้ามศาสตร์ 
ด้วยปัจจัยในสภาวะปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยที่โดดเด่น

จะต้องมีการผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือเกิดเป็นงานวิจัยแบบข้ามศาสตร์ โดยจะต้องเน้นการ
ท างานในลักษณะกลุ่มสาขาวิชา(Cluster) ซึ่งเน้นหลักการบูรณาการเพ่ือให้แต่ละกลุ่มท างานได้อย่าง
สอดคล้องรองรับ กลับตัวเร็ว ดังนั้นเพื่อให้เกิดระบบกลุ่มสาขาวิชาอย่างเป็นรูปธรรม จึงก าหนดมาตรการ
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ก าหนดทิศทางที่มีศักยภาพเป็นแนวรุกใหม่ โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของกลุ่ม
สาขาวิชาในรูปแบบคลัสเสตอร์ 

2. จัดระบบที่สามารถเชื่อมโยงเอากลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะ/ส่วนงาน เพ่ือให้สัมพันธ์และ
สนองภารกิจที่ตอบรับกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

3. พัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสาขาวิชาภายในคณะ หรือระหว่างสาขาวิชากับหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือสร้างหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ ส่งเสริมการเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา/ปริญญาร่วม  

1.2 การสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้เรียน และการแก้ปัญหาประเทศ 
เพ่ือตอบโจทย์ของประเทศ ทั้งในส่วนของการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศ ผ่านงานวิจัยและ

บริการวิชาการ ตลอดจน การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน จึงก าหนด
มาตรการที่ส าคัญ ดังนี้  

1. วิเคราะห์ความต้องการบัณฑิตของแต่ละหลักสูตร และวางแผนการผลิตภายใต้กรอบภาวะ
ความต้องการของตลาดงานที่แท้จริง 

2. ปรับ เปลี่ยน สร้างหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการ โดยเฉพาะหลักสูตรที่
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภาคใต้ เพ่ือสนับสนุนการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 

3. สร้างต้นแบบระบบการจัดการศึกษาใหม่ ที่มีความหลากหลายและมีความยืดหยุ่นตามความ
ต้องการของผู้เข้าเรียน และครอบคลุมการเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สามารถรองรับการจัดการเรียนรู้แบบ  online รวมทั้ง
จัดการเรียนรู้ในระบบการสอนทางไกล 

5. จัดการศึกษาร่วมกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง (Work Integrated Learning – WIL) 
โดยเฉพาะการจัดให้มีสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร ซึ่งให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทอย่างใกล้ชิดในการร่วม
จัดการศึกษาในลักษณะที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
 1.3 การสร้างความร่วมมือจากเครือข่าย 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือมีความส าคัญต่อการบริหารงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ และผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตท้ังในแง่ปริมาณและ
คุณภาพ จึงก าหนดมาตรการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกโดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน การวิจัย และน าความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้กับภาคอุตสาหกรรมในลักษณะที่ได้ประโยชน์
ร่วมกัน 
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2. สร้างความเชื่อมโยงของเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเครือข่าย
ภูมิภาคให้เป็นพลังร่วม เพ่ือยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิรูป
ระบบการศึกษาชาติ 

3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าในต่างประเทศ และพัฒนากลไกที่ยืดหยุ่นในการ
น าหลักสูตรที่ทันสมัยมาเปิดสอน 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า เพื่อผลักดันชื่อเสียง สนับสนุนและเสริมศักยภาพใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

1.4 พันธกิจเพื่อสังคม 
พันธกิจเพ่ือสังคมและชุมชนชุมชน จะเป็นการน าองค์ความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานการเรียนการสอน 

การวิจัย และบริการวิชาการ แบบสหวิทยาการ มาปรับใช้ในสภาพความต้องการที่แท้จริงของสังคมและ
ชุมชน ในลักษณะการท างานร่วมกับชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน โดยก าหนด
แนวทางท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. เป็นองค์กรชี้น าสังคม และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
2. แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมด้วยงานวิชาการในลักษณะบูรณาการศาสตร์ ที่ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การก าหนดโจทย์/ปัญหา จากปัญหาจริงของชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาชุมชนอย่างแท้จริง 
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนโดยยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

3. สร้างเครือข่าย พัฒนาระบบและกลไก ภาคีการพัฒนากับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้
ทรัพยากรที่จ ากัด 

4. จัดโครงสร้างและระบบสนับสนุนให้เอื้อและจูงใจให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมสร้างผลงาน
เพ่ือรับใช้สังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์และสอดรับกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ ผลงานวิจัยสามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ และเป็นแหล่งค้นคว้าและสนับสนุนข้อมูลความรู้
แก่สังคมและชุมชน โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 5 ด้าน คือ 

2.1 สร้างองค์ความรู้  หลักคิดและนวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การใช้ประโยชน์และ     
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

2.2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องพัฒนาบนพื้นฐานองค์ความรู้ และการสร้างสังคมอุดมปัญญานั้นจะต้องอาศัยการ
มีระบบวิจัยที่เข้มแข็ง คณะวิทยาการจัดการซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน
การสนับสนุนการสร้างสังคมอุดมปัญญานี้ จึงถือเป็นหน้าที่หลักในการเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น ช่วยแก้ปัญหา
ในภาคใต้ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาประเทศ และน าไปสู่การแก้ปัญหาในอาเซียนตลอดจนเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน  

2.3 สนับสนุน Thailand 4.0 ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการใหม่  
เพ่ือเตรียมพร้อมในการพัฒนาสู่ Entrepreneurial University บนฐานของนวัตกรรม 

2.4 สร้างกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของประเทศอย่างรอบด้าน 
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2.5 ก าหนดกรอบวิจัยที่สนองตอบการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การสร้างผลงานนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาประเทศ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล 
การผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเน้นคุณภาพในระดับสากลทั้งด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งมีแนวทางท่ีส าคัญ ดังนี้ 

3.1 เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภายในคณะให้มีแนวปฏิบัติและนโยบายด้านวิเทศ
สัมพันธ์ในอันที่จะมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ โดยให้มีระบบหลายภาษาในทุกบริบทการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน 

3.2 พัฒนาศักยภาพในด้านการใช้ภาษาและความรู้ข้ามวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ของคณะ และวางมาตรการเพ่ิมมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ก่ อนส าเร็จ
การศึกษา 
 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร 
โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในทุกระดับกับสถานศึกษาในต่างประเทศ 

3.4 สร้างความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการโดยเน้นเพ่ิม/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 

3.5 จัดเวทีวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ องค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการ
แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม 

3.6 สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถท างานได้จริงตามมาตรฐานในทุกหลักสูตรโดย
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง มีความเข้าใจตระหนักถึง
บริบทโลกและสามารถแก้ปัญหาในบริบทประเทศ สังคม และศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

3.7 สร้างบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์สงขลานครินทร์ (I-WISE) ปลูกจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิต
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้และเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมโลก 

3.8 สร้างแบบการเรียนรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในทุกช่วงวัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการภายใน 
เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีขีดสมรรถนะสูง สอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต และการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จึงก าหนดแนวทางที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

4.1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน โดยเน้นการบริหารจัดการ การแสวงหาแหล่ง
ทุน และการสร้างประสิทธิภาพกลไกการใช้จ่ายงบประมาณ 

4.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล และก ากับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุคคลสายวิชาการให้มี
ความพร้อมต่อการพัฒนางานวิจัย บัณฑิตศึกษา และนานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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4.3 ปรับโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ให้
สอดคล้องกับภารกิจภายใต้การรวมกลุ่มสาขาวิชา ที่เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน เพ่ือ
ก่อให้เกิดผลิตภาพสูงสุด และสร้างกลไกเพ่ือให้บุคลากรมีอิสระในการท างานข้ามกลุ่มสาขาวิชา 

4.4 จัดระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ใหม่เป็น Smart Faculty 
4.5 มีระบบงบประมาณส าหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การพัฒนามีความชัดเจนที่ต่อเนื่อง 

รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรม/ภารกิจใหม่จากประเด็นเชิงนโยบายรัฐบาล การสร้างรายได้จากผลงานวิจัย
และนวัตกรรม และการลงทุนในการน านวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

 
2.4 ความต้องการและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มีทิศทางการด าเนินงานที่ครอบคลุมความต้องการ
และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาพอนาคต ความต้องการ และ
ทิศทางการพัฒนาในอนาคตจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังสามารถสรุปในภาพและตาราง
ที่ 6 ต่อไปนี้ 

 
 

ภาพที่ 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่รวบรวมเพ่ือประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ
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ตารางท่ี 6 สรุปความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 

นักศึกษาปริญญาตรี  การเรียนที่เน้นการปฏิบัติจริง (Work Integration Learning) 
 การประชาสัมพันธ์ทุน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
 การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Office, ตัดต่อ

วิดีโอโปรแกรม Presentation ฯลฯ 
 บูรณาการรายวิชากับหลายๆ สาขา 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และหลักสูตรแบบ
ประกาศนียบัตร 

 การสร้าง Connection ระหว่างนักศึกษา 
 การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 เชื่อมโยงการเรียนการสอน วิทยานิพนธ์กับชุมชน  
 บริหารจัดการห้อง Common Room ที่ดี 

สายวิชาการ  ทบทวนผลิตภัณฑ์ และสร้าง Service Brand ให้เป็นที่ยอมรับและ
รู้จัก 

 การหา key Partner ของหลักสูตรที่อยู่ใน industry ของหลักสูตร 
เพ่ือเข้ามาให้ความช่วยเหลือในประเด็นต่าง ๆ 

 มาตรฐานสากลที่ทุกภาควิชามีเป้าหมายเดียวกัน 
 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (เช่น ตึก ข) ให้มีความเป็น

ดิจิทัล 
 สร้าง Dummy ทางธุรกิจให้นักศึกษาทดลอง 
 การใช้พื้นท่ีภายในคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเปิดให้เช่า

พ้ืนที่ของคณะ เช่น ตู้ ATM 

สายสนับสนุน  เพ่ิมการประชาสัมพันธ์คณะ 
 เพ่ิมผลงานการตีพิมพ์/ประชาสัมพันธ์ผลงานอาจารย์ให้รู้จัก 
 เส้นทางอาชีพสายสนับสนุนที่ชัดเจน และส่งเสริมการขอต าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ 
 สภาพแวดล้อมความเป็นนานาชาติภายในคณะ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ศิษย์เก่า  คณะยังดูไม่ปรับตัว/ไม่ปรับโฉมและไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ตามการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกยุคดิจิทัล 

 ขาดมิติการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา 
 ไม่เห็นภาพผู้น าทางวิชาการเพ่ือการชี้น าหรือช่วยแก้ปัญหาสังคม เอา

เน้นแต่การสอนหนังสือในห้องเรียน 
 ขาดความเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า 
 อยากให้คณะนึกถึงเป้าหมายขององค์กรในการมองมิติการส่งมอบหรือ

การป้อนคุณค่าอะไรให้แก่สังคม  

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพของคน สร้างนักบริหารด้วยหลักสูตร และ
รูปแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัย การดึงผู้ประกอบการเข้ามาช่วย การดึงศิษย์
เก่าเข้ามามีส่วนร่วม  

 การเพ่ิมมูลค่าของงานวิจัยและนวัตกรรม / การเพ่ิมเศรษฐกิจ เช่น 
การสร้าง big project ขึ้นมา แล้วก าหนดให้ นศ.ท าวิจัยเรื่องกลุ่มนี้ 

 การผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ (public policy)  เช่น ท าโพล  

มหาวิทยาลัยคู่เทียบ  ต้องตั้งเป้าว่าจะท าอะไร อย่าท าหลายอย่าง 
 ต้อง facility ที่สนับสนุนการท างาน ปรับปรุงให้ทันสมัย เช่น ห้อง

ตลาดหลักทรัพย์ โรงละคร 
 ตั้งงบประมาณจูงใจสูงๆ เพ่ือให้เร่งผลิตผลงานวิชาการ ขอต าแหน่ง 
 ควรมีการจัดประชุม Academic Conference 
 มุ่งเป้าสร้างชื่อเสียงในกลุ่มประเทศตอนล่างของประเทศไทย เช่น 

มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย  
 ดึงธุรกิจเข้ามาหลอมรวมกับการเรียนการสอน  
 การดึงคนเก่งเข้ามาท างาน  
 การจัดการเรียนการสอนประเด็นทฤษฎี ให้ใช้เทคโนโลยีในการสอน 

YouTube 
 ตั้งเป้านักศึกษาให้ได้นักศึกษาได้รับรางวัลระดับอาเซียน 
 เน้นหลักสูตรพันธุ์ใหม่ หรือบูรณาการหลักสูตรกับต่างประเทศ  
 เปิดโอกาสให้นศ.ได้ไปฝึกงานหรือสหกิจในต่างประเทศ   
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ผู้รับบริการวิชาการ/
ชุมชน/ประชาสังคม 

 หลักสูตรที่ตอบโจทย์ชุมชน เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน สร้างนวัตกรรม
ที่เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 งานวิจัยของคณะฯ ควรเอาออกมาใช้ให้มากท่ีสุด  
 สร้างนวัตกรรมในเชิงบริหาร 
 ควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในด้านการให้ความรู้

ทางด้านวิชาการ 
 ควรเปิดหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะ

ภาควิชา        รัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจากนักศึกษาเรียน รปศ. 
มาแล้วกว่า 90 หน่วยกิต 

 ท าหลักสูตรสหวิทยาการ 

ผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ิมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น 
Microsoft Excel 

 การเขียนหนังสือราชการ (ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
 เพ่ิมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  
 เพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์  
 ทักษะการน าเสนอ การใช้โปรแกรมเพ่ือน าเสนอ 
 เพ่ิมความเชื่อม่ันในตนเอง 
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2.5 สรุปสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของคณะวิทยาการจัดการ 
  ผลจากการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในบริบทโลกและไทย ทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนการสัมภาษณ์ความต้องการและความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ สามารถสกัดเป็นประเด็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการในอนาคตได้ดังต่อไปนี้ 
 

2.5.1 ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) 
 สังคมภาคใต้ ชุมชนโดยรอบ รวมถึงศิษย์เก่าให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการด าเนินงานของ

คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันเนื่องมาจากชื่อเสียง และผลงานที่สั่ง
สมมาอย่างยาวนาน  

 กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของโลก ท าให้เกิดประเด็นใหม่ๆ ที่ต้องการการสนับสนุน
ด้านวิชาการจากคณะวิทยาการจัดการมากขึ้น เช่น การส่งเสริมการเป็น MICE City, การ
ท่องเที่ยวชุมชน,การจัดการภาครัฐสมัยใหม่, การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี, การจัดการ
ระบบโลจิสติกส์, มาตรฐานฮาลาล, การจัดการภัยพิบัต,ิ ปัญหาจากสังคมผู้สูงวัย,โลกดิจิทัล ฯลฯ 

 สถาบันการศึกษาด้านบริหารจัดการภาคเอกชนและภาครัฐทั่วโลกให้ความส าคัญกับการได้การ
รับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล เช่น AACSB, EQUIS, AMBA, NASPAA ท าให้คณะ
วิทยาการจัดการมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายภายในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น 

 สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เน้นทิศทางสู่การสร้างเครือข่าย และ
ต้องการให้คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมเป็นภาคีเพ่ือผนึกก าลังให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ถือเป็น
โอกาสให้คณะวิทยาการจัดการสามารถสร้างหลักสูตรเชิงรุก พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ หรือแสวงหาพันธมิตรใหม่ๆ ทางวิชาการที่จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของคณะ
ได้เพ่ิมข้ึน 

 ภาครัฐ/กองทัพ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณ
สนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ เอ้ือต่อการ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการ 

 ภาครัฐส่งเสริมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม ( Innovation) และผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Start-up) ซึ่งสอดคล้องกับศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ ท าให้คณะวิทยาการจัดการมี
โอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนโยบายและโครงการต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 

 ภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาความรู้ตลอดชีวิต รวมถึง
ส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เอ้ือต่อคณะฯ ในการตอบสนอง
ความต้องการ เช่น การจัดหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงาน การเปิด
ช่องให้ผู้ปฏิบัติงานมาเข้าศึกษาใน Module ภายในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ 
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 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สนับสนุนให้เกิดการให้เกิดการเรียนการสอนในรูป Platform 
ใหม่ๆ ที่หลากหลาย และเอ้ือให้คณะเลือกไปใช้งานได้ เช่น การเรียนการสอนที่เป็น Digital 
Classroom, MOOC, Active Learning เป็นต้น 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก (Disruptive Technologies) ส่งผลให้เกิดการ
ตื่นตัวของสังคม และจุดประเด็นความสนใจด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ เช่น Blockchain, 
Data Science, Cryptocurrency, Cloud Computing, Big Data, IoT ฯลฯ ซึ่งเป็นโอกาสให้
คณะวิทยาการจัดการสามารถสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่น และเป็นผู้น าในการเผยแพร่ความรู้
เหล่านี้แก่สังคมได้ 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเข้าถึงผู้รับบริการได้รวดเร็ว โดยมี
ช่องทางให้เลือกอย่างหลากหลาย  เอ้ือต่อคณะวิทยาการจัดการในการยกระดับ Branding และ
เผยแพร่ผลการด าเนินงานให้เป็นที่รู้จัก  

 นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงจากการเน้นตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัย ไปสู่การสร้างผลงานที่
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมให้เห็นเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาภารกิจด้าน
การวิจัย และบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการที่ใกล้ชิดกับชุมชน และสร้างชื่อเสียงให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

 กระแสการบูรณาการข้ามศาสตร์ และข้ามสถาบันการศึกษา ให้เกิดผลงานวิจัย และการ
ให้บริการวิชาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เอ้ืออ านวยให้คณะต่าง ๆ มีโอกาสท างาน
ร่วมกัน และผนึกก าลังสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 

 ความต้องการเพ่ิมพูนความรู้มีเพ่ิมขึ้นจากประชากรทุกช่วงวัย เป็นโอกาสให้คณะวิทยาการ
จัดการแสวงหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนท างาน เพื่อรับเข้าศึกษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ  เช่น การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ การ Re-skill 
การใช้ระบบ Credit bank การเปิดหลักสูตร Non Degree เป็นต้น 

 พ้ืนที่ตั้งของคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยอยู่ในใจกลางธุรกิจภาคใต้ รวมถึงเชื่อมโยง
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มีโอกาสได้รับความร่วมมือจากนักธุรกิจ ผู้ประกอบการต่าง ๆ ใน
การทดลองเสนอ Model ทางธุรกิจ สร้างโจทย์วิจัย และบริการวิชาการใหม่ๆ  ที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ 

 ทิศทางของผู้ประกอบการต้องการบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และตอบโจทย์ความ
ต้องการของธุรกิจ จึงเอ้ือต่อคณะในการขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 

 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย เอ้ือให้คณะวิทยาการจัดการมีโครงสร้าง
องค์กรที่กระชับ ลดการใช้งบประมาณ และบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่ามากข้ึน 

 การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เอ้ือให้คณะวิทยาการจัดการมีการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น 
และคล่องตัวมากข้ึน 
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2.5.2 ประเด็นที่เป็นอุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 
 สถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจชั้นน าภายในภูมิภาคมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และ

ก าลังเร่งสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ (Business Schools ranking จาก 
Eduniversal ชี้ให้เห็นอัตรา DEAN’S RECOMMENDATION RATE ปี ค.ศ.2019 คณะวิทยาการ
จัดการได้รับคะแนนเพียง 19% ส่วนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 89% และ
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ 99% ท าให้คณะฯ มีแนวโน้มทิ้งห่าง
ในการพัฒนาค่อนข้างมากจากมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่เทียบ 

 อัตราการเกิดที่ลดลงซึ่งมีผลท าให้นักเรียนมีจ านวนน้อยลง ก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง และ
การรุกคืบของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เน้นการอยู่รอด ท าให้คณะ
วิทยาการจัดการประสบปัญหาจ านวนรับนักศึกษาปริญญาตรีไม่ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ และมี
ผลกระทบต่อรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจภาคใต้ที่ยังคงถดถอยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
แนวโน้มการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง 

 สังคมภายนอกมองว่า คณะยังไม่มีบทบาทท่ีเด่นชัดในการเป็นสถาบันการศึกษาที่เคียงคู่หรือสร้าง
ใกล้ชิดชุมชนท้องถิ่น (Social Engagement) โดยมีภาพลักษณ์ว่าเข้าถึงยาก มีกฎเกณฑ์ที่ไม่เอ้ือ
ต่อการใช้บริการ และเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการในอัตราสูง เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษา
อ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน 

 การปรับเปลี่ยนสังกัดสู่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อ.ว.) 
ที่ยังไม่แน่นอนในเชิงนโยบาย  ท าให้มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการยังไม่มีทิศทาง 
(Direction) ทีช่ัดเจนในการด าเนินภารกิจที่สอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาล 

 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากภาครัฐลดลง เนื่องจากจ านวนนักเรียนที่ลดลง และ
รัฐบาลน างบประมาณไปจัดสรรใช้จ่ายด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ด้านอุดมศึกษามากข้ึน ส่งผลต่อความอยู่
รอดในอนาคตของคณะวิทยาการจัดการ 

 ระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ จากภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง เช่น ระเบียบพัสดุ ระเบียบ
การเงิน    ส่งผลต่อความคล่องตัวในการบริหารงาน 

 เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้นักศึกษาและผู้รับบริการมีทางเลือกมากขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องใช้บริการจาก
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรมพัฒนาต่าง ๆ  ส่งผลกระทบต่อรายได้ใน
ระยะยาว   

 ภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่มีแนวโน้มสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนเอง โดยจัดตั้งเป็น
มหาวิทยาลัยบรรษัท (Corporate University) เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความ
ต้องการของธุรกิจ และฝึกให้ปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน (Work-based education)  ส่งผลให้
การแข่งขันในตลาดอุดมศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น เช่น การขยายตัวของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 นักเรียน และผู้ที่ ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวโน้มจะศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากต้องการการยอมรับในเชิงคุณภาพ และมีเงื่อนไข
จูงใจอ่ืน ๆ เช่น ทุนการศึกษา โอกาสความก้าวหน้าในอนาคต เป็นต้น 
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 หลักสูตรที่ เปิดสอนเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนในวิทยาเขตต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมาก และซ้ าซ้อนกันในหลายคณะ โดยมีการท างานแบบแยกส่วน ขาด
การพูดคุยหารือในการสร้างมิติให้โดดเด่นแตกต่างกัน รวมถึงยังไม่มีการก าหนดทิศทางร่วมกันในเชิง
ของศาสตร์ก่อให้เกิดเอกภาพและเสริมพลัง จึงมีแนวโน้มแข่งขันกันเอง และสร้างความสับสนแก่
สังคมภายนอก 

 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ และความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทย ท าให้
สถาบันการศึกษาถูกดึงเป็นขั้วความขัดแย้ง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความเชื่อถือของ
สังคม   

 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงตัวชี้วัดและ
การจัดการเอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน ท าให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ผลงานที่ได้
ไม่มีคุณภาพ 

 เศรษฐกิจที่ตกต่ า และการขาดการเชื่อมต่อกับความต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการยังประสบปัญหาการว่างงานค่อนข้างมาก และได้งาน
ท าไม่ตรงกับสาขาท่ีเรียน  

 แผนพัฒนาอุดมศึกษามีแนวโน้มปรับโครงสร้าง เป้าหมาย และสัดส่วนนักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์
ลง ให้เหลือประมาณร้อยละ 40 จากร้อยละ 70 เทียบกับกลุ่มวิทยาศาสตร์ซึ่งเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
60 จากร้อยละ 30 ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณที่ลดลง และความอยู่รอดในอนาคตของคณะ
วิทยาการจัดการ 

 สถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้ ยังเป็นปัญหาที่ท าให้ขาดความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย 
จึงท าให้บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถที่สนใจจะท างาน หรือผู้ เรียนที่จะเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตัดสินใจไปท างาน หรือไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน 
2.5.3 ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) 

 ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ท า
ให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีปรัชญาการศึกษาท่ีชัดเจน และเป็นทิศทางให้บุคลากรและนักศึกษา
ยึดมั่น 

 คณะวิทยาการจัดการมีความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ เช่น SET, สภา
วิชาชีพบัญชี, สสปน. (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ) โดยสามารถบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

 คณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เช่น หลักสูตรที่
เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงหลักสูตรที่สนองอุตสากรรมเป้าหมายของประเทศ และ
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เช่น หลักสูตร MICE, หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส ์

 คณะวิทยาการจัดการมีทรัพยากรทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน เช่น 
อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการ ศูนย์เรียนรู้สร้างสรรค์ SLC ห้องสมุดคณะ ห้อง 
Common Room และรถโดยสารปรับอากาศ เป็นต้น  
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 คณะวิทยาการจัดการมีความม่ันคงทางการเงิน โดยมีงบประมาณสะสมค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ 
คณะอ่ืน ๆ และมีกลไกการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี 

 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการมีความหลากหลาย ทั้งศาสตร์บริหารในภาครัฐ และภาคเอกชน 
ท าให้เป็นอัตลักษณท์ี่โดดเด่น และมีโอกาสบูรณาการร่วมกันทั้งภายในคณะ และต่างคณะ  

 สมาคมศิษย์เก่าให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ อย่างสม่ าเสมอ เช่น การ
ให้ทุนการศึกษา การเป็นวิทยากรให้ความรู้ ฯลฯ 

 คณะวิทยาการจัดการมีศิษย์เก่าท่ีมีชื่อเสียงและมีบทบาทส าคัญท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
 คณะวิทยาการจัดการมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย โดยส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
 คณะฯ มีกองทุนวิจัยที่บริหารจัดการอย่างเข้มแข็ง โดยมีการสนับสนุนการจัดสรรทุนวิจัย และ

การพัฒนานักวิจัยและผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 วารสารวิทยาการจัดการ ของคณะฯ ได้รับการรับรองคุณภาพของฐาน TCI ในกลุ่มที่ 1 และมีชื่อเสียง

เป็นที่ยอมรับ โดยจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไปในอนาคต 
 คณะฯ มี ศู นย์ พัฒนานวั ตกรรมด้ านการบริ หา รจั ดการ  ( Management Innovation 

Development Center : MIDC) ที่เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางประสานการให้บริการวิชาการ และ
อ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่ต้องการรับบริการวิชาการจากคณะ 

 คณะมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 คณะมีค่านิยมในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ได้แก่  PRIDE ซึ่งถูกถ่ายทอด และมีกิจกรรมต่าง ๆ 

รองรับเพื่อให้เกิดค่านิยมร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 
 คณะส่งเสริมการด าเนินงานตามระบบคุณภาพ ทั้งระบบ AUN-QA, ระบบ EdPEx โดยมีการ

ส่งเสริมโดยการจัดอบรม และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจในระบบคุณภาพ 

 ผู้บริหารคณะฯ ทุกระดับ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯ 
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มีทีมบริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีคุณภาพจากทุกภาควิชา มีประสบการณ์ในการท างานทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย และองค์กรภาคเอกชน 

 มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกส่วน เช่น ระบบ Saraban, ระบบ 
FMS 4.0, ระบบการคุมสอบ, ระบบแจ้งซ่อม ฯลฯ 

 มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทสายงานอย่างชัดเจน 
 มีการจัดการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และขับเคลื่อนให้มีอาจารย์

คุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 
 มีความรักและสามัคคีของบุคลากรภายในคณะ โดยร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะจัดขึ้นอย่างพร้อม

เพรียง เช่น กิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านการประชุมวิชาการ เป็นต้น 
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2.5.4 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
 การจัดสรรอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการยังไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา ท าให้บางสาขาวิชา

มีอาจารย์ผู้สอนน้อย หรืออยู่ในภาวะกระทบต่อหลักสูตรหากมีการลาออกกะทันหัน 
 การเกลี่ยอัตราก าลังในหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สัดส่วนบุคลากรสาย

สนับสนุนต่อสายวิชาการ คือ 1:1 ซึ่งไม่เอ้ือต่อความคล่องตัวในการบริหาร 
 แม้จะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ แต่คณะยังขาดบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 
 การก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ค่อนข้างสูงกว่า

สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท าให้ผู้เรียนมีแนวโน้มเข้าศึกษาลดลง 
 สัดส่วนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังมีค่อนข้างน้อย 
 คณะมีแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมการด าเนินงานทั้งแผนระยะ 4 ปี และแผนระยะยาว 20 ปี 

แต่ยังขาดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 
 แม้จะมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่คณะยังไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนว่าแต่ละบุคคล

จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างไร โดยขาดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 
Development Plan) ส่งผลให้ขาดทิศทางการพัฒนาขีดสมรรถนะรายบุคคลที่ชัดเจน 

 คณะยังไม่มีระบบการวัดผลที่ชัดเจนในการบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ท าให้
ไม่ทราบสถานะความส าเร็จในการด าเนินงาน 

 การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนขาด Impact ท าให้สังคมยังไม่รับรู้ว่าคณะได้ด าเนินการ
อย่างไรบ้าง และขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง  

 หลักสูตรส่วนใหญ่ยังขาดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน 
(WIL) ร่วมกับสถานประกอบการ ท าให้นักศึกษาที่ส าเร็จยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดแรงงานเท่าที่ควร 

 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ขาดกลไกที่เป็นระบบในการสร้างการท างานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย 

(Social Engagement) โดยเฉพาะในชุมชนภาคใต้ จึงท าให้ขาดความใกล้ชิดกับชุมชน 
 ความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรในสายสนับสนุนไม่ชัดเจน ท าให้ขาดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยไม่เห็นความก้าวหน้าในสายงาน 
 คณะวางเป้าหมายมุ่งสู่มาตรฐานสากล แต่ยังยังไม่สร้างบรรยากาศการพูดคุย และการบูรณาการ

งานร่วมกันในการขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากลทั้ง 3 ภาควิชา และทั่วทั้งคณะ 
 คณะขาดการบูรณาการระหว่างศาสตร์วิชา/คณะอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการท างานวิจัยและบริการ

วิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมร่วมกัน 
 คณะยังขาดการสังเคราะห์ความรู้และจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 โครงสร้างการท างานแบบภาควิชา ท าให้เกิดการแยกส่วนการท างาน (Fragmented) และขาด

การบูรณาการทิศทางการท างานร่วมกัน ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ และบาง
งานมีความซ้ าซ้อน 



- 45 - 

 คณาจารย์บางส่วนยังให้ความส าคัญกับงานวิจัยน้อย 
 การวิจัยและบริการวิชาการของคณะ รวมถึงวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษา ยังขาดการก าหนด

เป็น Theme หรือ Cluster ท าให้หัวข้อศึกษากระจัดกระจาย ไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สังคมหรือชุมชนให้ได้ตามท่ีคาดหวัง 

 การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพยังเป็นไปด้วยความสมัครใจของบุคลากรบางส่วน ท าให้
บุคลากรส่วนหนึ่งยังไม่ใส่ใจ และขาดการมีส่วนร่วมในการผลักดันระบบคุณภาพ 

 การท างานวิจัยร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีน้อย โดยเฉพาะเครือข่ายวิจัย 
 ระบบการเงินเน้นกฎเกณฑ์มากเกินความจ าเป็น โดยขาดมาตรฐานกลาง  ท าให้การจัดโครงการ 

และการเคลียร์เงินงบประมาณต่าง ๆ เป็นไปด้วยความยุ่งยาก 
 ระบบฐานข้อมูลของคณะยังไม่สมบูรณ์ เช่น ระบบศิษย์ เก่า ระบบการรวบรวมผลงานของ

คณาจารย์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ไม่เอ้ือต่อการน าข้อมูลมาใช้ในการบริหาร  
 ค่าตอบแทนและสวัสดิการยังไม่จูงใจในการได้มาซึ่งบุคลากรสายวิชาการในบางสาขา 
 การวางแผนและกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะและหลักสูตรต่าง ๆ มีน้อย 

และไม่สามารถสื่อสารความเชี่ยวชาญของคณะให้แก่สังคมรับทราบได้ 
 ขาดช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร ท าให้การสื่อสารสองทางยังมีน้อย  
 ขาดการพัฒนาทักษะ การสื่อสารและการท างานระหว่างบุคลากรที่มีความแตกต่างด้านวัยวุฒิ 
 คณะยังขาดระบบพี่เลี้ยงที่ชัดเจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งของบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น การ

เขียนบทความวิชาการ การท าต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน
สนับสนุน เป็นต้น 

 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งเสริมบุคลากรให้มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น
อย่างไร ในด้านการเพ่ิมขีดความสามารถ การรักษาให้บุคลากรที่มีศักยภาพสูงอยู่ท างานให้กับ
คณะ ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การพัฒนาบุคลากร ให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 คณะไม่มีแนวทางที่เป็นระบบในการสร้างสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานที่ตอบสนองสนองความ
ต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่ม เช่น สภาพแวดล้อมที่ส าคัญต่อการท างาน ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่มีความแตกต่าง
กันในแต่ละกลุ่ม 

 นักศึกษาในคณะมีแนวโน้มท ากิจกรรมน้อยลง ส่งผลต่อความผูกพันระหว่างนักศึกษากับคณะ 
และความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องที่หายไป 

 กระบวนการ/กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะและศิษย์เก่ายังมีน้อย และยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพ่ือให้ประชาคมคณะวิทยาการจัดการพิจารณา ให้
ความคิดเห็น และประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป 
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บทท่ี 3 
ผลการประเมินต าแหนง่ทางยุทธศาสตร์  

และความท้าทายในการแข่งขันของคณะวิทยาการจัดการ 
 

การประเมินความส าคัญของประเด็นสภาพแวดล้อม (SWOT) เป็นหนทางน าไปสู่การก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมระหว่างความสามารถภายใน (จุดแข็งกับจุดอ่อน) และสถานการณ์
ภายนอก (โอกาสและภัยคุกคามหรืออุปสรรค) โดยวิเคราะห์และพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมภายนอก ก่อให้เกิดโอกาสและภัยอุปสรรคอย่างไรต่อองค์การ และในขณะเดียวกันจะต้อง
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์การที่เป็นจุดแข็งและที่เป็นจุดอ่อน เพ่ือให้ทราบสถานะปัจจุบันที่มีผล
ต่อการปรับปรุง พัฒนา และผลักดันการด าเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคต ในบทนี้ จะเป็นการ
รายงานผลการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ จากการพิจารณา
สภาพแวดล้อมของคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้ โดยได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสาย
งานต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิจารณาประเด็น และล าดับความส าคัญของประเด็น SWOT 
ที่มีผลกระทบต่อคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ และ
สภาพแวดล้อมที่เป็นประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 
   จากการประเมินสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคณะวิทยาการจัดการในอนาคต พบว่า
ประชาคมภายในคณะฯ เห็นพ้องกันว่าคณะวิทยาการจัดการมีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง และมีภัยคุกคาม
มากกว่าโอกาส โดยเลือกประเด็นสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 12.30 ประเด็นที่เป็น
จุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 33.48 และเลือกประเด็นสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาส คิดเป็นร้อยละ 20.57 ส่วน
ประเด็นที่เป็นภัยคุกคามมี คิดเป็นร้อยละ 33.65 คะแนน ดังแสดงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะ
วิทยาการจัดการได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 



- 47 - 

 
 

ภาพที่ 7 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการจากการวิเคราะห์โดยภาพรวม 
 
  เมื่อน าผลจัดการเลือกประเด็นสภาพแวดล้อมที่ส าคัญและกระทบต่อการด าเนินงานของคณะ
วิทยาการจัดการมาจัดเรียงตามล าดับความส าคัญ 5 ประเด็นสูงสุด สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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3.1.1 ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) 
ตารางท่ี 7 ผลการจัดล าดับประเด็นที่เป็นโอกาสของคณะวิทยาการจัดการ  
 

ข้อที ่ ประเด็น จ านวนผู้
เลือก 

คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 

O3 สถาบันการศึกษาด้านบริหารจัดการภาคเอกชนและภาครัฐท่ัวโลก
ให้ความส าคัญกับการได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับ
ส า ก ล  เ ช่ น  AACSB, EQUIS, AMBA, NASPAA ท า ใ ห้ ค ณะ
วิทยาการจัดการมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายภายในระดับชาติ
และนานาชาติ รวมถึงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็น
มาตรฐานสากลมากข้ึน 

17 109 2.57 

O1 สังคมภาคใต้ ชุมชนโดยรอบ รวมถึงศิษย์เก่าให้ความไว้วางใจ และ
เ ช่ือมั่นในการด า เนินงานของคณะวิทยาการจัดการ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันเนื่องมาจากช่ือเสียง และผลงาน
ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน 

16 103 2.43 

O8 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สนับสนุนให้เกิดการให้เกิดการเรียน
การสอนในรูป Platform ใหม่ๆ ที่หลากหลาย และเอื้อให้คณะ
เลื อกไปใ ช้งานได้  เ ช่น  การ เรี ยนการสอนที่ เป็น  Digital 
Classroom, MOOC, Active Learning เป็นต้น 

18 102 2.41 

O13 การเพิ่มขึ้นของความต้องการในการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัย 
เป็นโอกาสให้คณะวิทยาการจัดการแสวงหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนท างาน เพื่อรับเข้าศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคพิเศษ การ Re-skill การใช้ระบบ Credit bank การเปิด
หลักสูตร Non Degree เป็นต้น 

17 90 2.13 

O14 พื้นที่ตั้งของคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยอยู่ในใจกลาง
ธุรกิจภาคใต้ รวมถึงเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มีโอกาส
ได้รับความร่วมมือจากนักธุรกิจ ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในการ
ทดลองเสนอ Model ทางธุรกิจ สร้างโจทย์วิจัย และบริการ
วิชาการใหม่ๆ  ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 

18 81 1.91 

O2 กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของโลก ท าให้เกิดประเดน็
ใหม่ๆ ที่ต้องการการสนับสนุนด้านวิชาการจากคณะวิทยาการ
จัดการมากขึ้น เช่น การส่งเสริมการเปน็ MICE City, การท่องเที่ยว
ชุมชน,การจัดการภาครัฐสมัยใหม่, การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
บัญชี, การจัดการระบบโลจิสติกส์, มาตรฐานฮาลาล, การจัดการ
ภัยพิบัติ, ปัญหาจากสังคมผู้สูงวัย,โลกดิจิทัล ฯลฯ 

12 78 1.84 

O15 ทิศทางของผู้ประกอบการต้องการบัณฑิตทีส่ามารถปฏิบตัิงานได้
ทันท ีและตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ จึงเอ้ือต่อคณะในการ
ขยายความร่วมมือกับผูป้ระกอบการในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work Integrated 
Learning: WIL) 

13 70 1.65 
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ข้อที ่ ประเด็น จ านวนผู้
เลือก 

คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 

O7 ภาครัฐ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาและการ
พัฒนาความรู้ตลอดชีวิต รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กร
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เอื้อต่อคณะฯ ในการตอบสนองความ
ต้องการ เช่น การจัดหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
หน่วยงาน การเปิดช่องให้ผู้ปฏิบัติงานมาเข้าศึกษาใน Module 
ภายในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ 

8 51 1.20 

O6 ภาครัฐส่งเสริมนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start-up) ซึ่งสอดคล้อง
กับศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ ท าให้คณะวิทยาการจัดการ
มีโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนโยบายและโครงการ
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

7 31 0.73 

O16 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย  เอื้อให้
คณะวิทยาการจัดการมีโครงสร้างองค์กรที่กระชับ ลดการใช้
งบประมาณ และบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น 

3 26 0.61 

O4 สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เน้น
ทิศทางสู่การสร้างเครือข่าย และต้องการให้คณะวิทยาการจัดการ 
เข้าร่วมเป็นภาคีเพื่อผนึกก าลังให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ถือเป็น
โอกาสให้คณะวิทยาการจัดการสามารถสร้างหลักสูตรเชิงรุก 
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการ หรือแสวงหา
พันธมิตรใหม่ๆ ทางวิชาการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ
คณะได้เพิ่มขึ้น 

7 25 0.59 

O17 การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เอื้อให้คณะวิทยาการจัดการ
มีการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น และคล่องตัวมากขึ้น 

4 25 0.59 

O11 นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงจากการเน้นตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการวิจัย ไปสู่การสร้างผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และ
สังคมให้เห็นเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาภารกิจ
ด้านการวิจัย และบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการที่
ใกล้ชิดกับชุมชน และสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

6 24 0.57 

O12 กระแสการบูรณาการข้ามศาสตร์ และข้ามสถาบันการศึกษา ให้
เกิดผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง เอื้ออ านวยให้คณะต่าง ๆ มีโอกาสท างานร่วมกัน 
และผนึกก าลังสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย 

4 21 0.50 

O9 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก (Disruptive 
Technologies) ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวของสังคม และจุดประเด็น
ความสนใจด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ เช่น Blockchain, 
Data Science, Cryptocurrency, Cloud Computing, Big 
Data, IoT ฯลฯ ซึ่งเป็นโอกาสให้คณะวิทยาการจัดการสามารถ
สร้างนวัตกรรมที่โดดเด่น และเป็นผู้น าในการเผยแพร่ความรู้
เหล่านี้แก่สังคมได้ 

4 17 0.40 
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ข้อที ่ ประเด็น จ านวนผู้
เลือก 

คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 

O5 ภาครัฐ/กองทัพ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/จังหวัด  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณสนับสนุนโครงการที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ เอื้อต่อการ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการ 

3 9 0.21 

O10 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสาร
เข้าถึงผู้ รับบริการได้รวดเร็ว  โดยมี ช่องทางให้ เลือกอย่าง
หลากหลาย   เอื้อต่อคณะวิทยาการจัดการในการยกระดับ 
Branding และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้เป็นที่รู้จัก 

2 9 0.21 

 
3.1.2 ประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (Threats) 

ตารางท่ี 8 ผลการจัดล าดับประเด็นที่เป็นภัยคุกคามของคณะวิทยาการจัดการ  
ข้อที ่ ประเด็น จ านวน 

ผู้เลือก 
คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 
t19 อัตราการเกิดที่ลดลงซึ่งมีผลท าให้นักเรียนมีจ านวนน้อยลง ก่อให้เกิดการ

แข่งขันที่รุนแรง และการรุกคืบของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีเน้นการอยู่รอด ท าให้คณะวิทยาการจัดการประสบปัญหา
จ านวนรับนักศึกษาปริญญาตรีไม่ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ และมีผลกระทบ
ต่อรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

35 257 6.07 

t18 สถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจช้ันน าภายในภูมิภาคมีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด และก าลังเร่งสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 
(Business Schools ranking จาก Eduniversal ช้ีให้ เห็นอัตรา DEAN’S 
RECOMMENDATION RATE ปี ค.ศ.2019 คณะวิทยาการจัดการได้รับ
คะแนนเพียง 19% ส่วนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 
89% และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ 
99% ท าให้คณะฯ มีแนวโน้มทิ้งห่างในการพัฒนาค่อนข้างมากจาก
มหาวิทยาลัยที่เป็นคู่เทียบ 

25 156 3.68 

t25 เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้นักศึกษาและผู้รับบริการมีทางเลือกมากขึ้น โดยไม่
จ าเป็นต้องใช้บริการจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรมพัฒนาต่าง ๆ  ส่งผลกระทบต่อรายได้ในระยะยาว 

23 127 3.00 

t23 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากภาครัฐลดลง เนื่องจากจ านวน
นักเรียนที่ลดลง และรัฐบาลน างบประมาณไปจัดสรรใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ที่
ไม่ใช่ด้านอุดมศึกษามากขึ้น ส่งผลต่อความอยู่รอดในอนาคตของคณะ
วิทยาการจัดการ 

20 119 2.81 

t20 ภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจภาคใต้ที่ยังคงถดถอยอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง 
 

18 108 2.55 

t28 หลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนในวิทยาเขต
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมาก และซ้ าซ้อนกันในหลายคณะ 

18 107 2.53 
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ข้อที ่ ประเด็น จ านวน 
ผู้เลือก 

คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 

โดยมีการท างานแบบแยกส่วน ขาดการพูดคุยหารือในการสร้างมิติให้โดด
เด่นแตกต่างกัน รวมถึงยังไม่มีการก าหนดทิศทางร่วมกันในเชิงของศาสตร์
ก่อให้เกิดเอกภาพและเสริมพลัง จึงมีแนวโน้มแข่งขันกันเอง และสร้างความ
สับสนแก่สังคมภายนอก 

t33 สถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้ ยังเป็นปัญหาที่ท าให้ขาดความมั่นใจ
เรื่องความปลอดภัย จึงท าให้บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถท่ีสนใจจะ
ท างาน หรือผู้เรียนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตัดสินใจไป
ท างาน หรือไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 

17 81 1.91 

t30 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการ
พัฒนาในเชิงตัวช้ีวัดและการจัดการเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ท าให้
บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ผลงานที่ได้ไม่มีคุณภาพ 

12 75 1.77 

t21 สั งคมภายนอกมองว่ า คณะยั งไม่ มี บทบาทที่ เด่ นชัดในการเป็น
สถาบันการศึกษาที่ เคียงคู่หรือสร้างใกล้ ชิดชุมชนท้องถิ่น (Social 
Engagement) โดยมีภาพลักษณ์ว่าเข้าถึงยาก มีกฎเกณฑ์ที่ไม่เอื้อต่อการใช้
บริการ และเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการในอัตราสูง เมื่อเทียบกับ
สถาบันการศึกษาอื่นในภูมิภาคเดียวกัน 

12 71 1.68 

t26 ภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่มีแนวโน้มสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนเอง 
โดยจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัท (Corporate University) เพื่อให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ และฝึกให้ปฏิบัติงานจริง
ระหว่างเรียน (Work-based education)  สง่ผลให้การแข่งขันในตลาด
อุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้น เช่น การขยายตัวของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

11 69 1.63 

t31 เศรษฐกิจทีต่กต่ า และการขาดการเช่ือมต่อกับความต้องการของตลาด 
แรงงาน ท าให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการยังประสบ
ปัญหาการว่างงานค่อนข้างมาก และได้งานท าไม่ตรงกับสาขาที่เรียน 

11 60 1.42 

t32 แผนพัฒนาอุดมศึกษามแีนวโน้มปรับโครงสร้าง เป้าหมาย และสดัสว่น
นักศึกษากลุ่มสังคมศาสตรล์ง ให้เหลือประมาณร้อยละ 40 จากร้อยละ 
70 เทียบกับกลุ่มวิทยาศาสตรซ์ึ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 จากร้อยละ 30 
ส่งผลต่อการจดัสรรงบประมาณทีล่ดลง และความอยูร่อดในอนาคตของ
คณะวิทยาการจัดการ 

11 55 1.30 

t22 การปรับเปลี่ยนสังกัดสู่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กระทรวง อ.ว.) ที่ยังไม่แน่นอนในเชิงนโยบาย  ท าให้
มหาวิทยาลยัและคณะวิทยาการจดัการยังไม่มีทิศทาง (Direction) ที่
ชัดเจนในการด าเนินภารกิจที่สอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาล 

10 53 1.25 

t27 นักเรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา มีแนวโน้มจะ
ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างประเทศมากข้ึน เนื่องจากต้องการการ
ยอมรับในเชิงคุณภาพ และมีเง่ือนไขจูงใจอื่น ๆ เช่น ทุนการศึกษา 
โอกาสความก้าวหน้าในอนาคต เปน็ต้น 

6 39 0.92 
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ข้อที ่ ประเด็น จ านวน 
ผู้เลือก 

คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 

t24 ระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ  จากภาครฐัท่ีมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง เช่น 
ระเบียบพสัดุ ระเบียบการเงิน    ส่งผลต่อความคล่องตัวในการ
บริหารงาน 

7 24 0.57 

t29 ความไมม่ีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ และความขัดแย้ง
แตกแยกในสังคมไทย ท าให้สถาบนัการศึกษาถูกดึงเป็นข้ัวความขดัแย้ง 
ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นและความเชื่อถือของสังคม 

2 15 0.35 

 
3.1.3 ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) 

ตารางท่ี 9 ผลการจัดล าดับประเด็นที่เป็นจุดแข็งของคณะวิทยาการจัดการ  

ข้อที ่ ประเด็น จ านวนผู้
เลือก 

คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 

s39 หลักสตูรของคณะวิทยาการจดัการมีความหลากหลาย ท้ังศาสตร์
บริหารในภาครัฐ และภาคเอกชน ท าให้เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และมี
โอกาสบูรณาการร่วมกันท้ังภายในคณะ และต่างคณะ  

18 91 2.15 

s36 คณะวิทยาการจัดการมีหลักสตูรทีต่อบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ เช่น หลักสูตรที่เปดิสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึง
หลักสตูรที่สนองอุตสากรรมเปา้หมายของประเทศ และอุตสาหกรรม
อนาคต (New S-curve) เช่น หลกัสูตร MICE, หลักสูตรการจดัการโลจิ
สติกส ์

16 60 1.42 

s34 ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกท่ีว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ท าให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีปรัชญาการศึกษาที่
ชัดเจน และเป็นทิศทางให้บุคลากรและนักศึกษายึดมั่น 

11 56 1.32 

s38 คณะวิทยาการจัดการมีความมั่นคงทางการเงิน โดยมีงบประมาณสะสม
ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับคณะอื่น ๆ และมีกลไกการบริหารจดัการทาง
การเงินท่ีด ี

16 48 1.13 

s35 คณะวิทยาการจัดการมีความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กร
วิชาชีพต่าง ๆ เช่น SET, สภาวิชาชีพบัญช,ี สสปน. (ส านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ) โดยสามารถบูรณาการร่วมกับการเรยีน
การสอนได้เป็นอย่างด ี

14 39 0.92 

s37 คณะวิทยาการจัดการมีทรัพยากรทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอนอย่างครบถ้วน เช่น อาคารวิจยัและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการ
จัดการ ศูนยเ์รียนรู้สร้างสรรค์ SLC ห้องสมุดคณะ ห้อง Common 
Room และรถโดยสารปรับอากาศ เป็นต้น  

9 39 0.92 

s41 คณะวิทยาการจัดการมีศิษย์เก่าท่ีมีชื่อเสียงและมีบทบาทส าคัญทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

10 39 0.92 

s42 คณะวิทยาการจัดการมีคณาจารยท์ี่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย โดย
ส าเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยช้ันน าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
และมผีลงานเป็นท่ียอมรับ 

7 38 0.90 
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ข้อที ่ ประเด็น จ านวนผู้
เลือก 

คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 

s44 วารสารวิทยาการจดัการ ของคณะฯ ไดร้ับการรับรองคณุภาพของฐาน 
TCI ในกลุ่มที่ 1 และมีช่ือเสยีงเปน็ท่ียอมรับ โดยจะถูกคัดเลือกเข้าสู่
ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไปในอนาคต 

7 29 0.68 

s46 คณะมีการจดัประชุมวิชาการระดบัชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 5 20 0.47 
s45 คณะฯ มีศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (Management 

Innovation Development Center : MIDC) ที่เอื้อต่อการเป็น
ศูนย์กลางประสานการให้บริการวชิาการ และอ านวยความสะดวกแก่
หน่วยงานท่ีต้องการรับบริการวิชาการจากคณะ 

7 19 0.45 

s48 คณะส่งเสริมการด าเนินงานตามระบบคุณภาพ ท้ังระบบ AUN-QA, 
ระบบ EdPEx โดยมีการส่งเสริมโดยการจดัอบรม และฝึกปฏิบตัิอยา่ง
ต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ 

5 18 0.43 

s40 สมาคมศิษย์เก่าให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ 
อย่างสม่ าเสมอ เช่น การให้ทุนการศึกษา การเป็นวิทยากรให้ความรู ้
ฯลฯ 

2 7 0.17 

s50 มีทีมบริหารที่มีวิสยัทัศน์และมีคณุภาพจากทุกภาควิชา มีประสบการณ์
ในการท างานท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และองค์กรภาคเอกชน 

1 7 0.17 

s54 มีความรักและสามัคคีของบุคลากรภายในคณะ โดยร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่คณะจดัขึ้นอย่างพร้อมเพรยีง เช่น กิจกรรมดา้นการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านการประชุมวิชาการ เป็นต้น 

2 5 0.12 

s43 คณะฯ มีกองทุนวิจัยที่บริหารจัดการอย่างเข้มแข็ง โดยมีการสนับสนนุ
การจัดสรรทุนวิจัย และการพัฒนานักวิจัยและผลงานวิจยัอย่างต่อเนื่อง 

2 4 0.09 

s51 มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกส่วน เชน่ 
ระบบ Saraban, ระบบ FMS 4.0, ระบบการคมุสอบ, ระบบแจ้งซ่อม 
ฯลฯ 

2 2 0.05 

s47 คณะมคี่านิยมในการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจน ได้แก่ PRIDE ซึ่งถูกถ่ายทอด 
และมีกิจกรรมต่าง ๆ รองรับเพื่อให้เกิดค่านิยมร่วมกันท่ัวท้ังองค์กร 

- - - 

s49 ผู้บริหารคณะฯ ทุกระดับ บรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯ มหาวิทยาลัย และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

- - - 

s52 มีการจัดสรรงบประมาณในการพฒันาบุคลากรทุกประเภทสายงาน
อย่างชัดเจน 

- - - 

s53 มีการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
และขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คณุวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 

- - - 
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3.1.4 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
ตารางท่ี 10 ผลการจัดล าดับประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของคณะวิทยาการจัดการ  

ข้อที ่ ประเด็น จ านวน
ผู้เลือก 

คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 

w67 ความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรในสายสนับสนุนไม่ชัดเจน ท า
ให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยไม่เห็นความก้าวหน้าในสายงาน 

21 151 3.57 

w68 คณะวางเป้าหมายมุ่งสู่มาตรฐานสากล แต่ยังยังไม่สร้างบรรยากาศ
การพูดคุย และการบูรณาการงานร่วมกันในการขับเคลื่อนสู่
มาตรฐานสากลทั้ง 3 ภาควิชา และทั่วท้ังคณะ 

19 113 2.67 

w61 แม้จะมีระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน แต่คณะยังไม่มีการสือ่สาร
ที่ชัดเจนว่าแต่ละบุคคลจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างไร โดยขาดการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ส่งผล
ให้ขาดทิศทางการพัฒนาขีดสมรรถนะรายบุคคลที่ชัดเจน 

18 109 2.57 

w60 คณะมีแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมการด าเนินงานทั้งแผนระยะ 4 ปี 
และแผนระยะยาว 20 ปี แต่ยังขาดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 

10 81 1.91 

w83 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งเสริมบุคลากรให้มี
ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างไร ในด้านการเพิ่มขีดความสามารถ 
การรักษาให้บุคลากรที่มีศักยภาพสูงอยู่ท างานให้กับคณะ ตลอดจน
การส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การพัฒนาบุคลากร ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12 75 1.77 

w64 หลักสูตรส่วนใหญ่ยังขาดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการกับการท างาน (WIL) ร่วมกับสถานประกอบการ ท าให้
นักศึกษาที่ส าเร็จยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน
เท่าที่ควร 

8 68 1.61 

w59 สัดส่วนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังมีค่อนข้างน้อย 12 67 1.58 
w56 การเกลี่ยอัตราก าลังในหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

สัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนต่อสายวิชาการ คือ 1:1 ซึ่งไม่เอื้อต่อ
ความคล่องตัวในการบริหาร 

9 66 1.56 

w70 คณะยังขาดการสังเคราะห์ความรู้และจัดการความรู้ภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ 

12 63 1.49 

w82 คณะยังขาดระบบพี่เลี้ยงที่ชัดเจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
บุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น การเขียนบทความวิชาการ การท า
ต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานสนับสนุน 
เป็นต้น 

9 60 1.42 

w71 โครงสร้างการท างานแบบภาควิชา ท าให้เกิดการแยกส่วนการท างาน 
(Fragmented) และขาดการบูรณาการทิศทางการท างานร่วมกัน ท า
ให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ และบางงานมีความ
ซ้ าซ้อน 

10 58 1.37 
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ข้อที ่ ประเด็น จ านวน
ผู้เลือก 

คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 

w55 การจัดสรรอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการยังไม่เพียงพอในบาง
สาขาวิชา ท าให้บางสาขาวิชามีอาจารย์ผู้สอนน้อย หรืออยู่ในภาวะ
กระทบต่อหลักสูตรหากมีการลาออกกะทันหัน 

12 57 1.35 

w62 คณะยังไม่มีระบบการวัดผลที่ชัดเจนในการบรรลุความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ท าให้ไม่ทราบสถานะความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

8 57 1.35 

w69 คณะขาดการบูรณาการระหว่างศาสตร์วิชา/คณะอื่น ๆ เพือ่ให้เกิดการ
ท างานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ร่วมกัน 

7 38 0.90 

w58 การก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ค่อนข้างสูงกว่าสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ท าให้ผู้เรียนมี
แนวโน้มเข้าศึกษาลดลง 

4 34 0.80 

w72 คณาจารย์บางส่วนยังให้ความส าคัญกับงานวิจัยน้อย 7 32 0.76 
w76 ระบบการเงินเน้นกฎเกณฑ์มากเกินความจ าเป็น โดยขาดมาตรฐาน

กลาง  ท าให้การจัดโครงการ และการเคลียร์เงินงบประมาณต่าง ๆ 
เป็นไปด้วยความยุ่งยาก 

5 32 0.76 

w63 การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนขาด Impact ท าให้สังคมยัง
ไม่รับรู้ว่าคณะได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง และขาดการประชาสัมพันธ์
ให้เป็นท่ีรับรู้ในวงกว้าง 

5 30 0.71 

w57 แม้จะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ แต่คณะยังขาดบรรยากาศ
ความเป็นนานาชาติ 

6 28 0.66 

w73 การวิจัยและบริการวิชาการของคณะ รวมถึงวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตศึกษา ยังขาดการก าหนดเป็น Theme หรือ Cluster ท าให้
หัวข้อศึกษากระจัดกระจาย ไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
หรือชุมชนให้ได้ตามที่คาดหวัง 

4 28 0.66 

w75 การท างานวิจัยร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีน้อย 
โดยเฉพาะเครือข่ายวิจัย 

4 25 0.59 

w77 ระบบฐานข้อมูลของคณะยังไม่สมบูรณ์ เช่น ระบบศิษย์เก่า ระบบการ
รวบรวมผลงานของคณาจารย์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ไม่เอื้อ
ต่อการน าข้อมูลมาใช้ในการบริหาร 

5 21 0.50 

w86 กระบวนการ/กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคณะและศิษย์เก่ายัง
มีน้อย และยังไม่ได้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

6 19 0.45 

w80 ขาดช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร ท าให้การสื่อสาร
สองทางยังมีน้อย 

6 18 0.43 

w79 การวางแผนและกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะ
และหลักสูตรต่าง ๆ มีน้อย และไม่สามารถสื่อสารความเชี่ยวชาญของ
คณะให้แก่สังคมรับทราบได้ 

3 16 0.38 
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ข้อที ่ ประเด็น จ านวน
ผู้เลือก 

คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 

w85 นักศึกษาในคณะมีแนวโน้มท ากิจกรรมน้อยลง ส่งผลต่อความผูกพัน
ระหว่างนักศึกษากับคณะ และความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่
หายไป 

2 14 0.33 

w66 ขาดกลไกที่เป็นระบบในการสร้างการท างานโดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย (Social Engagement) โดยเฉพาะใน
ชุมชนภาคใต้ จึงท าให้ขาดความใกล้ชิดกับชุมชน 

2 12 0.28 

w81 ขาดการพัฒนาทักษะ การสื่อสารและการท างานระหว่างบุคลากรที่มี
ความแตกต่างด้านวัยวุฒิ 

3 12 0.28 

w84 คณะไม่มีแนวทางที่เป็นระบบในการสร้างสภาพแวดล้อมของสถานที่
ท างานที่ตอบสนองสนองความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่ม เช่น 
สภาพแวดล้อมท่ีส าคัญต่อการท างาน ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน 
รวมทั้งแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่
มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 

3 12 0.28 

w78 ค่าตอบแทนและสวัสดิการยังไม่จูงใจในการได้มาซึ่งบุคลากรสาย
วิชาการในบางสาขา 

2 10 0.24 

w74 การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพยังเป็นไปด้วยความสมัครใจของ
บุคลากรบางส่วน ท าให้บุคลากรส่วนหนึ่งยังไม่ใส่ใจ และขาดการมี
ส่วนร่วมในการผลักดันระบบคุณภาพ 

2 9 0.21 

w65 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษายังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

- - - 

 เมื่อท าการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการเลือกประเด็นสภาพแวดล้อมที่ส าคัญของคณะวิทยาการ
จัดการระหว่างบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน พบว่าแม้บุคลากรทั้งสองกลุ่มจะให้ค่า
น้ าหนักคะแนนในทิศทางเดียวกัน โดยระบุว่าคณะวิทยาการจัดการมีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่อยู่ใน
จุดเสียเปรียบ กล่าวคือ มีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง และมีภัยคุกคามมากกว่าโอกาส อย่างไรก็ดี ในแง่การให้
ความส าคัญกับประเด็นสภาพแวดล้อมที่กระทบต่อการด าเนินงานในอนาคตของคณะวิทยาการจัดการ
กลับให้ค่าน้ าหนักท่ีมีความแตกต่างกัน ซึ่งประเด็นที่แตกต่างทั้งหมด จะถูกน าไปพิจารณาและก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างของบุคลากรทั้งสองกลุ่ม ได้ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 8 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ จากการวิเคราะห์จ าแนกตามสายงาน 
 

สายวิชาการ (n=24) สายสนับสนุน (n=48) 
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ตารางท่ี 11 ผลการจัดล าดับประเด็นที่เป็นโอกาสของคณะวิทยาการจัดการ 5 ประเด็นที่มีคะแนนสูงสุด จ าแนกตามสายงาน 
สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

ข้อ ประเด็น ร้อยละ ข้อ ประเด็น ร้อยละ 
o3 สถาบันการศึกษาด้านบริหารจดัการภาคเอกชนและภาครัฐท่ัวโลกให้

ความส าคญักับการได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล เช่น 
AACSB, EQUIS, AMBA, NASPAA ท าให้คณะวิทยาการจัดการมโีอกาส
ในการสร้างเครือข่ายภายในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น 

3.94 o8 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สนบัสนุนให้เกิดการให้เกิดการเรียน
การสอนในรูป Platform ใหม่ๆ ทีห่ลากหลาย และเอื้อให้คณะเลือก
ไปใช้งานได้ เช่น การเรียนการสอนท่ีเป็น Digital Classroom, 
MOOC, Active Learning เป็นตน้ 

3.22 

o1 สังคมภาคใต้ ชุมชนโดยรอบ รวมถึงศิษย์เก่าให้ความไว้วางใจ และ
เชื่อมั่นในการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ และ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อันเนื่องมาจากชื่อเสียง และผลงานท่ีสั่ง
สมมาอยา่งยาวนาน 

2.88 o13 การเพิ่มขึ้นของความต้องการในการเรยีนรู้ของประชากรทุกช่วงวัย 
เป็นโอกาสให้คณะวิทยาการจดัการแสวงหากลุม่เป้าหมายใหม่ๆ  เช่น 
กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มคนท างาน เพื่อรับเข้าศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น 
การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การศึกษาระดับปรญิญาตรภีาค
พิเศษ การ Re-skill การใช้ระบบ Credit bank การเปิดหลักสตูร 
Non Degree เป็นต้น 

2.58 

o13 การเพิ่มขึ้นของความต้องการในการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัย เป็น
โอกาสให้คณะวิทยาการจัดการแสวงหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เช่น กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มคนท างาน เพื่อรับเข้าศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น การศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ การ Re-
skill การใช้ระบบ Credit bank การเปิดหลักสูตร Non Degree เป็นต้น 

1.67 o1 สังคมภาคใต้ ชุมชนโดยรอบ รวมถึงศิษย์เก่าให้ความไว้วางใจ และ
เชื่อมั่นในการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ และ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อันเนื่องมาจากชื่อเสียง และผลงานท่ี
สั่งสมมาอย่างยาวนาน 

2.23 

o2 กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของโลก ท าให้เกิดประเด็นใหม่ๆ 
ที่ต้องการการสนับสนุนด้านวิชาการจากคณะวิทยาการจัดการมากข้ึน 
เช่น การส่งเสริมการเป็น MICE City, การท่องเที่ยวชุมชน,การจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่, การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี, การจัดการ
ระบบโลจสิติกส,์ มาตรฐานฮาลาล, การจัดการภัยพิบัต,ิ ปัญหาจาก
สังคมผูสู้งวัย,โลกดิจิทลั ฯลฯ 

1.59 o14 พื้นที่ตั้งของคณะวิทยาการจดัการ และมหาวิทยาลัยอยู่ในใจกลาง
ธุรกิจภาคใต้ รวมถึงเช่ือมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มีโอกาส
ได้รับความร่วมมือจากนักธุรกจิ ผูป้ระกอบการต่าง ๆ ในการทดลอง
เสนอ Model ทางธุรกิจ สร้างโจทย์วิจัย และบริการวิชาการใหม่ๆ  
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 

2.23 
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สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
ข้อ ประเด็น ร้อยละ ข้อ ประเด็น ร้อยละ 
o14 พื้นที่ตั้งของคณะวิทยาการจดัการ และมหาวิทยาลัยอยู่ในใจกลางธุรกิจ

ภาคใต้ รวมถึงเช่ือมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มีโอกาสได้รบัความ
ร่วมมือจากนักธุรกจิ ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในการทดลองเสนอ Model 
ทางธุรกิจ สร้างโจทย์วิจยั และบรกิารวิชาการใหม่ๆ  ที่ตอบสนองตอ่การ
พัฒนาประเทศ 

1.52 o3 สถาบันการศึกษาด้านบริหารจัดการภาคเอกชนและภาครัฐทั่วโลกให้
ความส าคัญกับการได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
เช่น AACSB, EQUIS, AMBA, NASPAA ท าให้คณะวิทยาการจัดการมี
โอกาสในการสร้างเครือข่ายภายในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึง
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น 

2.16 

ตารางท่ี 12 ผลการจัดล าดับประเด็นที่เป็นภัยคุกคามของคณะวิทยาการจัดการ 5 ประเด็นที่มีคะแนนสูงสุด จ าแนกตามสายงาน 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 
ข้อ ประเด็น ร้อยละ ข้อ ประเด็น ร้อยละ 
t19 อัตราการเกิดที่ลดลงซึ่งมีผลท าให้นักเรียนมีจ านวนน้อยลง ก่อให้เกิดการ

แข่งขันที่รุนแรง และการรุกคืบของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศที่เน้นการอยู่รอด ท าให้คณะวิทยาการจัดการประสบ
ปัญหาจ านวนรับนักศึกษาปริญญาตรีไม่ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ และมี
ผลกระทบต่อรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

7.42 t19 อัตราการเกิดที่ลดลงซึ่งมีผลท าให้นักเรียนมีจ านวนน้อยลง ก่อให้เกิด
การแข่งขันที่รุนแรง และการรุกคืบของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศที่ เน้นการอยู่รอด  ท าให้คณะ
วิทยาการจัดการประสบปัญหาจ านวนรับนักศึกษาปริญญาตรีไม่ตรง
ตามแผนที่ก าหนดไว ้และมีผลกระทบต่อรายได้หลักจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

5.57 

t18 สถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจช้ันน าภายในภูมิภาคมีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด และก าลังเร่งสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ (Business Schools ranking ) จาก Eduniversal ช้ีให้ เห็น
อัตรา DEAN’S RECOMMENDATION RATE ปี ค.ศ.2019 คณะวิทยาการ
จั ด ก า ร ไ ด้ รั บ ค ะ แ น น เ พี ย ง  19% ส่ ว น ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 89% และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ 99% ท าให้คณะฯ มีแนวโน้มทิ้งห่างในการ
พัฒนาค่อนข้างมากจากมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่เทียบ 

5.08 t23 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากภาครัฐลดลง เนื่องจาก
จ านวนนักเรียนที่ลดลง และรัฐบาลน างบประมาณไปจัดสรรใช้จ่าย
ด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านอุดมศึกษามากขึ้น ส่งผลต่อความอยู่รอดใน
อนาคตของคณะวิทยาการจัดการ 

3.41 
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สายวิชาการ สายสนับสนุน 
ข้อ ประเด็น ร้อยละ ข้อ ประเด็น ร้อยละ 
t25 เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้นักศึกษาและผู้รับบริการมีทางเลือกมากขึ้น โดย

ไม่จ าเป็นต้องใช้บริการจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน 
การฝึกอบรมพัฒนาต่าง ๆ  ส่งผลกระทบต่อรายได้ในระยะยาว 

2.65 t20 ภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจภาคใต้ที่ยังคงถดถอย
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ลดลง 

3.03 

t30 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการ
พัฒนาในเชิงตัวช้ีวัดและการจัดการเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ท าให้
บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ผลงานที่ได้ไม่มีคุณภาพ 

2.65 t25 เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้นักศึกษาและผู้รับบริการมีทางเลือกมากขึ้น 
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้บริการจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการเรียน
การสอน การฝึกอบรมพัฒนาต่าง ๆ  ส่งผลกระทบต่อรายได้ในระยะ
ยาว 

3.03 

t20 ภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจภาคใต้ที่ยังคงถดถอย
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ลดลง 

1.74 t28 หลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนใน
วิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมาก และซ้ าซ้อน
กันในหลายคณะ โดยมีการท างานแบบแยกส่วน ขาดการพูดคุยหารือ
ในการสร้างมิติให้โดดเด่นแตกต่างกัน รวมถึงยังไม่มีการก าหนด
ทิศทางร่วมกันในเชิงของศาสตร์ก่อให้เกิดเอกภาพและเสริมพลัง จึงมี
แนวโน้มแข่งขันกันเอง และสร้างความสับสนแก่สังคมภายนอก 

2.95 

t23 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากภาครัฐลดลง เนื่องจากจ านวน
นักเรียนที่ลดลง และรัฐบาลน างบประมาณไปจัดสรรใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ที่
ไม่ใช่ด้านอุดมศึกษามากขึ้น ส่งผลต่อความอยู่รอดในอนาคตของคณะ
วิทยาการจัดการ 

1.74    
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ตารางท่ี 13 ผลการจัดล าดับประเด็นที่เป็นจุดแข็งของคณะวิทยาการจัดการ 5 ประเด็นที่มีคะแนนสูงสุด จ าแนกตามสายงาน 
สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

ข้อ ประเด็น ร้อยละ ข้อ ประเด็น ร้อยละ 
s39 หลักสตูรของคณะวิทยาการจดัการมีความหลากหลาย ทั้งศาสตร์บรหิาร

ในภาครัฐ และภาคเอกชน ท าให้เป็นอัตลักษณ์ทีโ่ดดเด่น และมีโอกาส
บูรณาการร่วมกันท้ังภายในคณะ และต่างคณะ 

4.24 s39 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการมีความหลากหลาย ทั้งศาสตร์
บริหารในภาครัฐ และภาคเอกชน ท าให้เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
และมีโอกาสบูรณาการร่วมกันทั้งภายในคณะ และต่างคณะ 

1.33 

s35 คณะวิทยาการจัดการมีความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กร
วิชาชีพตา่ง ๆ เช่น SET, สภาวิชาชีพบัญช,ี สสปน. (ส านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ) โดยสามารถบูรณาการร่วมกับการเรยีน
การสอนได้เป็นอย่างด ี

1.97 s36 คณะวิทยาการจัดการมีหลักสตูรทีต่อบสนองความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ เช่น หลักสตูรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
รวมถึงหลักสูตรทีส่นองอุตสากรรมเป้าหมายของประเทศและ 
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เช่น หลักสตูร MICE, 
หลักสตูรการจัดการโลจิสติกส ์

1.21 

s36 คณะวิทยาการจัดการมีหลักสตูรทีต่อบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ เช่น หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงหลักสตูรที่
สนองอตุสากรรมเป้าหมายของประเทศ และอตุสาหกรรมอนาคต (New 
S-curve) เช่น หลักสูตร MICE, หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส ์

1.97 s34 ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกท่ีว่า “ขอให้ถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” ท าให้คณะฯ และมหาวิทยาลัย
มีปรัชญาการศึกษาที่ชัดเจน และเป็นทิศทางให้บุคลากรและ
นักศึกษายึดมั่น 

1.14 

s34 ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกท่ีว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” ท าให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีปรัชญาการศกึษา
ที่ชัดเจน และเป็นทิศทางให้บุคลากรและนักศึกษายึดมั่น 

1.89 s44 วารสารวิทยาการจดัการ ของคณะฯ ไดร้ับการรับรองคณุภาพ
ของฐาน TCI ในกลุ่มที่ 1 และมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ โดยจะ
ถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมลู ASEAN Citation Index (ACI) 
ต่อไปในอนาคต 

1.06 

s41 คณะวิทยาการจัดการมีศิษย์เก่าท่ีมีชื่อเสียงและมีบทบาทส าคัญทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

1.74 s38 คณะวิทยาการจัดการมีความมั่นคงทางการเงิน โดยมี
งบประมาณสะสมค่อนข้างมากเมือ่เทียบกับคณะอื่น ๆ และมี
กลไกการบริหารจัดการทางการเงินท่ีดี 

0.64 
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ตารางท่ี 14 ผลการจัดล าดับประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของคณะวิทยาการจัดการ 5 ประเด็นที่มีคะแนนสูงสุด จ าแนกตามสายงาน 
สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

ข้อ ประเด็น ร้อยละ ข้อ ประเด็น ร้อยละ 
w68 คณะวางเป้าหมายมุ่งสู่มาตรฐานสากล แต่ยังยังไม่สร้างบรรยากาศการ

พูดคุย และการบูรณาการงานร่วมกันในการขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากล
ทั้ง 3 ภาควิชา และทั่วทั้งคณะ 

4.55 w67 ความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรในสายสนับสนุนไม่
ชัดเจน ท าให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยไมเ่ห็น
ความก้าวหน้าในสายงาน 

4.73 

w59 สัดส่วนคณาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการยังมีค่อนข้างน้อย 3.64 w61 แม้จะมรีะบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่คณะยังไม่มี
การสื่อสารที่ชัดเจนว่าแต่ละบุคคลจะต้องไดร้ับการพัฒนา
อย่างไร โดยขาดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan) ส่งผลให้ขาดทิศ
ทางการพัฒนาขีดสมรรถนะรายบคุคลที่ชัดเจน 

3.18 

w55 การจัดสรรอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการยังไมเ่พียงพอในบาง
สาขาวิชา ท าให้บางสาขาวิชามีอาจารยผ์ู้สอนน้อย หรืออยู่ในภาวะ
กระทบต่อหลักสูตรหากมีการลาออกกะทันหัน 

3.26 w60 คณะมีแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลมุการด าเนินงานท้ังแผน
ระยะ 4 ปี และแผนระยะยาว 20 ปี แต่ยังขาดแผนปฏิบัติ
การที่ชัดเจน 

2.23 

w83 ระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งเสริมบคุลากรใหม้ีผล
การด าเนินงานท่ีโดดเด่นอย่างไร ในด้านการเพิม่ขีดความสามารถ การ
รักษาให้บุคลากรที่มีศักยภาพสูงอยู่ท างานให้กับคณะ ตลอดจนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การพัฒนาบุคลากร ให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.95 w71 โครงสร้างการท างานแบบภาควิชา ท าให้เกิดการแยกส่วน
การท างาน (Fragmented) และขาดการบรูณาการทิศ
ทางการท างานร่วมกัน ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่มี
ประสิทธิภาพ และบางงานมีความซ้ าซ้อน 

2.05 

w61 แม้จะมรีะบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่คณะยังไม่มีการสื่อสารที่
ชัดเจนว่าแตล่ะบุคคลจะต้องไดร้ับการพัฒนาอย่างไร โดยขาดการจดัท า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ส่งผลใหข้าด
ทิศทางการพัฒนาขีดสมรรถนะรายบุคคลที่ชัดเจน 

1.74 w64 หลักสตูรส่วนใหญ่ยังขาดการเรียนการสอนการจัดการเรยีน
การสอนแบบบรูณาการกับการท างาน (WIL) ร่วมกับสถาน
ประกอบการ ท าให้นักศึกษาท่ีส าเร็จยังไมต่อบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดแรงงานเท่าท่ีควร 

1.86 

w76 ระบบการเงินเน้นกฎเกณฑม์ากเกนิความจ าเป็น โดยขาดมาตรฐานกลาง  
ท าให้การจัดโครงการ และการเคลียรเ์งินงบประมาณต่าง ๆ เป็นไปด้วย
ความยุ่งยาก 

1.74    
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3.2 การวิเคราะห์ความท้าทายในการแข่งขันของคณะวิทยาการจัดการ 
ในส่วนนี้ เป็นการพิจารณาผลกระทบจากสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  

(Key Changes) ตลอดจนจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัย
คุกคาม/อุปสรรค (Threats) ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกคณะวิทยาการ
จัดการ มาวิเคราะห์เพ่ือหาประเด็นความท้าทาย ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การประเมินโอกาสเพ่ือการพัฒนาคณะ และการประเมินสมรรถนะของ
คณะ ดังตารางที่ 15 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 15 การวิเคราะห์ความท้าทายในการแข่งขันของคณะวิทยาการจัดการ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Challenges 
: SC) 

SC1) การได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ/การได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับสากลทั้งในระดับคณะ และหลักสูตรเพื่อให้ก้าวขึ้นสู่การ
เป็นสถาบันการศึกษาด้านการจัดการชั้นน าของประเทศ 

SC2) ความคาดหวังในการบูรณาการศาสตร์ และแบบเรียนรู้ใหม่ (New 
Learning Platforms) ที่หลากหลาย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลันของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) และการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างประชากรภายในประเทศ 

SC3) ความต้องการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างานโดยฝึกให้
ปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน (Work-based education) ร่วมกับองค์การ
ภาคส่วนต่าง ๆ และสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะที่ตอบ
โจทย์ตลาดแรงงาน และมีโอกาสได้งานท าตรงกับความรู้ความสามารถ
ภายหลังส าเร็จการศึกษา 

SC4) การเพิ่มผลงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการจัดการให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่มีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง  

SC5) งานวิจัย และนวัตกรรมทางการบริหารที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศและภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 

SC6) การสร้างพันธมิตร และเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้มแข็ง
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของคณะวิทยาการจัดการ  

SC7) การแก้ปัญหา ชี้น า และสร้างความยั่งยืนแก่สังคมและชุมชนด้วยศาสตร์
ด้านการจัดการ 

SC8) การผลิตนักบริหาร ผู้ประกอบการ และบัณฑิตพร้อมท างาน โดยให้มีองค์
ความรู้ และทักษะที่พึงมีตาม 21st Century Skill หรือเป็น Global Citizen 

SC9) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกสายงานให้มีขีดสมรรถนะสูงเพื่อให้
บรรลุพันธกิจของคณะ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการ
พัฒนาประเทศ 

SC10) การแสวงหารายได้ และการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อ
สร้างความยั่งยืนด้านการเงินและการคลัง (Financial Sustainability)  

SC11) การสร้างแรงจูงใจในการท างานด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสาย
งาน และการธ ารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ 
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ความได้เปรียบเชิง          
กลยุทธ์ (Strategic 
Advantage : SA) 

SA1) มีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
และสามารถบูรณาการได้กับทุกศาสตร์ 
SA2) มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ 
SA3) คณาจารย์มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 
SA4) มีศิษย์เก่าที่มีศักยภาพและกระจายอยู่ทั่วประเทศ 
SA5) มีทรัพยากรที่มั่นคง และเพียงพอในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักได้

อย่างต่อเนื่อง 
SA6) ท าเลที่ตั้งบนศูนย์กลางธุรกิจภาคใต้และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
SA7) ปรัชญาการศึกษาที่ชัดเจนตามพระราชปณิธานของพระบิดา และเป็น

ทิศทางให้ประชาคมยึดมั่น 
การประเมินโอกาสเพื่อ
การพัฒนาคณะ 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผลการจดัอันดับของ 
QS World University Rankings 2019 ในอันดับ 801-1000 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ QS: 601-650 
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น QS: 801-1000 
 Business/Management School of Utara Malaysia QS: 601-650 
 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ QS : 651-700 

สมรรถนะหลักของคณะ 
(Core Competency) 

1) ความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตร์การจัดการ  
2) ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ท้าทาย และแนวคิดใน
การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

 
 



- 65 - 

3.3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix  
  การวิเคราะห์ TOWS Matrix เป็นการน า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ที่ได้จาก
กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของคณะวิทยาการจัดการ (SWOT Analysis) 
มาท าการจับคู่เพ่ือน ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ท้าทายและจัดการกับข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานในอนาคต ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) และ
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) ดังแสดงในตารางที่ 16 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 16 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ของคณะวิทยาการจัดการ 
                      OT 
 
 
 
 
 
 
 
       SW 

โอกาส (O-Opportunities) ภัยคุกคาม (T-Threats) 
O1 สถาบันการศึกษาด้ านบริหารจัดการ

ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ ภ า ค รั ฐ ทั่ ว โ ล ก ใ ห้
ความส าคัญกับการได้การรับรองมาตรฐาน
การศึกษาในระดับสากล  

O2 สังคมภาคใต้ ชุมชนโดยรอบ รวมถึงศิษย์
เก่าให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการ
ด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

O3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สนับสนุนให้
เกิดการให้เกิดการเรียนการสอนในรูป 
Platform ใหม่ๆ ที่หลากหลาย และเอื้อให้
คณะเลือกไปใช้งานได้ 

O4 การเพิ่มขึ้นของความต้องการในการเรียนรู้ของ
ประชากรทุกช่วงวัย เป็นโอกาสให้คณะ
วิทยาการจัดการแสวงหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ  

O5 พื้นที่ตั้งของคณะวิทยาการจัดการ และ
มหาวิทยาลัยอยู่ในใจกลางธุรกิจภาคใต้ 
รวมถึงเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

T1 อัตราการเกิดที่ลดลงซ่ึงมีผลท าให้
นักเรียนมีจ านวนน้อยลง ก่อให้เกิดการ
แข่งขันที่รุนแรง และการรุกคืบของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

T2 สถาบันการศึกษาดา้นการบริหารธุรกิจ
ชั้นน าภายในภูมภิาคมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดด และก าลังเร่งสร้างชื่อเสียง
ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ  

T3 เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้นักศึกษาและ
ผู้รับบริการมีทางเลือกมากขึ้น โดยไม่
จ าเป็นต้องใช้บริการจาก
สถาบันอุดมศึกษา  

T4 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
จากภาครัฐลดลง  

T5 ภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และ
เศรษฐกิจภาคใต้ที่ยังคงถดถอยอยา่ง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มการเขา้ศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง 

T6 หลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับการบริหาร
ภาครัฐและภาคเอกชนในวิทยาเขตต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมาก 
และซ้ าซ้อนกันในหลายคณะ 

จุดแข็ง (S-Strengths) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) 
S1 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการมี
ความหลากหลาย ท าให้เป็นอัตลักษณ์ที่
โดดเด่น และมีโอกาสบูรณาการร่วมกัน
ทั้งภายในคณะ และต่างคณะ  
S2 คณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ  
S3 ปณิธานของสมเด็จพระบรมราช
ชนกท าให้คณะฯ และมหาวิทยาลยัมี
ปรัชญาการศึกษาที่ชัดเจน และเป็น
ทิศทางให้บุคลากรและนักศึกษายึดมั่น 
S4 คณะวิทยาการจัดการมีความมั่นคง
ทางการเงิน  
S5 คณะวิทยาการจัดการมีความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กร
วิชาชีพต่าง ๆ 

 ผลักดันหลักสูตรให้ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑ์ระดับสากล 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
โดยบูรณาการข้ามศาสตร์ ระหว่างส่วน
งานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
และเครือข่ายผู้ประกอบการ 

 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Active Learning/WIL ที่หลากหลาย  

 พัฒนาหลักสูตรพิเศษ และการจัดการศึกษา
ที่ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ส าหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และบุคคล
ทั่วไป ทั้งวัยท างาน และผู้สูงอายุ 

 สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทุกระดับเพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู้กิจกรรมทางวิชาการ และพันธกิจ
เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การ
บัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการแก้ไข

 สนับสนุนกิจกรรมเพื่ อการพัฒนา
ผู้ เรียนทางด้านบริหารจัดการ เช่น 
SMEs, Startup, Business Pitching 
ศาสตร์ที่น าความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
จริ ง  และการเข้ าร่ วมแข่ งขันทาง
วิชาการ เพื่อสร้างความโดดเด่น 

 พัฒนาหลักสูตร/ โครงการบริการ
วิ ช า ก า รต า ม คว าม ต้ อ ง ก า รขอ ง
หน่วยงาน/ชุมชนผู้ รับบริการเพื่อ
พัฒนาทักษะเฉพาะทาง 

 พัฒนาระบบกลไกที่ส่งเสริมให้นักวิจัย
ลงพื้ นที่ เพื่ อ สร้ า ง โจทย์ วิ จั ย  และ
ส่งเสริมให้นักวิจัยลงพื้นที่ เพื่อสร้าง
โจทย์วิจัยและต่อยอดสู่นวัตกรรมที่
สร้างรายได้และชื่อเสียงแก่คณะ 

 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ที่มี Social Impact สามารถ น าไปใช้
ประโยชน์ในสังคมและเชิงพาณิชย์ 

 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา 
Online / MOOC เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ บน
ช่องทางที่หลากหลาย  
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ปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ประเทศ   

 สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่มีบรรยากาศการเรียน
แบบ Smart Faculty เช่น Co-Working 
Space, Intelligent Library, Enterprise 
Resource Planning System Lab,  
Educational Support System บ น
พื้นฐาน ICT-based 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจ และระบบนิเวศทาง
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สู่การเป็น Smart 
Faculty 

จุดอ่อน (W-Weaknesses) WO (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) WT (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 
W1 ความกา้วหน้าในสายงานของ
บุคลากรในสายสนับสนุนไม่ชัดเจน ท า
ให้ขาดแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน  
W2 คณะยังไม่สร้างบรรยากาศการ
พูดคุย และการบูรณาการงานร่วมกัน
ในการขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากลทั้ง 3 
ภาควิชา และทัว่ทั้งคณะ 
W3 คณะยังไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนว่า
แต่ละบุคคลจะต้องได้รับการพัฒนา
อย่างไร โดยขาดการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development 
Plan)  
W4 คณะมีแผนยุทธศาสตร์ที่
ครอบคลุมการด าเนินงานทั้งแผนระยะ 
4 ปี และแผนระยะยาว 20 ป ีแต่ยัง
ขาดแผนปฏบิัติการที่ชัดเจน 
W5 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลยัง
ไม่ชัดเจนว่าจะส่งเสริมบุคลากรให้มีผล
การด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างไร ใน
ด้านการเพิ่มขีดความสามารถ การ
รักษาให้บุคลากรที่มีศักยภาพสูงอยู่
ท างานให้กับคณะ 

 สนับสนุนการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร
เชิงรุก โดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
และการบริหารการศึกษา ตลอดจนการ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ ใหม่ๆ ในแต่ละสาย
วิชาชีพอย่างเป็นระบบ 

 สร้างระบบนิเวศที่ เป็น Smart Faculty 
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส นั บ ส นุ น พั น ธ กิ จ  ส ร้ า ง ฐ า น ข้ อ มู ล 
Business Intelligence เพื่อการตัดสินใจ 
และสนับสนุนการเข้าสู่ ระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

 ผลักดันให้มีการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรฝ่ายวิชาการ 

 ผลักดันให้มีการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 

 ผลักดันให้มีระบบการจัดท า ถ่ายทอด ก ากับ
ติดตาม และการทบทวนยุทธศาสตร์ เพื่อ
น าไปสู่การสนับสนุน จูงใจ ให้รางวัล และ
เสริมแรง ให้แก่ส่วนงานภายในเพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่อง 

 ปรับโครงสร้างส่วนงานภายใน มุ่งสู่การ
ท างานเชิงรุกและการพึ่งพาตนเอง 

 ศึกษา Business Model ใหม่ของคณะ 
และแนวทางจัดท าข้อ บั ง คับการ
บริหารจัดการคณะเพื่อความมั่นคง
ทางการเงินและการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน 

 เน้นการบริหารจัดการ การแสวงหา
แหล่งทุน และการสร้างประสิทธิภาพ
กลไกการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อความ
มั่นคงทางการเงินและการพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน 
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บทท่ี 4 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ 

 
การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับโลก ขับเคลื่อนสังคมสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น คณะวิทยาการจัดการจะต้องมีทิศทาง
ขับเคลื่อนสู่การรับรองมาตรฐานสากลทางการศึกษา เพ่ือก้าวสู่ความเป็นผู้น าทางวิชาการด้านบริหาร
จัดการ ได้แก่  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเ พ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence หรือ EdPEx) การเข้าสู่การรับรองมาตรฐานด้านธุรกิจ (Association to 
Advance Collegiate Schools of Business หรือ AACSB) เป็นต้น  นอกจากนี้ การด าเนินงานยังต้อง
สอดคล้องตามทิศทางที่ปรากฎในแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่
ประกอบด้วย  4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ  1) การสร้างกลไกการท างานเชิงรุก 2) การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
3) การผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล  และ 4) การพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการภายใน เป็นกรอบ
ทิศทางในการด าเนินงานในอนาคต  ดังนั้นในบทนี้จึงเป็นการน าเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ
คณะวิทยาการจัดการที่จะเป็นกรอบในการน าไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-
2566) ซึ่งเกิดจากการระดมความคิดเห็นร่วมกันภายในประชาคมคณะวิทยาการจัดการ ดังต่อไปนี้ 

 

4.1 วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2563-2566 
 “สถาบันการศึกษาชั้นน าระดับประเทศด้านการจัดการ”  

 

ตัวช้ีวัดระดับวิสัยทัศน์ 
1. มีความร่วมมือกับสถาบันชั้นน าทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ได้รับการใช้ประโยชน์ 
3. การจัดอันดับการแข่งขันของคณะและมหาวิทยาลัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

4.2 พันธกิจ 
สร้างบัณฑิต นักบริหาร และผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้น า มีสมรรถนะดิจิทัล มีความคิดสร้างสรรค์ 

เพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ ด้วยหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างงานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมด้านการจัดการ และบริการวิชาการในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

1) ความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตร์การจัดการ  
2) ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ ท้าทาย และแนวคิดในการบริหารจัดการ

สมัยใหม่ 
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คุณค่าร่วม (Core Values): PRIDE 
P = Professionalism  ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 
R = Research   แก้ปัญหาด้วยแนวทางการวิจัย 
I  = Integrity   ยึดถือหลักคุณธรรม  
D = Diversity   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์การจัดการที่หลากหลายอย่างบูรณาการ 
E = Excellence  มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ 

อัตลักษณ์ (Identity) :  
FMS :  Flexibility Merit Smart 
Flexibility : ความยืดหยุ่น 
Merit : คุณธรรมจริยธรรม 
Smart : เก่ง 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
คณะที่บูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นหนึ่ง 

 



- 70 - 

4.3 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานระยะ 4 ปีของคณะวิทยาการจัดการ 
การขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) มีเป้าหมายที่จะน า

คณะวิทยาการจัดการมุ่งสู่การเป็นผู้น าทางวิชาการด้านบริหารจัดการ และขับเคลื่อนคณะสู่การรับรอง
มาตรฐานสากลทางการศึกษาภายใต้การท างานเป็นทีมของทีมบริหารที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมี
ประสานการท างานที่เป็นทีมงานจากประชาคมทุกภาคส่วนภายในคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้ได้ตามเป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่ก าหนด ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ และ 30 กลยุทธ์ที่
ส าคัญดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างชุมชนนักบริหาร: พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสู่นักบริหารมืออาชีพ และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Executive Community and Lifelong Learning) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม: พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทาง 
การจัดการสู่การน าไปใช้ประโยชน์ (Research and Innovation for Social Impact) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สานพลังรับใช้สังคมอ: สานพลังขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
และสังคมอย่างยั่งยืน (Social Engagement) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล: ขับเคลื่อนองค์กร 
สู่การรับรองมาตรฐานสากล (Global Standard) 

 
 

 
 

ภาพที่ 9 ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการระหว่างปี พ.ศ.2563-2566 
  

ทั้งนี้ สามารถแสดงรายละเอียดของยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงานได้ดังต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างชุมชนนักบริหาร: พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสู่นักบริหารมืออาชีพ 
และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Executive Community and Lifelong 
Learning) 

 
ตารางท่ี 17 เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนคณะฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนคณะ 
1) เพ่ือให้มีศาสตร์บริหารที่รองรับนัก

บริหารผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และ
บุคคลทุกช่วงวัยรวมถึงระบบการจัด
การศึกษาเชิงรุกที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 และมุ่งสู่ความเป็น
พลเมืองโลก(Global Citizen)  

3)  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ ของคณาจารย์
ให้มีทักษะและความรู้สมัยใหม่ ก้าวทัน
เทคโนโลยีที่พลิกผันและเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและสังคม 

4) เพ่ือสร้างพันธมิตรและบูรณาการ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ใน
การยกระดับขีดความ สามารถของ
คณะฯ 

5. เพ่ือให้หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

4.1 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรด้านการบริหารจัดการให้
สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
บูรณาการข้ามศาสตร์ และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
รวมถึงสนับสนุนการสะสมหน่วยกิต (Credit bank) 

4.2 จัดการศึกษาที่เสริมสร้างศักยภาพทางการบริหาร
จัดการที่รองรับนักบริหาร ผู้ประกอบการศิษย์เก่า
และบุคคลทุกช่วงวัย 

4.3 สนับสนุนกลไกและกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดย
เน้นภาวะผู้น า สมรรถนะดิจิทัล และความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือให้มีความเป็นพลเมืองโลก (Global 
Citizen) 

4.4  สร้างโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มด้อยโอกาสและ
กลุ่มเปราะบาง 

4.5 ส่งเสริม/พัฒนาคณาจารย์ให้มีทักษะและความรู้ด้าน
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการสมัยใหม่
ก้าวเทคโนโลยีที่พลิกผัน และเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 

4.6  สร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและเครือข่ายศิษย์เก่า 

4.7 ผลักดันหลักสูตรให้ได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

4.8  สร้างบรรยากาศและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
ที่สอดคล้องกับกับความเป็นนานาชาติ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน เช่น การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหา 

SMEs, Startup, Business Pitching ศาสตร์ที่น าความรู้มาประยุกต์ใช้งานจริง การเข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการต่าง ๆ การเปิดโอกาสทางธุรกิจให้นักศึกษาได้ทดลองบริหารกิจการในรูปแบบบริษัทจ าลอง (FMS 
Dummy Company) เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ มีโอกาสได้เรียนรู้ระบบการท างานแบบเสมือนจริง
ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา รวมถึงรายวิชาที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
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2) สนับสนุนให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดท า
หลักสูตร เช่น การจัดท าหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถบูรณาการความ
ร่วมมือ ระหว่างสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์) หรือหลักสูตรระดับปริญญาตรีระหว่าง BBA ร่วมกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่สอดรับกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  และการสร้างความร่วมมือกับสถาบันชั้นน าในต่างประเทศพัฒนาหลักสูตร Double Degree 

3) การจัดการความผูกพันของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Engagement) โดยเชื่อม
ความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น Pre - College การจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องจากโรงเรียนสู่
มหาวิทยาลัย มีการรับนักเรียน และมีการเตรียมความพร้อมของนักเรียนมัธยมเพ่ือเข้าสู่การศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแก่กลุ่มโรงเรียนเป้าหมายเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตร
ของคณะ สนับสนุนให้หลักสูตรรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์เข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาหรือปริญญาที่สองของคณะ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของคณะในลักษณะ  4+1 (ควบ
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพ่ือขยายเวลาการเรียน และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการ
บริหารจัดการ) และพัฒนาบัณฑิตให้เข้าสู่สายวิชาการของคณะในอนาคต  

4) จัดท าแผนผลิตบัณฑิต ปรับปรุงและบูรณาการหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น ระหว่าง
สาขาวิชาต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะปฏิบัติจริง การเป็นผู้ประกอบการ และผู้น า การจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามแผนปฏิบัติการจัดการหลักสูตรตามแนวทางมาตรฐาน AACSB 
เพ่ือมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะสากลสู่ การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) และการเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานในระดับสากล โดยสนับสนุนสาขาวิชาด าเนินการ ดังนี้ 

(1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการหลักสูตรตามแนวทางมาตรฐาน AACSB 
(2) ควบรวมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 6 สาขาวิชาให้เป็นหลักสูตรเดียว 
(3) สนับสนุนการเปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) 
(4) สนับสนุนการเปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

5) พัฒนาหลักสูตร โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานเพ่ือพัฒนาทักษะ
เฉพาะทางตามความต้องการ เช่น หลักสูตร Micro MBA หลักสูตรอบรมความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพทางบัญชี 
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน เป็นโครงการพัฒนาชุมชนตามความต้องการของธนาคารออมสิน เป็นต้น 

6) สนับสนุนและวางรูปแบบการรับเข้าศึกษาของนักศึกษากลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาสและ
ยากจน และจัดการให้นักศึกษาสามารถหางานท าในระหว่างเรียน โดยเชื่อมโยงกับการจัดสรร
ทุนการศึกษาท่ีเหมาะสม การ ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเครือข่ายศิษย์เก่า  

7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีกิจกรรมทางวิชาการ และพันธกิจเพ่ือสังคม เพ่ือช่วยพัฒนา
ศักยภาพในการด าเนินพันธกิจของคณะมุ่งสู่การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศ โดย
สร้างความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ 1) คณะ ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการและความคิด
สร้างสรรค์ 2) ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นพ่ีเลี้ยงที่ช านาญ และ 3) วิสาหกิจชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจ ประสานพลังให้เป็น “ระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ” ที่ลงตัวและสร้างประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรมอย่างยั่งยืนทั้งในด้านความรู้และจิตส านึก ด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) ส าหรับ
นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ตลอดจนผู้น าวิสาหกิจชุมชน ตามล าดับ 
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8) พัฒนาหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมกลุ่มผู้เรียนทุกช่วงวัยที่ส าคัญ ได้แก่ 
กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยแรงงาน และกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเตรียมคนสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม 

9) จัดระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาระบบสารสนเทศและ
พัฒนาเทคโนโลยี/สื่อการเรียนรู้ไปสู่รูปแบบ Smart Learning ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ทั้งในชั้นเรียนและการเรียนรู้ด้วยตัวเองนอกห้องเรียน 

10) สนับสนุนให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะ
ทักษะด้านภาวะผู้น า สมรรถนะดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ 

11) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา MOOC และ Learning Management Systems  
12) พัฒนาความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ชุมชนสังคมรอบ ม.อ. และศิษย์เก่า ในการจัดการ

เรียนการสอนแบบ WIL และการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหาร
จัดการ และการปฏิบัติของผู้เรียนในสถานที่จริง 

13) พัฒนาโครงการบริการวิชาการหรือการพัฒนาชุดรายวิชาแบบโมดูลที่เชื่อมโยงกับ
หลักสูตร ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสะสมหน่วยกิตได้  ใน
รูปแบบหลักสูตร และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะสามารถเก็บเครดิตเพ่ือเข้าศึกษาต่อทั้ง
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกได้ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับยุทธศาสตร์       * คือ OKR มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2563 2564 2565 2566 
* 1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ     

 ชั้นปี 4 100 100 100 100 

 ชั้นปี 3 80 80 80 90 

 ชั้นปี 2 70 60 60 80 

 ชั้นปี 1 50 50 60 70 
* 2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

90 95 95 100 

* 3. ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์
ในระดับ 2 ขึ้นไป ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 2 ร้อยละ  
3 

ร้อยละ 
5 

* 4. จ านวนรายวิชาที่มีลักษณะการเรียนการสอนแบบ 
online, MOOC 

80 อย่างน้อย 1 
รายวิชา 

อย่างน้อย 
1 รายวิชา 

อย่าง
น้อย 1 
รายวิชา 

* 5. Academic Impact 14 18 20 22 
* 6. ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound 
/Outbound) ต่อ จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

    

- ระดับปริญญาตรี     
Inbound 0.25 0.25 0.25 0.25 
Outbound 0.25 0.25 0.25 0.25 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2563 2564 2565 2566 
- ระดับบัณฑิตศึกษา     

Inbound 0.25 0.50 0.50 0.50 
Outbound 0.25 0.25 0.25 0.25 

* 7. ร้อยละของหลักสูตรที่เป็น Outcome-based 
Education ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

85 90 95 100 

* 8 จ านวนอาจารย์ต่างชาติที่ท างานเต็มเวลา 2 2 2 2 
* 9. จ านวนสาขาวิชาที่มีนักศึกษาต่างชาติ 2 2 2 2 
* 10. ร้อยละจ านวนเงินทุนการศึกษาที่เพ่ิมข้ึน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 
1  

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

1 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
1. จ านวนหลักสูตรที่บูรณาการข้ามศาสตร์ 1 1 1 1 
2. จ านวนรายวิชาที่ จั ดการเรี ยนการสอนร่ วมกับ
ผู้ประกอบการ สังคม และชุมชน 

61 
 

6 8 10 

3. จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนแบบ Module ที่รองรับนัก
บริหาร ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และบุคคลทุกช่วงวัย 

2 3 4 5 

4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการบริหาร
จัดการ 

    

- ระดับบัณฑิตศึกษา 4.21/4.41 4.40 4.40 4.50 
- ระดับปริญญาตร ี 4.21/4.29 4.30 4.35 4.40 

5. จ านวนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ Global 
Citizen 

8/57 
 

10 15 20 

6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านภาวะผู้น า     
- ระดับบัณฑิตศึกษา 4.21 4.75 4.75 4.80 
- ระดับปริญญาตร ี 4.21 4.40 4.45 4.45 

7. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสมรรถนะดิจิทัล     
- ระดับบัณฑิตศึกษา 4.25 4.25 4.30 4.35 
- ระดับปริญญาตร ี 4.00 4.10 4.15 4.20 

8. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านความคิดสร้างสรรค ์     
- ระดับบัณฑิตศึกษา 4.21 4.45 4.50 4.55 
- ระดับปริญญาตร ี 4.21 4.50 4.55 4.60 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
9. จ านวนโครงการ/กิจกรรม/แผนธุรกิจของนักศึกษาที่
ได้รับรางวัล 

36 40 40 40 

10. จ านวนเงินทุนส าหรับผู้เรียนกลุ่มเปราะบาง 2,500,000 5 ล้าน 5 ล้าน 5 ล้าน 
11. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินการสอน
คะแนน 4.50 ขึ้นไป 

98 80 85 90 

12. จ านวนต าราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ได้รับ
การเผยแพร่ในปีนั้น ๆ 

3 3 4 5 

13. จ านวน MOU ด้านการเรียนการสอนทางวิชาการ
หรือสหกิจ/ฝึกงาน 

    

- ด้านการจัดการศึกษา 5 15 15 15 
- ด้านสหกิจศึกษา/ฝึกงาน 10 10 10 12 
14. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนา
หลักสูตรตามมาตรฐาน AACSB 

2 1 2 2 

15. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่รองรับการเข้ าสู่
มาตรฐาน สากล 

1 2 3 4 

16. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน (AUN QA) ระดับหลักสูตรตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 

25 30 40 50 

17. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐาน AACSB 

5 10 15 20 

18. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สร้างบรรยากาศหรือ
กิจกรรมทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับความเป็นนานาชาติ 

2 3 4 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม: พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทาง 
การจัดการสู่การน าไปใช้ประโยชน์ (Research and Innovation for Social Impact) 
ตารางท่ี 18 เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนคณะฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนคณะ 
1) เพ่ือให้มีงานวิจัยคุณภาพสูงเพ่ิมขึ้นได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2) เพ่ือให้เกิดกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์

ในการสร้างการวิจัยและนวัตกรรม
ทางการจัดการที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ และขับเคลื่อนชุมชน/
สังคม 

3) เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ทางการจัดการสู่การน าไปใช้ประโยชน์และ
ขับเคลื่อนสังคม  

2.1 ผลักดันให้เกิดการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

2.2 ผลักดันให้ เกิดงานวิจั ยที่ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.3 พัฒนาระบบที่ เอ้ือให้บุคลากรสายวิชาการต่าง
สาขาวิชาท าการวิจัยร่วมกันในประเด็นที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

2.4 สร้างและส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการจัด 
ก า ร ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัย 

2.5 จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพ่ือขับเคลื่อนการวิจัย
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และ
ขับเคลื่อนชุมชน/สังคม 

2.6 ผลักดันให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรมทางการ
จัดการสู่การน าไปใช้ประโยชน์และขับเคลื่อน
สังคม (Social Impact) 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ เน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ภายในคณะ 

และศาสตร์ของคณะอ่ืน (Discipline Based) และประเด็น (Issues Based) ในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยเน้น
การพัฒนาตามทศิทางนโยบายของมหาวิทยาลัยและด้านที่คณะมีความถนัด ได้แก่ 

(1) ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ 
(2) ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม 
(3) ด้าน Digital Technology 
(4) ด้านบริหารจัดการแบบองค์รวม 
(5) ด้านการบัญชี 
(6) ด้านการจัดการภัยพิบัติ 
(7) ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
(8) ด้านการจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล 
(9) ด้านสังคมสูงวัย 
(10) ด้านการวิจัยสถาบัน 
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2) สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย โดยสร้างระบบสนับสนุนพัฒนา
งานวิจัยผ่านระบบพ่ีเลี้ยง ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา และจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับ
หนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3) บริหารสัมฤทธิผลจากงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ทั้งแหล่งทุน จ านวนทุน การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐาน Q1 Quartile, Q2 Quartile และการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม 

4) สนับสนุนการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ พัฒนาวารสารวิชาการของคณะ
จากระดับ TCI (Thailand Journal Citation Index) สู่ระดับ ACI (ASEAN Citation Index) และการ
สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ 

5) เร่งจัดท า Roadmap การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของคณะ เพ่ือก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการของคณะให้สอดรับกับนโยบายของประเทศและ
มหาวิทยาลัย และเตรียมการสนับสนุนการวิจัยของคณะในช่วงการเปลี่ยนผ่านของมหาวิทยาลัยในการ
สังกัดกระทรวงใหม ่

6) วางระบบการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา แหล่งทุนขนาดใหญ่ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ทั้งท่ีเป็นรัฐ ท้องถิ่น และเอกชนที่สนับสนุนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับยุทธศาสตร์    * คือ OKR มหาวิทยาลัย  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายรายปี 
2563 2564 2565 2566 

* 1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 17 20 25 25 
* 2. จ านวนผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการ Citation 5 6 7 8 
* 3. เงินทุนวิจัยภายนอก (ล้านบาท) 6.05 6.6 7.15 8.5 
* 4. ร้อยละของรายได้จากการวิจัยที่เพิ่มขึ้น 15 20 20 25 
* 5. จ านวนผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 2 3 3 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับกลยุทธ์  
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
1. จ านวนนักวิจัยที่ตีพิมพ์เพ่ิมข้ึนจากระบบพ่ีเลี้ยง 1 2 2 3 
2. จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษาที่
ได้รับรางวัล 

3/2 2 2 3 

3. จ านวนโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับทักษะการวิจัย 

2/11 10 10 12 

4. จ านวนโครงการวิจัยที่บูรณาการข้ามศาสตร์หรือร่วมกัน
ระหว่างคณะฯ กับหน่วยงานอื่น 

3/0 2 2 3 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับกลยุทธ์  
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
5. จ านวนศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 2 2 3 3 
6. ร้อยละของงานวิจัยที่มีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน 10 15 20 25 
7. จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 4 4 5 6 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สานพลังรับใช้สังคม : ขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและ
สังคมด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) 

ตารางท่ี 19 เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนคณะฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนคณะ 

1) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคม 
(Social Engagement) อันก่อให้ เกิด
ความใกล้ชิด และสานพลังระหว่าง
คณะวิทยาการจัดการกับชุมชนและ
สังคม 

2)  เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจัยสู่การบริการวิชาการ และ
ยกระดับชุมชนและสังคม 

3) เพ่ือสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ให้เกิดการขับเคลื่อน
ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม
ภายใต้การมุ่ งสู่ เป้ าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

 
  

  

3.1 ผลักดันการบริการวิชาการท่ีมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการบริการวิชาการ 
3.3 บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยไปสู่การบริการ

วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
3.4 ส่งเสริมกลไกการท างานร่วมกันระหว่างสาขาวิชา/คณะ/

วิทยาเขต/สถาบัน 
3.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และให้บริการวิชาการตาม

ความต้องการของชุมชนและสังคม เพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็ง ความยั่งยืนของภาคใต้ และประเทศในระยะยาว 
รวมถึงมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals)  

แนวทางการด าเนินงาน 
1) สนับสนุนคณาจารย์ต่างสาขาวิชา/คณะ/วิทยาเขต/สถาบัน บูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนา

งานบริการวิชาการโดยการใช้ความรู้ด้านบริหารจัดการแบบองค์รวมหรือการสร้างศักยภาพแก่ชุมชน ตลอดจน
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในคณะฯ เพ่ือส่งเสริมการผลักดันภารกิจด้านการให้บริการวิชาการ
ของคณะ เช่น การฝึกอบรม การใช้กระบวนการชี้แนะ (Coaching) และระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

2) ส่งเสริมการเชื่อมโยงการวิจัยและบริการวิชาการต่อยอดกับภาคธุรกิจ ในลักษณะ Company 
Engagement และส่งเสริมให้เกิด Startup และ Smart SME  
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3) เพ่ิมขีดความสามารถของศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (MIDC) โดยการพัฒนา
ความรู้และทักษะของบุคลากร สร้างฐานข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญของคณะเพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริการ
วิชาการ  แสวงหาผู้รับบริการวิชาการเชิงรุก ตลอดจนปรับปรุงพัฒนากลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่าง
มืออาชีพ 

4) สานพลังความร่วมมือของรัฐ ท้องถิ่น เอกชน และชุมชนเพ่ือผลักดันกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในบริบทพ้ืนที่ภาคใต้ และผลักดันให้เกิดความเข้มแข็ง
ของประเทศโดยใช้ศาสตร์ด้านการจัดการ 

5) จัดการองค์ความรู้อันเกิดจากการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดการ
ผลักดันสู่กระบวนการเชิงนโยบายสาธารณะ อันเกิดประโยชน์และคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับยุทธศาสตร์    *  คือ OKR    มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายรายปี 
2563 2564 2565 2566 

* 1. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 5 6 7 
* 2. ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการ และวิชาชีพ
เฉพาะที่เพ่ิมข้ึน 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

25  

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

25  

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

25 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

25 
* 3. ผลกระทบของโครงการบริการวิชาการท่ีตอบวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐบาล นโยบายสาธารณะเพ่ือ
การขับเคลื่อนสังคม 

2 2 3 3 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับกลยุทธ์       

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
1. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมกับชุมชน
และสังคม 

2 
 

3 4 5 

2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

40 
 

40 45 50 

3. จ านวนโครงการบริการ ประเภทที่ปรึกษา 10 15 15 20 
4. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่มาจาก
การบูรณาการการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

5 5 7 10 

5. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่มาจาก
การบูรณาการข้ามศาสตร์หรือข้ามหน่วยงาน 

2 2 3 3 

6. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่มุ่งสู่
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

2 2 3 3 

7. จ านวนแหล่งทุนบริการวิชาการท่ีจัดสรรทุนต่อเนื่อง 5 5 8 10 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล  : ขับเคลื่อนองค์กร 
สู่มาตรฐานสากล (Global Standard) ด้วยระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่และ 
มีธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 20 เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนคณะฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนคณะ 

1) เพ่ือให้คณะมีแนวทางการบริหาร
จัดการสู่การรับรองมาตรฐานสากล 

2) เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพตอบสนอง
การบรรลุ วิ สั ยทั ศน์ ของคณะฯ  
และมหาวิทยาลัย  โดยมุ่ งสู่ การ
ท างานเชิงรุก 

3) เ พ่ือให้คณะเป็น  Smart Faculty 
และสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ 

4) เพ่ือให้มีความมั่นคงและการพ่ึงพา
ตนเองอย่างยั่งยืน 

5) เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และขยาย
การรับรู้ถึงศักยภาพของคณะ  

1.1 สนับสนุนกลไกการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (EdPEx) 

1.2 ผลักดันให้มีการขอต าแหน่งทางวิชาการหรือใบรับรอง
วิชาชีพ 

1.3 ผลักดันให้มีการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

1.4 สนับสนุนการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรเชิงรุก 
1.5 สนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy 

Workplace) เพ่ือสร้างความผูกพัน และ 
ธ ารงรักษาคนเก่ง 

1.6 ผลักดันให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
และเสริมสร้างบรรยากาศความเป็น Smart Faculty 
ที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ 

1.7 สร้างความมั่นคงทางการเงินและการพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืน 

1.8  ผลักดันให้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน 
1.9 สนับสนุนการสื่อสารองค์กรเชิงรุก 
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แนวทางการด าเนินงาน 
1) ส่งเสริมการรับรู้ การสานความร่วมมือ พัฒนาวิธีการบริหาร วิธีการก ากับการด าเนินงาน

ที่ชัดเจนในส่วนงาน/บุคลากร เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะฯ มุ่งสู่ความเป็นเลิศตาม
เกณฑ์ EdPEx มุ่งสู่ EdPEx200 และ EdPEx300 และแผนปฏิบัติการและด าเนินงานเพ่ือการเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีระดับนานาชาติ  (The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business)   

2) จัดเวทีวิชาการระดับนานาชาติในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมที่จะน ามาสู่การสร้างบรรยากาศความเป็น
นานาชาติภายในคณะ 

3) พัฒนาศักยภาพในด้านการใช้ภาษาและความรู้ข้ามวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรของคณะ และวางมาตรการเพิ่มมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

5) วางระบบและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและด าเนินงานตามหลักจริยธรรมเชิงนโยบาย 
เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจร่วมกัน ที่สอดคล้องตามหลักจริยธรรมและข้อบังคับมหาวิทยาลัย และการสื่อสาร
กับประชาคม 

6) จัดโครงสร้างส่วนงานภายในที่สั้น กระชับ เพ่ือประโยชน์ในการสั่งการ การสื่อสารที่
รวดเร็ว และลดขั้นตอนการท างาน รวมถึงปรับโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับภารกิจภายใต้การรวมกลุ่มสาขาวิชา ที่เป็นการร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายใน เพื่อก่อให้เกิดผลิตภาพสูงสุด 

7) พัฒนาบุคลากร โดยมีระบบวางแผนและบริหารอัตราก าลัง (Workforce Planning) 
ระบบสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Workforce Development) การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การท างานของบุคลากร (Work Life Balance) การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
Path) และระบบสนับสนุนคนเก่ง (Talent Management) โดยมีระบบพี่เลี้ยง (โครงการบ่มเพาะ) เพ่ือน
ช่วยเพ่ือน และสนับสนุนการติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

8) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ ทั้งด้าน Secure and Safe, Green Ecosystem, 
Living Space, Learning Space, และ Smart Class room และการมุ่งสู่องค์กรแห่งสุขภาพและความสุข 
(Happy Work Place) พร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศและสนับสนุนการตัดสินใจ (Business 
Intelligence Support System) เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

9) สนับสนุนให้มีระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน เพ่ือสร้างรูปแบบ
กระบวนการคิด สร้าง Mindset ใหม่ สร้างระบบนิเวศและวัฒนธรรมของการเรียนรู้ Life Long Learning 
Ecosystem ได้แก่    

(1) รูปแบบ Online – เน้นการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรด้วยวิดีโอคลิป  
(2) รูปแบบ Inline – เน้นการเข้าชั้นเรียนเพื่ออบรมในหลักสูตรจัดเป็นคอร์สสั้น   
(3) รูปแบบ Beeline – เน้นการเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล 

หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ศิษย์เก่าทีป่ระสบความส าเร็จ หรือกิจกรรมพิเศษในหลากหลายรูปแบบ 
(4) รูปแบบ Frontline –จากคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัยและคลังข้อมูลที่จ าเป็น 
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รวมถึงการสร้างระบบข้อมูลคลังความรู้และระบบการจัดการทรัพยากรองค์ความรู้เพ่ือสร้าง
บริบทการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เปิดกว้าง ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

10) ให้มีระบบการจัดท า ถ่ายทอด ก ากับติดตาม และการทบทวนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่
การสนับสนุน จูงใจ ให้รางวัล และเสริมแรง ให้แก่ส่วนงานภายในเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้
อย่างต่อเนื่อง 

11) ร่วมหารือกับบุคลากรเพ่ือศึกษา Business Model ใหม่ของคณะ และแนวทางการ
จัดท าข้อบังคับในการบริหารจัดการคณะ เพ่ือสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน โดยเน้นการ
บริหารจัดการ การแสวงหาแหล่งทุน และการสร้างประสิทธิภาพกลไกการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อความ
มั่นคงทางการเงินและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

12) ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพ่ือสื่อสารแก่สาธารณชน
เกี่ยวกับหลักสูตร ผลการด าเนินงาน นวัตกรรม รวมถึงขีดความสามารถที่โดดเด่นของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน  

13) พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพเฉพาะด้าน มีวุฒิบัตรหรือ
ใบอนุญาตรับรอง เช่น วุฒิบัตรนักบัญชีบริหาร วุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ฯลฯ ซึ่งเอ้ือ
ต่อความเชื่อถือในฐานะสถาบันการศึกษาด้านการบริหารจัดการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับยุทธศาสตร์     *  คือ OKR    มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายรายปี 
2563 2564 2565 2566 

1. คณะผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 200 

ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 
4 

* 2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่จ้างด้วยวุฒิ
ปริญญาตรีขึ้นไป ที่ผ่านเกณฑ์ความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ (Tell Me More) ระดับ
Intermediate +, หรือE-Testing อยู่ที่ระดับ
คะแนน 5 ขึ้นไป 

ร้อยละ 25  ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อย
ละ 35 

* 3. ร้อยละของรายได้สะสมที่เพ่ิมขึ้น 256,219,838.18 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
รายได้สะสมก่อนหนา้ 

* 4. ร้อยละของรายได้จากการจัดการศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่เพ่ิมข้ึน 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 

1 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 

1 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 

1 
* 5. Social Network Visibility 1 คะแนน 

(ร้อยละ 1-20) 
1 คะแนน 
(ร้อยละ 
1-20) 

1 
คะแนน 
(ร้อยละ 
1-20) 

2 
คะแนน 
(ร้อยละ  
1-20) 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับกลยุทธ์      
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
1. คณะผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 200 

ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

2. ผลการประเมินตามหลักธรรมาภิบาล 4.25 4.25 4.30 4.35 
3. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองวิชาชีพ  50 32.00 33.00 35.00 
4. จ านวนของอาจารย์ที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1 3 4 5 

5. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 1 3 4 5 
6. จ านวนของบุคลากรสายสนับสนุนที่ยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 

1 3 4 5 

7. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

1 3 4 5 

9. จ านวนบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นผู้บริหารหรือที่
ปรึกษาหน่วยงานภายนอกคณะ 

5 6 7 8 

10. จ านวนผลงานโครงการพัฒนางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน (KAIZEN/LEAN) 

8 8 8 8 

11. จ านวนครั้ งที่บุคลากรได้รับเชิญไปเป็น
วิทยากร/ผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก 

30 30 35 40 

12. จ านวนโครงการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากร 3 5 5 5 
13. ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร      

- สายวิชาการ 4 3.40 3.45 3.50 
- สายสนับสนุน 4 3.40 3.45 3.50 

14. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับ
บุคลากร 

1 1 2 2 

15. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร 20 25 26 27 
16. จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ 2 3 4 5 
19. ระดับความเสี่ยงของคณะฯ ระดับต่ า ระดับต่ า ระดับต่ า ระดับต่ า 
* 20. Social Network Visibility 1 คะแนน 

(ร้อยละ 1-
20) 

1 คะแนน 
(ร้อยละ 
1-20) 

1 คะแนน 
(ร้อยละ 
1-20) 

2 คะแนน 
(ร้อยละ  
1-20) 
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4.4 สรุปผลลัพธ์ที่คาดหวงัในการขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการในระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2563-2566) 

ผลลัพธ์ที่คาดหวังในการขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) 
ประกอบด้วยผลที่คาดหวังในระดับคณะ ที่จะเป็นผู้น าทางวิชาการด้านบริหารจัดการ และการขับเคลื่อน
เข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากลทางการศึกษา และในระดับยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ของคณะ ซึ่งมีผลลัพธ์ที่
คาดหวัง ดังแสดงในตารางที่ 21 และภาพท่ี 10 ต่อไปนี้ 
ตารางที่ 21 สรุปผลลัพธ์ที่คาดหวังในการขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
สถาบันการศึกษาชั้นน า
ระดับประเทศด้านการจดัการ 

1.  มีความร่วมมือกับสถาบันชั้นน าทั้งภายในและต่างประเทศ 
2.  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ 
3.  การจัดอันดับการแข่งขันของมหาวิทยาลัยดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  1 สร้างชุมชนนัก
บริหาร: พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
สู่นักบริหารมืออาชีพ และมีความ 
สามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Executive Community and 
Lifelong Learning) 

4. มีหลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์  
5. มีเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการ และศิษย์เก่า มุ่งสู่การ

เพิ่มสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศ 
6. มีหลักสูตรบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
7. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL ที่หลากหลาย  
8. มีกระบวน/กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น Global Citizen และ

มีทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
9. มีระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
10. มีการพัฒนาหลักสูตร Online/MOOC 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการงานวิจัย
และนวัตกรรม: พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมทางการจัดการสู่การ
น าไปใชป้ระโยชน์ (Research and 
Innovation for Social Impact) 

11. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี Social Impact และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 

12. มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายวิจัยด้านบริหารธุรกิจ การบัญช ี
และรัฐประศาสนศาสตร ์

13. มีระบบกลไกเอ้ือให้บุคลากรต่างสาขาวชิาท าวิจยัร่วมกัน และการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานดา้นการวจิัย  

ยุทธศาสตร์ที่  3 สานพลังรับใช้
สังคม : ขับเคลื่อนและสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคมด้วยการ
พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable 
Development Goals (SDGs)) 

14. มีผลงานวิจัยและการบริการวชิาการที่ใช้ความรู้ดา้นบริหารจัดการ
แบบองค์รวมหรือเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 

15. มีองค์ความรู้อันเกิดจากการเรียนการสอน การวิจัยและ
บริการวิชาการ ที่ได้รับการผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ และมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่มาตรฐานสากล: 
ขั บ เคลื่ อนองค์ ก รสู่ ก า รรั บ รอ ง
มาตรฐานสากล (Global Standard) 

16. ได้รับการรับรองมาตรฐาน EdPEx200-300 
17. เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน AACSB 
18. มีเสถียรภาพทางการเงินและระบบบริหารจัดการภายในคณะที่มี

ประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 10 แสดงผลลัพธ์ที่คาดหวังในการขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการในระยะ 4 ปี
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บทท่ี 5 
กระบวนทัศน์ในการบริหารยุทธศาสตร์คณะวทิยาการจัดการ  

และแนวทางการขับเคลื่อนในระยะ 4 ป ี
 

 ในส่วนนี้ เป็นแนวคิดในการบริหารและขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่วางไว้ในระยะ 4 ปี โดยมีเป้าหมายที่จะน าคณะวิทยาการจัดการมุ่งสู่การเป็นผู้น าทาง
วิชาการด้านบริหารจัดการ และขับเคลื่อนคณะสู่การรับรองมาตรฐานสากลทางการศึกษาภายใต้การ
ท างานเป็นทีมของทีมบริหารที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีประสานการท างานจากประชาคมทั้งหมดใน
คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ได้ตามเป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่ก าหนด จึงก าหนด
แนวทางการขับเคลื่อนคณะฯ ภายใต้ 4 กระบวนทัศน์ ดังต่อไปนี้ 

1. สานพลังความร่วมมือ (Synergy) ใช้แนวทางการด าเนินงานตามกระบวนทัศน์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือสานพลังปัญญาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีการสานพลังในภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) สานพลังเครือข่ายสถาบันวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือด้าน
วิชาการ มุ่งการแข่งขันที่เป็นเลิศ  

(2) สานพลังศิษย์เก่าเพ่ือช่วยสนับสนุนฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมและน ามาช่วย
สนับสนุนในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบันและต่อยอดไปสู่การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม  

(3) สานพลังคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือช่วยสนับสนุนและสร้างความผูกพัน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

(4) สานพลังภาครัฐภาคเอกชน เพ่ือการให้ค าปรึกษาและพัฒนาบุคลากรของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง หรือการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน/บัณฑิตในรูปแบบ Work Integrated Learning 
หรือ Company Engagement  

(5) สานพลังชุมชนและสังคม เพ่ือการแก้ปัญหาในเชิงพ้ืนที่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
สร้างความเชื่อม่ันและพลังวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในการร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา 

 
2. กระบวนงานที่เป็นระบบ (Systematic) เป็นการต่อยอดประโยชน์จากการสานพลัง 

ความร่วมมือตามแนวทางที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือน าไปสู่การวางยุทธศาสตร์ร่วมกัน จัดระบบ ปรับ
โครงสร้างส่วนงานภายใน และจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงาน  น าข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
เพ่ิมเติมจากการสานพลังความร่วมมือมาช่วยในการพัฒนากระบวนงานหลัก (กระบวนงานผลิตบัณฑิต 
วิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการพัฒนาผู้เรียน ตามล าดับ) และกระบวนงานสนับสนุนของคณะ 
(ทั้งที่เป็นกระบวนงานสนับ สนุนทางยุทธศาสตร์ และกระบวนงานสนับสนุนอ่ืน ๆ) ให้เป็นกระบวนการ
ท างานที่เป็นระบบ และมีมาตรฐานทวนสอบได้ เพ่ือให้ได้หลักสูตรและบริการที่มีคุณภาพ เช่น หลักสูตร 
ผลงานวิจัย และโครงการ /กิจกรรม บริการวิชาการ พันธกิจเพ่ือสังคม รองรับการเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานสากลต่อไป 

การขับเคลื่อนสู่การรับรองมาตรฐานสากลทางการศึกษา เป็นเป้าหมายหลักในการ
ขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการ โดยด าเนินการใน 2 ระดับ 
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ระดับคณะ จะต้องขับเคลื่อนโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx)  เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
โดยมีเป้าหมายในการเข้าสู่ EdPEx 200 และ EdPEx 300 ตามล าดับ 

ระดับหลักสูตร กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และการบัญชี จะต้องขับเคลื่อนให้มีการเข้าสู่
การรับรองมาตรฐานด้านธุรกิจ Association to Advance Collegiate Schools of Business หรือ 
AACSB ในขั้น Eligibility Process and Application และข้ัน Initial Accreditation ซึ่ง 15 มาตรฐานของ 
AACSB นั้น การด าเนินการ ในเรื่อง มาตรฐานอาจารย์ และมาตรฐานด้าน Curricula Management and 
Assurance of Learning จะเป็น   หัวใจส าคัญในการด าเนินงาน โดยก าหนดแผนปฏิบัติการในการ
ขับเคลื่อนการเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน AACSB  โดยก าหนดแนวทางในการควบรวมหลักสูตร พิจารณา
เลือกเครื่องมือในการปฏิบัติงาน จัดระบบกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการทุกหลักสูตร 
และจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม Learning Goals ของแต่ละหลักสูตรและแนวทางการจัดการ
หลักสูตรตามแนวทางมาตรฐาน AACSB และด าเนินการตามระบบคุณภาพหลักสูตร AUN-QA ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดควบคู่กันไป 

 
3. แนวทางท่ีง่ายและสะดวกในการปฏิบัติ (Simplify) แนวทางการในการใช้งานหลักสูตร

และบริการที่มีคุณภาพ เข้ากับโลกของเทคโนโลยีดิจิทัล ให้บริการกับผู้เรียนได้ในทุกช่วงวัย และมีการ
จัดระบบนิเวศ และกระบวนการสนับสนุนใหม่ ที่สามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บนสังคม
ที่เป็น Knowledge Based Society ด้วยการพัฒนาระบบและรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ โดยใช้เครื่องมือ
ทางด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุน ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนเป็น Global Citizen ให้มีศักยภาพ 
(ภาพท่ี 11) ดังนี้ 

 Foundational Literacies : Literacy, Numeracy, Scientific Literacy, Digital 
Literacy, Financial Literacy, Multicultural/Civic Literacy 

 Competencies :  Critical Thinking, Creativity, Communication, 
Collaboration 

 Character Qualities :  Curiosity, Initiative, Persistence/Grit, Adaptability, 
Leadership, Social/Cultural awareness, Public mind 
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ภาพที่ 11 21st century skills 

ที่มา: Future of Education and Skills 2030: Conceptual Learning Framework 
http://www.oecd.org/education/2030/Education-and-AI-preparing-for-the-future-AI-Attitudes-

and-Values.pdf 
4. การสร้างความยั่งยืน (Sustainable) แนวคิดการด าเนินการดังกล่าว มุ่งหวังให้หลักสูตรและ

บริการของคณะ ได้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกระบวนการจัดการความรู้ภายในคณะ 
น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และออกแบบการท างาน จัดกิจกรรม เพ่ือท าให้องค์กรมีชีวิต และความเป็น
ชุมชน ส่งเสริมการท างานที่ออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง ผลักดันคณะและ
มหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จ และร่วมแก้ปัญหาชุมชนและสังคมเพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ สามารถแสดงแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์โดยภาพรวมดังภาพท่ี 12
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ภาพที่ 12 แนวทางในการบริหารยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 
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แนวคิดการด าเนินการทั้ง 4 ประการดังกล่าว ด าเนินการอยู่บนระบบนิเวศที่เป็น Smart 
Faculty ประกอบด้วย ระบบการรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีสภาพการ
ท างานและการเรียนรู้ที่เป็น Happy Work Place มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในลักษณะ 
Business Intelligence Support System ซึ่งระบบนิเวศแบบ Smart Faculty นี้มุ่งหวังให้น าไปสู่การ
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของคณะ โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการพัฒนากระบวนงาน 
รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ เพ่ือน าองค์กรที่มีความเป็นอัจฉริยะ หรือ
เรียกว่า Smart FMS 
ตารางท่ี 22 แสดงแนวคิดในการบริหารและขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ปี 

แนวคิดการขับเคลื่อน 2563 2564 2565 2566 
สานพลังความร่วมมือ (Synergy) เน้นความร่วมมือของ
เครือข่ายและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

    

พัฒนากระบวนงานให้เป็นระบบมีคุณภาพน าไปสู่การ
รับรองมาตรฐาน (Systematic)  

    

ใช้แนวทางท่ีง่ายและสะดวกในการปฏิบัติ  เข้ากับโลก
ของเทคโนโลยีดิจิทัล (Simplify) 

    

สร้างความยั่งยืน (Sustainable) 
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

    

                  หมายถึง engagement                  หมายถึง operation                    หมายถึง 
improvement 

ทั้งนี้  การขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการให้สอดรับกับพันธกิจ และเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยนั้น สามารถแบ่งออกได้ 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะแรก พ.ศ. 2563-2564 (Clearing House)  มุ่งเน้นการเตรียมพร้อม สานพลังทั้ง
ภายในและภายนอกคณะให้มีการท างานร่วมกัน เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และทิศทาง มาตรฐานกระบวนการ
ท างาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ปรับโครงสร้าง ปรับปรุงกฎ ระเบียบ นโยบาย เป็นต้น  

ระยะที่สอง พ.ศ. 2564-2565 (High Performance) มุ่งเน้นประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคณะ บูรณาการองค์ความรู้และมีพันธกิจสัมพันธ์กับ องค์กรภายนอก ชุมชน และสังคม เพ่ือ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือการสานพลังและท างานร่วมกันมุ่งสู่การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาประเทศ 

ระยะที่สาม พ.ศ. 2565-2566 (Smart FMS) มุ่งพัฒนาและผลักดันคณะวิทยาการจัดการ
ไปสู่การเป็นผู้น าทางวิชาการด้านบริหารจัดการ อย่างยั่งยืน เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานสากล มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบนิเวศทางดิจิทัล เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว 
ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม  ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน  

การบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ นอกจากจะใช้หลักการสานพลังและร่วมมือกันท างานตั้งแต่
การวางยุทธศาสตร์ กระจายอ านวย จัดสรรงบประมาณ และก ากับติดตามการด าเนินงานแล้ว จะต้องมี
การวิเคราะห์สัดส่วนภาระงานของกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือศึกษาความ
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เป็นไปได้เพ่ือหาสัดส่วนที่เหมาะสม ประกอบการท างานทั้ง 3 ระยะการท างาน และยังจะต้องมีการ
สนับสนุน เสริมแรง ต่อรอง และการให้รางวัลในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของคณะอีกด้วย  
ทั้งนี้ สามารถแสดงเส้นทางของยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี ได้ดังภาพที่ 13 ต่อไปนี้ 

 
 

ภาพที่ 13 เส้นทางเดินของยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ.2563-2566 
 

โดยสรุป ภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) 
ที่น าเสนอทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายส าคัญในการระบุเส้นทางเดิน หรือทิศทางที่เกื้อหนุนให้คณะวิทยาการ
จัดการก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าด้านบริหารจัดการระดับประเทศ สมดังความมุ่งมั่นตลอด
ระยะเวลา 45 ปี ทั้งนี้ ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของการเป็นสถาบันการศึกษาที่บูรณาการศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ ทั้งการบริหารธุรกิจ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ภายใตค้วาม
ร่วมมือที่เข้มแข็งจากประชาคมทุกภาคส่วน นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีมุ่งหวังที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีบทบาทในการแก้ปัญหาประเทศและ
ภาคใต้ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับโลก ที่จะช่วยน าพาการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ผังความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการกับแผนระดับต่าง ๆ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2563-2566 
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ผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการระหว่างปีการศึกษา 2559-2561  

ในรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
หมวด 7 ผลลัพธ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (รูป 7.1-1) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากมีการปรับกระบวนการติดตามข้อมูล โดยปี
การศึกษา 2560 เพ่ิมช่องทางการประสานงานไปยัง
บัณฑิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และปีการศึกษา 2561 
มีการจัดท าแผนติดตามภาวะการมี งานท า โดย
ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลในระบบ JOB PSU 
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมการติดตามผ่านทางโทรศัพท์ 

 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. (รูป 7.1-2) มีแนวโน้ม
สูงขึ้น เนื่องจาก SL ได้ก าหนดกลยุทธ์เพ่ิม
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือผลิตผลงานวิจัย มีการจัดท า
แผนการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์
สามารถสร้างผลงานวิจัยตั้งแต่การค้นหาหัวข้อ
วิจัย จนกระทั่งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
เช่น โครงการ “Research Article Manuscript 

Development for International Publication" 
โครงการ "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่
ต ารา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 

รายได้จากการบริการวิชาการ (รูป 7.1-3) 
มีแนวโน้มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดในปีงบประมาณ 
2561 เนื่องจาก SL ได้ก าหนดแผนระยะสั้น บริการ
วิชาการภายใต้โจทย์ความต้องการของสังคมและ
ชุมชน มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ 
เพ่ือแสวงหาลูกค้าและแหล่งงบประมาณใหม่ เช่น 
อ.ส.ค. ธนาคารออมสิน ศอ.บต. รวมทั้งโครงการ
ตามกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด   

65.78
78.16 84.4

60.00
70.00

80.00

77.89
87.28 88.10

2559 2560 2561

รูป 7.1-1 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

วจก. เป้าหมาย คู่เทียบ

ดี 

15

23
26

10
13 15

19

2559 2560 2561

รูป 7.1-2 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ

วจก. เป้าหมาย คู่เทียบ

ด ี

4.06
3.35

6.04

2
3

4

2559 2560 2561

รูป 7.1-3 รายได้จากการบริการวิชาการ (ล้านบาท)

รายได้ เป้าหมาย

ดี 
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ล าดับ ตัววัด หน่วยวัด 2559 2560 2561 เป้าหมาย 
7.1-4 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนของบัณฑติที่ได้งานท าระดับปริญญาตรี บาท 17,017 16,866 17,559 15,000 
7.1-5 บัณฑิตที่ท างานตรงตามสายงาน ร้อยละ 68.78 67.58 N/A 60.00 
7.1-6 นักศึกษาปริญญาตรีทีไ่ดร้ับรางวัลการประกวดผลงานทาง

วิชาการระดับประเทศ  
(คู่เทียบ) 

คน  21 
(7)  

 8  16 20 

7.1-7 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดบัปริญญาตรี 5 ด้าน  
(คู่เทียบ) 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

4.10 
(4.47) 

4.06 
(4.52) 

4.11 
(4.55) 

4.0 

- ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 4.32 4.30 4.32 4.0 
- ด้านความรู้ความสามารถ 4.07 4.00 4.12 4.0 
- ด้านทักษะทางปัญญา 4.02 3.98 4.00 4.0 
- ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 4.17 4.09 4.12 4.0 
- ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลย ี 3.93 3.93 3.97 4.0 

7.1-8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดบับัณฑิตศึกษา 5 ด้าน 
(คู่เทียบ) 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

4.20 
(4.49) 

4.37 4.41 
(4.56) 

4.0 

- ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 4.40 4.41 4.34 4.0 
- ด้านความรู้ความสามารถ 4.23 4.44 4.56 4.0 
- ด้านทักษะทางปัญญา 4.13 4.31 4.45 4.0 
- ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 4.30 4.43 4.41 4.0 
- ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลย ี 3.94 4.24 4.31 4.0 

7.1-9 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับปรญิญาตรดี้านความเป็น
ผู้น า 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

3.92 3.86  3.88  4.00 

7.1-10 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านความเป็น
ผู้น า 

4.49 4.38  4.30  4.00 

7.1-11 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับปรญิญาตรดี้านความคิด
สร้างสรรค ์

คะแนน 
(เต็ม 5) 

3.80 3.77  3.81  4.00 

7.1-12 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับบณัฑิตศึกษาด้านความคิด
สร้างสรรค ์

3.98 4.24  4.32  4.00 

7.1-13 ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปรญิญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา (คู่เทียบ) 

ร้อยละ 43.12 
(21.88) 

 48.11 46.34 55 

7.1-14 ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีตีพมิพ์เผยแพร่
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา(คู่เทียบ) 

ร้อยละ 122.22 
(100) 

125 250 100 

7.1-15 หลักสตูรที่ตอบสนองแนวคิด และแนวโน้มด้านบริหาร
จัดการ ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 

หลักสตูร 4 7 5 5 

7.1-16 รายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Online/MOOC รายวิชา N/A N/A 266 250 
7.1-17 ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการและ

วารสาร 
เรื่อง 87 66 82 70 

- ระดับชาต ิ เรื่อง 73 55 58 50 
- ระดับนานาชาติ   เรื่อง 14 11 24 20 

7.1-18 ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ เรื่อง 1 2 1 4 
7.1-19 เงินทุนวิจัยจากภายนอก  

(คู่เทียบ) 
ล้านบาท 6.84 

(12.03) 
9.85 8.90 7.80 
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ล าดับ ตัววัด หน่วยวัด 2559 2560 2561 เป้าหมาย 
7.1-20 ผลงานวิจัยในฐานข้อมลู WoS/SCOPUS ที่ไดร้ับการ 

Citations 
เรื่อง 4 4 6 3 

7.1-21 ระดับคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม TCI 1 TCI 1 TCI 1 TCI 1 
7.1-22 ผลงานวิจัยของอาจารย์/นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาท่ี

ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
เรื่อง 3 2 2 5 

7.1-23 จ านวนโครงการบริการวิชาการ โครงการ 11 14 21 15 
- ประเภทท่ีปรึกษา โครงการ 3 6 4 3 
- ประเภทอบรม โครงการ 6 7 15 10 
- ประเภทศูนยส์อบ โครงการ 2 1 2 2 

7.1-24 หลักสูตรพิเศษ/โครงการที่เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

โครงการ 11 15 23 10 

7.1-25 โครงการบริการวิชาการทีส่ร้างรายได้ให้กับคณะ ร้อยละ 45.45 50.00 33.33 50.00 
7.1-26 ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการ Smart Start Up โครงการ N/A 15 62 36 
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
นักศึกษาปริญญาตรีส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนด มีแนวโน้มลดลง (รูป 7.1-27) โดยมีนักศึกษา
ที่ก าลังศึกษาเกินระยะเวลาก าหนดเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาการเงินธุรกิจ ทั้งนี้ SL ได้
ประสานงานไปยังผู้สอนรายวิชา พบว่า มาตรฐานการ
เรียนเป็นไปตามปกติ โดยในปีการศึกษาถัดไปจะมี
การสอนเสริมในรายวิชาดังกล่าว รวมทั้งก าหนดให้
งานบริการการศึกษา ติดตามสถานะของผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ โดยอยู่ระหว่างการจัดท าระบบสารสนเทศ
รายงานสถานะทางการศึกษาของผู้ เรียน เพ่ือให้
อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และหน่วยงานที่
รับผิดชอบสามารถติดตามสถานะทางการศึกษาผู้เรียน น าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา 

ล าดับ ตัววัด หน่วยวัด 2559 2560 2561 เป้าหมาย 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
7.1-28 ระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท  ปี/เดือน 3 ป 1 ด  2 ป 10 ด  3 ป 2 ปี 
7.1-29 ระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก   ปี/เดือน 5 ป 6 ด 5 ป 4 ด 4 ป 11 ด 3 ปี 
7.1-30 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตกออก ร้อยละ 1.06 0.89 0.79 0.60 
7.1-31 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรตี่อ

ประสิทธิภาพการสอน 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

4.41 
(4.04) 

4.43 
(4.11) 

4.45 
(4.22) 

4.50 

7.1-32 รายวิชาที่มีการสอนแบบ Active learning/WIL ร้อยละ 100 100 100 100 
7.1-33 อัตราการสอบผ่านการวัดความสามารถภาษาอังกฤษ      

- ช้ันปีท่ี 1 (รหัส 61) ร้อยละ   61.37 50.00 
- ช้ันปีท่ี 2 (รหัส 60) ร้อยละ  54.04 70.46 60.00 
- ช้ันปีท่ี 3 (รหัส 59) ร้อยละ 57.26 83.13 90.34 80.00 

85.59

87.33

82.97
85.00 85.00 85.00

88.12

79.65

2559 2560 2561

รูป 7.1-27 ร้อยละนักศึกษาปริญญาตรีส าเรจ็การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

วจก. เป้าหมาย คู่เทียบ

ด ี
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ล าดับ ตัววัด หน่วยวัด 2559 2560 2561 เป้าหมาย 
7.1-34 นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 

(TOEIC/IELTS/TOEFL) 
คน 39 47 24 50 

7.1-35 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ทางคอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 23.84 17.18 19.28 35.00 

7.1-36 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ Global Citizen โครงการ 10 9 13 8 
7.1-37 โครงการ/รายวิชาทีส่่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี ผู้ประกอบการ และภาวะผู้น า 
โครงการ 24 30 34 25 

7.1-38 โครงการพัฒนาทักษะดา้นวิจัยนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา โครงการ 2 6 3 3 
7.1-39 จ านวนการให้ค าแนะน า/ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ครั้ง 245 200 113 100 
7.1-40 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเสรมิสรา้งศักยภาพด้านการวิจัย คน 35 29 41 35 
7.1-41 บทความจากโครงการพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยท่ีตอบรับ

จากวารสารวิชาการ/ที่ประชุมวิชาการ 
เรื่อง  7 4 10 

7.1-42 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงสัญญา โครงการ 0 0 0 0 
7.1-43 จ านวนโครงการอบรมด้านมาตรฐาน AACSB โครงการ  1   3   2  1 
การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
7.1-44 บุคลากรทีผ่่านการอบรมการรับมอืเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ N/A 47.06 N/A 80.00 
7.1-45 ระดับความส าเร็จของการเป็น Smart Faculty ระดับ 

(เต็ม 5) 
2 3 3 3 

7.1-46 เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการกู้คืนเครื่องแม่ข่ายเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน นาที 10 10 6.40 10 

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ล าดับ ตัววัด หน่วยวัด 2559 2560 2561 เป้าหมาย 
7.1-47 นักศึกษาปริญญาตรีแลกเปลี่ยน      

- Inbound ร้อยละ 0.23 0.26 0.27 1.00 
- Outbound ร้อยละ 0.17 0.55 0.41 1.00 

7.1-48 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยน      
- Inbound ร้อยละ 1.49 0.90 1.60 1.00 
- Outbound ร้อยละ 0.93 0.23 0 1.00 

7.1-49 โครงการบริการวิชาการทีเ่กิดจากความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

โครงการ 8 12 8 8 

7.1-50 จ านวนสถาบันในเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
(คู่เทียบ) 

สถาบัน 27 
(11) 

24 
(15) 

19 
(20) 

25 

7.1-51 จ านวนสมาคมศิษย์เก่าระดับบณัฑติศึกษา สมาคม 1 1 1 1 
 



- 99 - 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

SL มุ่ งสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าตามกลไกการขับเคลื่อน
ค่านิยม PRIDE มอบหมายให้หน่วยงาน
ให้บริการมีการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้าในทุกปีการศึกษา โดยในปี
การศึกษา 2561 ได้เพ่ิมการประเมิน
ความพึงพอใจของห้อง เรียน ห้อง
บรรยาย โสตทัศนูปกรณ์ และระบบ
สารสนเทศของคณะ แบ่งการประเมิน
ตามกลุ่มผู้เรียนที่ระบุในโครงร่างองค์กร (ตาราง OP-1 ข(2-1)) ส าหรับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ (รูป 7.2-1) มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากงานวิจัยได้
ปรับปรุงการจัดงานประชุมวิชาการโดยใช้ผลการประเมินของปีก่อนหน้า เช่น ลดขั้นตอนการลงทะเบียน โดยให้
ผู้เข้าร่วมส่งไฟล์น าเสนอก่อนวันจัดงานประชุม เพ่ิมเจ้าหน้าที่ดูแลโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บริเวณห้องน าเสนอ เป็นต้น 

ล าดับ ตัววัด หน่วยวัด 2559 2560 2561 เป้าหมาย 
ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
7.2-2 ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรตี่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียน(คู่เทียบ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

3.95 
(4.46) 

3.84 
N/A 

3.97 
(3.77) 

4.00 

- หน่วยทรัพยากรการเรียนรู้  3.87 3.76 3.89 4.00 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 4.03 3.92 3.91 4.00 
- ห้องเรียน ห้องบรรยาย N/A N/A 4.09 4.00 
- โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้องบรรยาย N/A N/A 3.97 4.00 
- ระบบสารสนเทศ N/A N/A 3.97 4.00 

7.2-3 ความพึงพอใจของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียน 
(คู่เทียบ) 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

N/A N/A 3.53 
(3.88) 

4.00 

- หน่วยทรัพยากรการเรียนรู้  3.87 3.76 3.53 4.00 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ N/A N/A 3.28 4.00 
- ห้องเรียน ห้องบรรยาย N/A N/A 3.81 4.00 
- โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้องบรรยาย N/A N/A 3.66 4.00 
- ระบบสารสนเทศ N/A N/A 3.38 4.00 

7.2-4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการส านักงานบัณฑิตศึกษา คะแนน N/A N/A 4.15 4.00 
7.2-5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ คะแนน 

(เต็ม 5) 
3.91 4.27 4.25 

(4.58) 
4.25 

 
- ภาครัฐ  3.86   4.45   4.29  4.25 
- เอกชน  3.94   3.91   4.08  4.25 

4.23

4.32

4.43

4.25 4.25 4.25

2559 2560 2561

รูป 7.2-1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการบริหารจัดการ  

ความพึงพอใจ (เต็ม 5) เป้าหมาย

ดี
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ล าดับ ตัววัด หน่วยวัด 2559 2560 2561 เป้าหมาย 
- ชุมชน  N/A   4.72   4.56  4.25 

ความผูกพันของผู้เรียนและลกูคา้กลุ่มอื่น 
7.2-6 นักศึกษาปริญญาตรลีาออก/โอนยา้ย ร้อยละ 4.93 5.24 3.79 2.50 
7.2-7 ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า  

(คู่เทียบ) 
ล้านบาท 0.49 

(0.066) 
0.46 

(0.205) 
0.33 0.50 

7.2-8 จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า กิจกรรม 8 8 5 3 
7.2-9 ศิษย์เก่าระดับผู้น าท่ีได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก คน 7 8 13 5 
7.2-10 จ านวนแหล่งทุนบริการวิชาการที่จัดสรรทุนต่อเนื่อง แหล่งทุน 4 5 10 5 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
SL มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก โดยสนับสนุนทุนให้พนักงานเงินรายได้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ทุนพัฒนาโครงร่างวิจัยเพ่ือเตรียม
ศึกษาต่อ ส่งผลให้จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญา
เอกต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด (รูป 7.3-1) มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ส าหรับจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด (รูป 7.3-2) มีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากอาจารย์เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้  ปี
การศึกษา 2562 มีอาจารย์อยู่ระหว่างการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน โดยงานวิจัย 
ภาควิชา และหน่วยทรัพยากรมนุษย์ได้จัดโครงการขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

การโอนย้าย-ลาออกของบุคลากร (รูป 7.3-3) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากย้าย
กลับภูมิล าเนาเดิม ทั้งนี้ SL และหน่วยทรัพยากรมนุษย์ได้ปรับกระบวนการรับบุคลากรสายวิชาการ โดยเพ่ิม
เกณฑ์การคัดเลือกที่ให้ความส าคัญกับผู้สมัครในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
 

43.71 47.22

53.90
50.00 50.00 50.00

63.26 63.26
71.42

2559 2560 2561

รูป 7.3-1 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

วจก. เป้าหมาย คู่เทียบ

ดี

25.17 26.39 24.11

35.00 35.00 35.00

55.10
46.93 46.93

2559 2560 2561

รูป 7.3-2 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 

วจก. เป้าหมาย คู่เทียบ

ดี 5.26

1.37

4.05
3.49

4.82

1.22

2559 2560 2561

รูป 7.3-3 ร้อยละการโอนย้าย-ลาออกของบุคลากร 

สายวิชาการ สายสนับสนุน

ดี
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ล าดับ ตัววัด หน่วยวัด 2559 2560 2561 เป้าหมาย 
อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร 
7.3-4 จ านวนอาจารยต์่อนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า อัตราส่วน 1:40.1

4 
1:43.80 1:33.56 1:27 

7.3-5 จ านวนอาจารยต์่างประเทศต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ร้อยละ 7.95 5.56 4.26 10.00 
7.3-6 จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับทุนวิจยัภายนอกต่ออาจารย์ประจ าที่

ปฏิบัติงานจริงท้ังหมด (คูเ่ทียบ) 
ร้อยละ 11.35 

(15) 
13.04 12.21 15.00 

7.3-7 จ านวนผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ปฏิบัติงาน
จริง 

ร้อยละ 1.42 2.90 1.53 5.00 

7.3-8 จ านวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการหรือ
วารสารต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 

     

-ระดับชาต ิ ร้อยละ 103.55 79.71 88.55 65.00 
-ระดับนานาชาต ิ ร้อยละ 19.86 15.94 36.64 35.00 

7.3-9 จ านวนเงินทุนวิจัยภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงานจริง บาท 97,022 142,771 135,924 100,000 
7.3-10 จ านวนโครงการบริการวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ปฏิบัติงาน

จริง 
ร้อยละ 15.60 20.29 32.06 20.00 

7.3-11 รายได้บริการวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงาน
จริง 

บาท 57,663 48,664 92,314 50,000 

7.3-12 อาจารย์ที่มผีลการประเมินการสอนในระดับด ี ร้อยละ 95.57 99.35 97.24 100 
7.3-13 บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีต าแหนง่เชี่ยวชาญ/ช านาญการ ร้อยละ 13.95 14.46 12.20 15.00 
7.3-14 อาจารย์ที่มีคณุสมบัตติามเกณฑม์าตรฐาน AACSB 

(คู่เทียบ) 
ร้อยละ N/A N/A 79.37 

(100) 
90.00 

7.3-15 อาจารย์ที่คณุสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน AACSB ร้อยละ N/A N/A 20.63 10.00 
7.3-16 อาจารย์ที่ได้รับการรับรองวิชาชีพ  ร้อยละ  38.46   35.71   30.77  35.00 
7.3-17 จ านวนผลงานโครงการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

(KAIZEN/LEAN) 
ผลงาน N/A 5 16 8 

บรรยากาศในการท างาน 
7.3-18 ความพึงต่อใจต่อบรรยากาศและสิง่แวดล้อมในการท างาน      

-สายวิชาการ คะแนน 
(เต็ม 5) 

 3.78 3.37 4.00 
-สายสนับสนุน  3.74 4.16 4.00 

7.3-19 การมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ      
-สายวิชาการ สัดส่วน  45.00 45.00 50.00 
-สายสนับสนุน  52.75 60.38 60.00 

7.3-20 บุคลากรไดร้ับอุบัติเหตุจากการท างาน/เจ็บป่วย ครั้ง N/A N/A 168 200 
ความผูกพันของบุคลากร 
7.3-21 ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร      

- สายวิชาการ คะแนน 
(เต็ม 5) 

 3.78 3.86 4.00 
- สายสนับสนุน  3.79 4.07 4.00 

การพัฒนาบุคลากร 
7.3-22 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรมเกณฑ์ AUN-QA 

(สะสม) 
ร้อยละ 89.04 94.20 94.20 100 
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ล าดับ ตัววัด หน่วยวัด 2559 2560 2561 เป้าหมาย 
7.3-23 อาจารย์ที่ผ่านการอบรมการนเิทศงานสหกิจศึกษา (สะสม) คน 48 48 57 55 
7.3-24 บุคลากรศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ      

- สายวิชาการ ร้อยละ 0 0 4.05 2.00 
- สายสนับสนุน ร้อยละ 2.33 0 0 0.50 

7.3-25 บุคลากรทีไ่ด้รบัการอบรมเกณฑ์มาตรฐาน AACSB คน  2   54   5  5 
7.3-26 บุคลากรได้รับการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารในแต่ละระดับ คน 2 10 3 3 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล  
ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน/สตง. (7.4-4) เพ่ิมขึ้น เนื่องจากในปีการศึกษา 2561 หน่วย
ตรวจสอบภายในได้สุ่มตรวจคณะวิทยาการจัดการตามรอบการตรวจสอบภายใน ก าหนดประเด็นตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยคณะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดท า Work Flow ยังไม่ครบ
ทุกกิจกรรมหลัก 2) กระบวนการด้านบริการวิชาการ บางกระบวนการไม่เป็นไปตามระเบียบ 3) กระบวนการ
เงินยืมฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา และ 4) กระบวนการเงินบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้ SL ได้ให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจัดท ากระบวนงานตามรูปแบบ
ของ ก.พ.ร และเพ่ิมโครงการอบรมการจัดท ากระบวนงานในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2563 
ล าดับ ตัววัด หน่วยวัด 2559 2560 2561 เป้าหมาย 
การน าองค์กร 
7.4-1 ระดับความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานคณะ      

-สายวิชาการ คะแนน 
(เต็ม 5) 

 3.59 2.95 3.75 
-สายสนับสนุน   3.62 3.42 3.75 

7.4-2 ระดับความรัก ความผูกพันกับคณะ      
-สายวิชาการ คะแนน 

(เต็ม 5) 
 3.88 3.74 3.75 

-สายสนับสนุน  3.89 4.16 3.75 
7.4-3 ระดับความเช่ือมั่นและพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะ      

-สายวิชาการ คะแนน 
(เต็ม 5) 

 3.71 3.05 3.75 
-สายสนับสนุน  3.68 3.42 3.75 

การก ากับดูแล 
7.4-4 ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน/สตง. เรื่อง 0 0 4 0 
7.4-5 ผลการประเมินทางด้านธรรมาภิบาลของคณะ คะแนน 

(เต็ม 5) 
 3.32 2.83 3.50 

กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 
7.4-6 หลักสตูรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 
7.4-7 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินหลักสตูรระดับปริญญาตรตีาม

เกณฑ์ AUN QA 
คะแนน 
(เต็ม 7) 

3.04 2.88 2.99 3.00 

7.4-8 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา
ตามเกณฑ์ AUN QA 

คะแนน 
(เต็ม 7) 

2.91 2.71 2.89 3.00 

7.4-9 หลักสตูรที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรของ สกอ.  
(คู่เทียบ) 

ร้อยละ 93.33 
(100) 

100.00 100.00 100.00 

7.4.10 การจัดซื้อจดัจ้างท่ีเป็นไปตามแผน (มอ.600) ร้อยละ 100 100 100 100 
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ล าดับ ตัววัด หน่วยวัด 2559 2560 2561 เป้าหมาย 
7.4-11 จ านวนข้อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

จรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์ 
โครงการ 0 1 1 3 

จริยธรรม 
7.4-12 จ านวนเรื่องร้องเรียนของบุคลากรต่อผู้บริหารระดับสูง เรื่อง 0 0 0 0 
7.4-13 ข้อร้องเรียนที่ไดร้ับการแกไ้ข ร้อยละ N/A N/A 100 80 
7.4-14 โครงการบริการวิชาการทีม่ีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน โครงการ 1 3 5 3 
7.4-15 งานวิจัยท่ีมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน ร้อยละ 25.00 46.15 11.76 30.00 
7.4-16 โครงการหรือกิจกรรมเพื่อรณรงคห์รือช้ีน าสังคม โครงการ 1 1 7 1 
7.4-17 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสังคมและชุมชน รายวิชา 7 12 10 6 
7.4-18 จ านวนนักศึกษาผิดวินัย คน 7 18 5 10 
7.4-19 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ คน 932 1,031 619 700 
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ (รูป 7.4-20) ปีการศึกษา 2559 SL ได้ใช้ตัวชี้วัด KPIs ของ
มหาวิทยาลัยในการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ไม่เกิดการวัดประสิทธิผลของกลยุทธ์ในแผน
ยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง จึงได้ทบทวนตัวชี้วัดในปีการศึกษา 2560-2561 เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 
ส่งผลให้มีแนวโน้มความส าเร็จที่ดีขึ้น ส าหรับปีการศึกษา 2561 ที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากตัวชี้วัดความส าเร็จ
บางส่วน เช่น การได้รับรางวัลทางด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมจากหน่วยงานภายนอก ไม่
สามารถด าเนินการให้ถึงเป้าหมายที่ก าหนดได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ส่งผลให้ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ SL อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ พ.ศ. 2563-2566 เพ่ือทบทวนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ส าหรับความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (7.4-21) SL ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2560-2561 ทั้งนี้ พบว่าผลการด าเนินงาน
ค่อนข้างต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จึงมอบหมายให้งานนโยบายและแผนมีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการรายไตรมาส ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2562 ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการมี
แนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ SL ได้มุ่งเน้นให้เกิดโครงการ/หลักสูตรเชิงบูรณาการข้ามสายงาน (7.4-22) โดย
บูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์ ในการให้บริการวิชาการสู่สังคม 
ล าดับ ตัววัด หน่วยวัด 2559 2560 2561 เป้าหมาย 
7.4-22 โครงการ/หลักสูตรเชิงบูรณาการขา้มสายงาน โครงการ 3 3 5 3 

31.25
81.25 68.75

75.00 75.00 75.00

2559 2560 2561

รูป 7.4-20 ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์

ร้อยละ เป้าหมาย

ดี

55.08 50.43 71.43

80.00 80.00 80.00

2560 2561 2562

รูป 7.4-21 ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติ
การ

ร้อยละ เป้าหมาย

ดี
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
เงินรายได้สะสม (รูป 7.5-1) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก 
SL วางแผนการบริหารเงินรายได้สะสมแบบสมดุล โดย
วางแผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายรับ ส่งผลให้คณะ
มีเงินรายได้สะสมเพิ่มขึ้น  
ส าหรับการรับเข้านักศึกษาปริญญาตรีได้ตามแผน  
(รูป 7.5-2) มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากปัญหาด้านสภาพ
เศรษฐกิจ และจ านวนประชากรที่ลดลง ส่งผลให้บาง
สาขาวิชารับนักศึกษาได้ลดลง เช่น สาขาการจัดการ 
(ภาษาอังกฤษ) เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ จึงมีค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่อนข้างสูง และสาขาระบบสารสนเทศ ที่มีการเปิดสอน
ในหลายคณะและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  SL ได้ก าหนด
แผนงานสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยระบบ
เทคโนโลยี เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์เพ่ือรองรับกลุ่ม
ผู้เรียนที่หลากหลายเพิ่มข้ึน 

ล าดับ ตัววัด หน่วยวัด 2559 2560 2561 เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 
7.5-3 งบประมาณเงินรายไดต้่องบประมาณทั้งหมด ร้อยละ 62.58 69.30 95.88 80.00 
7.5-4 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 74.50 87.12 100.00 
7.5-5 การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 56.15 63.11 64.56 70.00 
7.5-6 เงินรายได้ต่อป ี      

-การจัดการศึกษา ล้านบาท 61.89 66.40 56.55 65.00 
-บริการวิชาการ ล้านบาท 2.44 1.70 4.39 2.50 

7.5-7 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ล้านบาท 1.53 1.84 2.07 1.80 
7.5-8 เงินทุนวิจัยท้ังหมด  

(คู่เทียบ) 
ล้านบาท 6.84 

(15.94) 
10.69 9.59 8.00 

7.5-9 สินทรัพย์สุทธิโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ล้านบาท 91.07 103.34 100.37 100.00 
7.5-10 เงินทุนการศึกษาจากภายนอก ล้านบาท 1.93 2.22 1.80 2.00 
7.5-11 งบประมาณพัฒนานักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาปริญญาตร ี บาท 1,666 1,937 1,834 2,500 
7.5-12 งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร      

-สายวิชาการ ล้านบาท 0.71 0.97 2.53 1.00 
-สายสนับสนุน ล้านบาท 0.94 1.11 1.42 1.20 

7.5-13 งบก าไรขาดทุนโครงการจดัการศึกษาพิเศษ (รายได้-
ค่าใช้จ่าย) 

ล้านบาท 
+6.63 +12.31 +3.8 

+10.00 

7.5-14 เงินรายได้สะสมโครงการจัดการศกึษาพิเศษ ล้านบาท 30.56 36.94 40.95 40.00 
ผลการด าเนินการด้านตลาด 

166.63
211.99

246.57

150
180 200

2559 2560 2561

รูป 7.5-1 เงินรายได้สะสม (ล้านบาท) 

รายได้สะสม เป้าหมาย

ดี

98.10
95.12

92.96

100 100 100100 100 100

2560 2561 2562

รูป 7.5-2 ร้อยละการรับเข้านักศึกษาปริญญาตรีได้ตามแผน

วจก. เป้าหมาย คู่เทียบ

ดี
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ล าดับ ตัววัด หน่วยวัด 2559 2560 2561 เป้าหมาย 
7.5-15 การรับเข้านักศึกษาระดับปรญิญาตรีได้ตามแผน ร้อยละ 98.10 95.12 92.96 100.00 
7.5-16 การรับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาได้ตามแผน ร้อยละ 54.39 47.55 84.52 70.00 
7.5-17 นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาต่อนกัศึกษาทั้งหมด  

(คูเ่ทียบ) 
ร้อยละ 15.08 

(10.18) 
12.53 11.28 20.00 

7.5-18 นักศึกษาใหม่ระดับปรญิญาตรีที่มภีูมิล าเนาในภาคใต ้ ร้อยละ 93.79 92.26 93.03 90.00 
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