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บทความฉบับเต็ม (Full Paper) 

ชื่อเรื่องนำเสนอ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “HUSO 5 Smarts” 
ชื่อหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
ผู้นำเสนอและผู้เขียน 

1. นายสันติ เส็นหมาน 
2. นางศิริพร ทองนวลจันทร์ 
3. นางสาวภัทรา สหะวิริยะ 

ชื่อผู้เขียนร่วม  

1. นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง  4. นายธนาพงศ์ ไชยรีย์ 

2. นางสาวสาวิตรี วงษ์นุ่น  5. นางสาวอัสมา ส่งเสริม   
3. นางสาวพิกุล แซ่เจน  6. นางสาวนูร์ไลลา ยูแม  

ที่ปรึกษา นายเรวัต รัตนกาญจน์ หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะ 

1. บทสรุปผู้บริหาร  
  การพ ัฒนาบ ุ คลากรสายสน ั บ สน ุนว ิ ชาการคณะมน ุ ษยศาสตร ์ และส ั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินการที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
 

ภาพที่ 1 พัฒนาการของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
และโครงการต่าง ๆ การนำรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP: Individual Development 
Plan) มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย พัฒนาจุดด้อยและเสริมจุดเด่น เพ่ือ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานตามหลักการเรียนรู้และพัฒนาโมเดล 70 : 20 : 10  
(การเรียนรู้จากประสบการณ์ : การเรียนรู้จากผู้อื่น : การเรียนรู้จากการอบรม) มุ่งสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ
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อย่างยั ่งยืน (Sustainable Service Beyond Excellence) และการสร้างความเข้มแข็งของทีมงานเพ่ือ
พัฒนาองค์กรร่วมกัน ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรผ่านระบบ HUSO 5 Smarts (ภาพที่ 2) ประกอบด้วย 
1) Smart Plan มีแผนการดำเน ินงานที ่ช ัดเจนและมีประส ิทธ ิภาพตามแผนการพัฒนารายบ ุคคล  
2) Smart Team มีการทำงานเป็นทีมที ่ เข ้มแข็งและมีส ่วนร่วมทั ้งการคิด การตัดสินใจการปฏิบัติ  
และการประเมินผล 3) Smart Leader มีผู ้นำที ่มีความเข้มแข็งคอยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตลอดเส้นทาง 4) Smart Supporting มีระบบสนับสนุนการทำงานที่ มีประสิทธิภาพ และ 
5) Smart Heart มีการสร ้างความร ักและความผ ูกพ ันภายในองค ์กร ดำเน ินการภายใต ้ค ่าน ิยม  
“บริการประทับใจ ฉับไว ทุกขั้นตอน นำองค์กรสู่ความสำเร็จ” เป็นฐานคิดที่ส่งผลให้บุคลากรสำนักงาน
บริหารคณะให้ความสำคัญกับทุก ๆ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พัฒนา
ตนเอง พัฒนางานตลอดเวลา เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร และเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ก่อเกิดเป็นรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรตามระบบ HUSO 5 Smarts 

  การพัฒนาบุคลากรตามระบบ HUSO 5 Smarts เป็น
การร่วมกันวางแผนดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาตนเองเพื ่อให้สามารถตอบโจทย์ TOR และ OKR 
ของคณะ หลังจากนั้นจึงร่วมกันปฏิบัติงานโดยดำเนินการ
ตามแผนการพัฒนารายบ ุคคล (IDP) ซ ึ ่ งม ี เคร ื ่องมือ
ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัต ิงานอย่างต่อเนื ่องและ
ครอบคลุมทุกส่วนงาน เช่น การจัดการความรู้ในองค์กร 
การฝึกอบรมต่าง ๆ ทั ้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
การเรียนรู ้และพัฒนาตามโมเดล 70 : 20 : 10 เพื ่อให้
สามารถปฏิบัต ิงานได้อย ่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันทบทวน
และประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้ด ีย ิ ่งข ึ ้น ซ ึ ่งจากการดำเน ินงานตามระบบ HUSO  
5 Smarts ทำให้สำนักงานบริหารคณะมีผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมาตามภาพแสดงผลลัพธ์ความสำเร็จ ดังนี้ 
         
        ภาพที่ 2 Huso 5 Smarts 
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงผลลัพธ์ความสำเร็จในช่วงปี 2561-2563 

จากภาพที่ 3 แสดงกราฟแสดงผลลัพธ์ความสำเร็จในช่วงปี 2561-2563 พบว่า ผลการดำเนินงาน
ในทุกด้านสูงขึ ้น โดยเฉพาะในด้านจำนวนหน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน จากปี 2561 และ 2562 ไม่มี
หน่วยงานหรือองค์กรใดมาศึกษาดูงาน แต่ในปี 2563 มีหน่วยงานในระดับคณะมาศึกษาดูงานที่สำนักงาน
บริหารคณะถึง 4 หน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกถึงผลลัพธ์
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามระบบ HUSO 5 Smarts ของสำนักงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือนำรูปแบบการพัฒนาตามระบบ HUSO 5 Smarts ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาหน่วยงานของตน 
ซึ่งระบบ HUSO 5 Smarts จะเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอด  
เกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ ที่ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน  
2.1 ประวัติและโครงสร้างขององค์กร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้รับ
จัดตั้งขึ้นเป็นคณะลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจัดตั้งขึ้นตามโครงการที่ได้กำหนดใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2517 ในระยะแรกใช้ ชื่อว่า 
คณะมนุษยศาสตร์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2518 
ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายที่คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ได้วางไว้ว่าจะให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี เป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคม ดังในรายงานประจำปี 2545-2546 โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิต
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี 18 สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขาวิชาและ
ปริญญาเอก 1 สาขาวิชา ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 21 
หลักสูตร 1 สำนักงานบริหารคณะ และ 3 ศูนย์บริการวิชาการ  
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การบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 
ประจำคณะ ทำหน้าที่ดูแลกำกับนโยบายต่าง ๆ ของคณะ โดยโครงสร้างองค์กรแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน คือ  

1. กลุ่มงานบริหารคณะ แบ่งเป็น 5 กลุ่มงานย่อย ได้แก่  
1.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และระบบคุณภาพ และสื่อสารองค์กร  
1.2 กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1.3 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
1.4 กลุ่มวิชาการ 
1.5 กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ศิษย์เก่าและการต่างประเทศ 

2. กลุ่มงานวิชาการ มีทั้งหมด 21 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น 
2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 18 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

มี 14 สาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  

2.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
มี 2 สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  

3. กลุ่มงานพันธกิจเพ่ือสังคม มี 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยภาษาและนวัตกรรมภาคใต้ 
4. กล ุ ่มงานว ิจ ัยและนว ัตกรรม ม ี  2 ศ ูนย ์  ได ้แก ่  ศ ูนย ์ภาษาไทยสงขลานคร ินทร์   

และศูนย์นูซันตาราศึกษา 
โดยทั้ง 4 กลุ ่มงาน อยู ่ภายใต้การบริหารจัดการของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และมีรองคณบดีบริหารงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล 
นวัตกรรมและกิจการต่างประเทศ อีกทั ้งมีประธานหลักสูตร 21 หลักสูตร บริหารกลุ ่มงานวิชาการ  
และหัวหน้าสำนักงานบริหารคณะ บริหารกลุ่มงานบริหารคณะ 

  โดยมีสำนักงานบริหารคณะ เป็นหน่วยงานภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประกอบด้วย 5 กลุ่มงานคือ 1) กลุ่มยุทธศาสตร์และระบบคุณภาพและสื่อสารองค์กร 2) กลุ่มบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 4) กลุ่มวิชาการ และ 5) กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา 
ศิษย์เก่าและการต่างประเทศ ดำเนินการภายใต้ค่านิยมองค์กร “บริการประทับใจ ฉับไวทุกขั ้นตอน  
นำองค์กรสู่ความสำเร็จ” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมทุกภารกิจของคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่วางไว้ 
 

2.2 วิสยัทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที ่จะเป็นคณะชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีองค์ความรู้ที่หลากหลายและมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมบนฐาน  
พหุวัฒนธรรม สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือ
สังคมได้อย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงสู่ความเป็นนานาชาติ เป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการในระดับภูมิภาค
อาเซียน โดยมีพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การสร้างความเป็นผู้นำวิชาการ
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร วิจัย และนวัตกรรมที่เชื่อมโยงสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนภาคใต้ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 
สามารถผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสมรรถนะสากลเพื่อให้แข่งขันได้ทั ้งในระดับประเทศและภูมิภาค
อาเซียน การสร้างความเข้มแข็งด้านบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  
และสร้างการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการวิจัยเชิงบูรณาการ
และการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในด้านการทำงานเชิงบูรณา
การ การพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพของบุคลากร การค้นคว้าองค์ความรู้ การให้บริการวิชาการที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ความเป็นนานาชาติ การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และการบริหารจัดการเพื่อความ
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 2563) ภายใต้ค่านิยม “HUSO”  
ซึ่งสามารถแปลความได้ว่า “H = Honor เกียรติภูมิความเป็นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” “U = Unity 
ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน” “S = Sophistication การสั่งสมภูมิปัญหาและความรู้ เพื่อนำมาพัฒนา
ประโยชน์ต ่อชุมชน การเร ียนการสอน หร ือเพื ่อประโยชน์เพื ่อนมนุษย์ ” และ “O = Optimism  
การมองโลกในแง่บวก” 

2.3 สินคา้และบริการที่สำคัญ กลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า  
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักงานบริหารคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์  

มีหน้าที ่สำคัญในการขับเคลื ่อน ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมให้ภารกิจของคณะฯ สำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ โดยพัฒนาระบบที่เรียกว่า 
“HUSO 5 Smarts” เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนให้คณะฯ เจริญเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 
ตารางท่ี 1 บริการที่สำคัญและการส่งมอบสินค้าและบริการ 

บริการที่สำคัญ 
การส่งมอบ 

กลไก/เครื่องมือ ช่องทางการสื่อสาร 
ระบบ HUSO 5 Smarts :  
การพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเพ่ือให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
สามารถตอบโจทย์การทำงาน
ในปัจจุบันและก้าวเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ 

ทีมงานพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
 

ประช ุมระดมความค ิดเห ็น (Brain 
Storming), Online Meeting,  Group 
Line และ Google Drive  
 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่มีความ
หลากหลายและสอดคล้องกับ
ความพร้อมในการพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลทั้ง
กิจกรรมการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และความสามารถในการ
ทำงาน  รวมทั้งกิจกรรม
เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์เพ่ือ
ปลูกฝังความรักความผูกพัน 
และการทำงานเป็นทีม 

ประชุมระดมความคิดเห็น (Brain 
Storming), อบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) 
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2.4 กลุ่มลูกค้า ที่สำคัญมีใครบ้าง  
ตารางท่ี 2 กลุ่มลูกค้า 

กลุ่มลูกค้าของกระบวนการ บริการที่สำคัญ กลไกการส่งมอบ 
ลูกค้าทางตรง 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระบบ HUSO 5 Smarts :  

การพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเพ่ือให้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน สามารถตอบโจทย์การ
ทำงานในปัจจุบันและก้าวเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ 

ทีมงานพัฒนาบุคลากร 
และกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ 

ลูกค้าทางอ้อม 
ผู้บริหาร 
บุคลากรสายวิชาการ 
นักศึกษา 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
วิจัย และบริการวิชาการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 

2.5 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 

 1. ได้รับการคัดเลือกเพ่ือนำเสนอผลงานในงาน Thailand Quality Conference & The 
21th Symposium on TQM-Best Practice in Thailand ปี 2564 ในวันที่ 9-10 กันยายน 2564 และ
งานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ผลงานการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานบริหารคณะ “HUSO 5 Smarts” 

2. ได้รับรางวัลการประกวดโครงการการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU 
Innovation Challenge 2020 เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

1) รางวัลยอดเยี่ยม มี 3 รายการ ดังนี้ 
- ประเภท 2 Oral Presentation ประเภท Lean (ลดต้นทุน/คุ้มค่า) ผลงาน  

"A Revolutionary Research Awarding System" โดยนายสันติ เส็นหมาน 
- ประเภท 3 Poster Presentation  (กลุ่มข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานเงินรายได้) ผลงาน "การประยุกต์รูปแบบ ICT ส่งข้อความแจ้งเตือนด้วยเทคนิค Line notify API 
ในสถานการณ์ covid-19" โดย นางสาวสาวิตรี วงษ์นุ่น และนางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง 

- ประเภท 4 Poster  Presentation  (กลุ่มลูกจ้าง) ผลงาน "ห้องน้ำมีชีวิต"  
โดยนางสาวชีพ บางพงศ์, นางดัชนี ทองช่วย, นางเกศณีย์ แซ่ซี่ และนางสาวกาลัญญุตา อีแมดอสะ 

2) รางวัลดีเด่น มี 1 รายการ ดังนี้ 
- ประเภท 4 Poster  Presentation  (กลุ่มลูกจ้าง) ผลงาน "HUSO Car Alert 

ระบบแจ้งเตือนการจองยานพาหนะ" โดย นายอัฐฐวัต เรืองรัตน์รุ่ง และนายวิญญู โอชโร 
3) รางวัลดีมาก มี 2 รายการ ดังนี้ 
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- ประเภท 3 Poster Presentation  (กลุ่มข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานเงินรายได้) ผลงาน "HUSO อยู่ Hi บาย" โดยนายธนาพงศ์ ไชยรีย์ และนางสาวพิกุล แซ่เจน 

- ประเภท 2 Oral Presentation ประเภท Lean (ลดต้นทุน/คุ้มค่า)ผลงาน 
"HUSO bye senior online" โดยนายธนาพงศ์ ไชยรีย์ และนางสาวพิกุล แซ่เจน 

4) รางวัลชมเชย มี 2 รายการ ดังนี้ 
- ประเภท 1 Oral Presentation ประเภทสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  

ผลงาน "Rolling Camera" โดย นายมูไฮมิน สุหลง  นายนิอัศฮาร์ วารีมาศ  นายอายีซัน เจะอีแต 
- ประเภท 3 Poster Presentation  (กลุ่มข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานเงินรายได้) ผลงาน "PSU-TPSF Supporting System" โดยนางศิริพร ทองนวลจันทร์, นางณัฐพร 
อ่ิมอุไร และนางสาวจงรักษ์ ศรีจันทร์งาม 

3. ได้รับรางวัลการประกวดโครงการการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU 
Innovation Challenge 2019 เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 

1) รางวัลยอดเยี่ยม มี 2 รายการ ดังนี้  
- ประเภท Oral Presentation ผลงาน HUSO Academic Talent 

Development (การพัฒนาความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ) โดย นางวาสนา สีลาภเกื้อ 
- ประเภท Poster Presentation ผลงาน ระบบจัดทำของบประมาณเงินรายได้

คณะและการติดตาม โดย นางสาวภัทรา สหะวิริยะ และนางสาวสาวิตรี วงษ์นุ่น 
2) รางวัลดีมาก มี 1 รายการ ได้แก่ ประเภท Poster Presentation ผลงาน ระบบรับ

สมัครสอบโครงการร ับนักศึกษาว ิธ ีการพิ เศษ (รอบ 5 ร ับตรงอิสระ) โดย นางณัฐพร อิ ่มอ ุไร  
และนางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง 

3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่นำเสนอ"  
ตารางท่ี 3 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

กลุ่มลูกค้าของ
กระบวนการ 

วิธีการเรียนรู้ 
ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

ความถี่ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

ที่สำคัญ 

การวัดผลลัพธ์
ความสำเร็จ 

 
ลูกค้าทางตรง 

บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

- การสำรวจความ
ต้องการพัฒนา
ทักษะของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

2 ครั้ง / ปี 
 

- ได้รับความรู้และ
พัฒนาทักษะที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

- นำความรู้และ
ทักษะไป
ประยุกต์ใช้กับ
งานที่รับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรมีตำแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

- บุคลากรมผีลงาน
ทางวิชาการ (คู่มือ
การปฏิบัติงาน/
งานวิจัยสถาบัน) 

- บุคลากรได้รับเชิญ
เป็นวิทยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- บุคลากรได้รางวัล
จากการประกวด/

- ผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน
จุดเด่นและสิ่งที่
ควรพัฒนาของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

2 ครั้ง / ปี 
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กลุ่มลูกค้าของ
กระบวนการ 

วิธีการเรียนรู้ 
ความต้องการ/
ความคาดหวัง 

ความถี่ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

ที่สำคัญ 

การวัดผลลัพธ์
ความสำเร็จ 

 
- การประชุม

สำนักงานบริหาร
คณะ 

 
 
 
 
 

เดือนละครั้ง - ทุนสนับสนุนการ
พัฒนา/อบรม/
ศึกษาดูงาน 

- ได้รับการแต่งตั้ง
ในตำแหน่งที่
สูงขึ้น 

แข่งขันผลงาน
ประเภทโครงการ
และนวัตกรรม 

ลูกค้าทางอ้อม 
ผู้บริหาร/ 
บุคลากรสาย
วิชาการ/ 
นักศึกษา 

- การสำรวจความ
พึงพอใจต่อ
บริการต่าง ๆ  
ของคณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

2 ครั้ง / ปี 
 
 

- ได้รับบริการที่
ตรงกับความ
ต้องการ สะดวก
และรวดเร็ว 

- การจัด
สภาพแวดล้อมที่
สนับสนุน/
ส่งเสริมการเรียน
การสอนและการ
วิจัย 

- ความก้าวหน้าใน
อาชีพ  

- ทุนสนับสนุน/
ทุนการศึกษา 

- ได้ศึกษาใน
หลักสูตรที่มี
คุณภาพ 

- สำเร็จการศึกษา
ตามแผน 

ความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร บุคลากร
สายวิชาการ และ
นักศึกษาในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ  - การสอบถาม

ในขณะ
ปฏิบัติงาน 

เมื่อมีการ
ให้บริการ 

 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานบริหารคณะ ได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการ

ดำเนินการแต่ยังไม่ได้ปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาทักษะเพื่อสนับสนุนการทำงานของ
บุคลากร รวมถึงผลักดันการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ดังตารางที ่4 
ตารางท่ี 4 กระบวนการ PDCA ที่ดำเนินการในอดีต 
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PDCA กิจกรรม เครื่องมือ/ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Plan: 
วางแผน 

1. การวางแผนทบทวน
เป้าหมายการทำงานตาม 
TOR และทบทวนค่านิยม
องค์กร  

1. ประชุมระดมความคิดเห็น 
(Brain Storming)  
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
ตาม TOR ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเป็นประจำทุก
เดือน  

หัวหน้า
สำนักงาน 
บริหารคณะ 

2. การวางแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ เน้นการ
ฝึกอบรมจากวิทยากร
หน่วยงานภายในและภายนอก 

2.1 ให้บุคลากรเลือกหัวข้อในการ
พัฒนาด้วยตนเองโดยใชง้บพัฒนา
บุคลากร 12,000 บาทต่อคนต่อ
ปีงบประมาณ  
2.2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือ
ปลูกฝังความรักและความผูกพัน 

บุคลากรสาย 
สนับสนุน
วิชาการ 

3. การติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน 

3.1 แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี (TOR) 

หัวหน้า
สำนักงาน
บริหารคณะ 

Do: ดำเนิน 
การตาม
แผน 
 
 
 
 
 

1. ทบทวนเป้าหมายการ
ทำงานตาม TOR 
 

1.1  บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทบทวนการทำงานตาม 
TOR  
1.2 โครงการสัมมนาประจำปี
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพ่ือทบทวนผลการดำเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา  

1. ผู้บริหาร
คณะ 
2. หัวหนา้
สำนักงานบริหาร
คณะ 
3. บุคลาการ
สายสนับสนุน
วิชาการ 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เน้น
การฝึกอบรมจากวิทยากร
หน่วยงานภายในและภายนอก 
 

2.1 ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรม โดยให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการมีส่วนร่วมใน
การกำหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรม 
2.2 พัฒนาทักษะบุคลากรโดย
การเปิดโอกาสให้บุคลากร
เดินทางศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน
จากหน่วยงานภายนอก เช่น 
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใต้บันทึกข้อตกลง
ระหว่างสถาบัน (ม.อ.-มข.) และ

บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 
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การศึกษาดูงานที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
2.3 เข้าร่วมอบรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงานและวิจัยสถาบัน 
(R2R)” ณ โรงแรมกาญจ์ปุระ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
2.4 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
และสุขภาพบุคลากร เช่น 
โครงการ ขับข่ีอย่างไรให้
ปลอดภัย โครงการ Hands of 
Life ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต
ขั้นพ้ืนฐาน (BLS) โครงการการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน
อาคาร 50 
2.5 กองทุน “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” 
เพ่ือเป็นช่องทางช่วยเหลือและ
แบ่งเบาภาระ 
ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งสมาชิกที่เข้า
ร่วมกองทุนจะต้องสมทบเงิน 20 
บาท/คน/เดือน/ปี เพ่ือเก็บเป็น
เงินส่วนกลาง 
เมื่อสมาชิกเจ็บป่วยหรือประสบ
อุบัติเหตุ กองทุนจะช่วยเหลือเป็น
เงิน 500 บาทให้แก่สมาชิก (ไม่
เกินรายละ 2 ครั้ง/ปี) ทั้งนี้อยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของ
คณะทำงานตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 
(สำนักงานเลขานุการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี, มปป.) โดยมีบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมร้อย
ละ 100 

Check: 
ติดตาม 

1.ติดตามการดำเนินงานระดับ
บุคคล โดยหัวหน้าสำนักงาน
บริหารคณะติดตามการ

1.1 ผลประเมิน TOR  
1.2 ผลประเมินความพึงพอใจ 

- ผู้บริหารคณะ 
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ดำเนินการตาม รอบการ
ประเมิน TOR 
2. ติดตามการดำเนินงาน
ระดับงาน ผ่านที่ประชุม
สำนักงานบริหารคณะ
ประจำเดือน เพ่ือติดตามผล
การดำเนินงานและกำหนด
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารให้
รับทราบร่วมกัน 
3. ติดตามการดำเนินงาน
หลังจากการจัดกิจกรรม 
(ประชุมถอดบทเรียน) 

1.3 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
(ประชุมถอดบทเรียน) 

- หัวหน้า
สำนักงานบริหาร
คณะ 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

Act: 
เรียนรู้/
ปรับปรุง 

หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะ
ให้ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควร
พัฒนาในระบบประเมิน TOR 
ของบุคลากร และบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการนำ
ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือวาง
แผนการปฏิบัติงาน (TOR) ใน
ปีถัดไป 

ผลประเมิน TOR  
 

- หัวหน้า
สำนักงานบริหาร
คณะ 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  
ตารางท่ี 5 กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

PDCA กิจกรรม เครื่องมือ/ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Plan: 
วางแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การวางแผนทบทวนเป ้าหมายการ
ทำ ง านตาม  TOR/OKR และทบทวน
ค่านิยมองค์กร  

ป ร ะ ช ุ ม ร ะ ด ม ค ว า ม ค ิ ด เ ห็ น  
(Brain Storming)  

หัวหน้า
สำนักงาน 
บริหารคณะ 

2. การจ ัดต ั ้ งท ีมงานพัฒนาบ ุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเพื ่อร่วมกันขับเคลื ่อน
กระบวนการพ ัฒนาบ ุคลากรให ้ เป็น
รูปธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายของ
คณะมากยิ่งขึ้น 

ประชุมวางแผนการดำเน ินงาน
พ ัฒนาบ ุคลากรสายสน ับสนุน
วิชาการเป็นประจำทุกเดือน  
 

หัวหน้า
สำนักงาน 
บริหารคณะ 
 

3. การกำหนดเคร ื ่องม ือ/กิจกรรมและ
โครงการที ่พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเพื ่อพัฒนาความรู ้ ทักษะ และ

3.1 เคร ื ่องม ือการพัฒนาความรู้  
ทักษะ และความสามารถในการ
ทำงาน 

ทีมงานพัฒนา 
บุคลากรสาย 
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PDCA กิจกรรม เครื่องมือ/ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการทำงาน (FC: Functional 
Competency) ที่สอดคล้องกับ TOR ของแต่
ละบุคคลตลอดจน OKR และเตรียมพร้อม
ก้าวสู ่ตำแหน่งที ่สูงขึ ้นในอนาคต โดยใช้
รูปแบบการพัฒนาตนเองที่หลากหลายและ
เป็นรูปธรรม เน้นวิธีการที่ให้บุคลากรได้ลง
มือปฏิบัติจริงไม่ใช่เพียงเข้ารับการฝึกอบรม
เท่านั ้น เพื ่อให้เกิดทักษะในการทำงาน
กำหนดให้มีการติดตามผลการพัฒนาจาก
ห ัวหน ้าสำน ักงานบร ิหา รคณะอย ่าง
สม่ำเสมอ ตลอดจนกิจกรรมที่เน้นเร ื ่อง
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อปลูกฝังความ
รักและความผูกพัน โดยใช้หลักการ 3 ฐาน 
คือ ฐานกาย ฐานใจ และฐานความคิด  
(วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2557) 

1) แผนพัฒนาบุคลากรายบุคคล 
(IDP: Individual Development 
Plan) เป ็นแนวทางท ี ่จะช ่วยให้
บ ุคลากรสายสนับสนุนว ิชาการ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 
พัฒนาจุดด ้อยและเสริมจุดเด่น 
พร้อมกับประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้
และพัฒนาตามโมเดล 70 : 20 : 10 
ร ้ อยละ 70 ค ื อ การเร ี ยนร ู ้ จาก
ป ร ะส บ ก า ร ณ์  ( Learning by 
Experience) ลงมือทำเพื ่อให้เกิด
ประสบการณ์ทำงานจริง ร้อยละ 20 
คือ การเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning 
by Others) หรือมีพี่เลี้ยง/โค้ชเพ่ือ
การแนะนำแนวทางในการนำ
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติ
จริง ร้อยละ 10 คือ การเรียนรู้จาก
การอบรม (Learning by Course) 
เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้ ทักษะ และ
ทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ควรมีใน
การปฏิบัต ิงาน (ศศิมา สุขสว่าง, 
2563) (โมเดลการพัฒนาและการ
เรียนรู ้ “ทฤษฎี 70 : 20 : 10”, 
2564) 

2) การจัดการความรู ้(KM: 
Knowledge Management) 
รวบรวม/ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคนิคการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ โดยจำแนก
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติ (Action Learning)  
2) การสอนงานและการเป็นพ่ีเลี้ยง 
(Coaching and Mentoring) และ 
3) การเล่าเรื่องพูดคุยแลกเปลีย่น
ความคิดเหน็ (CoP: Community of 
Practices) 

สนับสนุน
วิชาการ 
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3) เวทีประกวด นวัตกรรมของ

คณะ/มหาวิทยาลัย 
4) หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีจัด

โดยงานการเจ้าหน้าที่คณะ 
5) ถอดองค์ความรู้และศักยภาพ

ของบุคลากรที่เตรียมเกษียณอายุ
ราชการ 
3.2 เครื่องมือการสร้างมนุษย
สัมพันธ์เพื่อปลูกฝังความรักและความ
ผูกพัน ได้แก่ ทีมสัมพันธ์ (Team 
Building)  

4. การติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

4.1 แบบฟอร์มแผนพัฒนา
รายบุคคล 

4.2 แบบฟอร์มรายงานผลการ
อบรม 

หัวหน้า
สำนักงาน
บริหารคณะ 

Do: 
ดำเนิน 
การตาม
แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทบทวนเป้าหมายการทำงานตาม TOR/ 
OKR และทบทวนค่านิยมองค์กร 
 

1.1  ทุกส่วนงานทบทวนเป้าหมาย
และกำหนดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ 
TOR/ OKR  
1.2 โครงการสัมมนาประจำปี
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อ
ทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่
ผ่านมาและสร้างเสริมค่านิยม
องค์กร  

1. ผู้บริหาร
คณะ 
2. หัวหนา้
สำนักงานบริหาร
คณะ 
3. บุคลาการ
สายสนับสนุน
วิชาการ 

2. จัดตั้งทีมงานพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีมาด้วยความสมัครใจ
และมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาองค์กรร่วมกัน 
ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกส่วนงาน 
ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าสำนักงาน
บริหารคณะ 

2.1  ช่องทางการสื่อสารและการ
จัดการข้อมูลของทีม ได้แก่ Online 
Meeting,  Group Line และ 
Google Drive  
2.2  วิทยากรกระบวนการ 
(Facilitator) ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญ เช่น 
กิจกรรมสร้างเสริมค่านิยมองค์กร 
กิจกรรม Team Building กิจกรรม
เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น  

ทีมงานพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีมีความหลากหลายและ

3.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผน 
พัฒนารายบุคคลตามโมเดล 70 : 20 

ทีมงานพัฒนา
บุคลากรสาย
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สอดคล้องกับความพร้อมในการพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมี
ทั้งกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากคณะ และดำเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 10 โดยนำผลจาก TOR ปีก่อนและผล
การประเมินความพึงพอใจของ อาจารย์
และนักศึกษามาเป็นปัจจัยนำเข้าในการ
วางแผนการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมี
แผนพัฒนารายบุคคลร้อยละ 100 
และได้นำเสนอแผนต่อหัวหน้า
สำนักงานบริหารคณะเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบหัวข้อและวิธีการพัฒนา 
รวมถึงสิ่งที่จะสนับสนุนให้บุคลากร
บรรลุเป้าหมายระยะ 1 ปี และระยะ 
3 ปี เพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

สนับสนุน
วิชาการ 

3.2  จัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 3 
รูปแบบ ประกอบด้วย  

1) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 
(Action Learning) ได้แก่ การ
จัดการเอกสารด้วย Google Drive 
File Stream และการวางแผนการ
ปฏิบัติงานด้วย Microsoft To do  

2) การสอนงานและการเป็นพ่ี
เลี้ยง (Coaching and 
Mentoring) ได้แก่ ทีมงานพี่เลี้ยง
เสริมทักษะการนำเสนอผลงานสู่
การประกวดนวัตกรรม/เวทีระดับ
มหาวิทยาลัย  

3) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณะ/หน่วยงานภายนอก (CoP: 
Community of Practices) ได้แก่ 
คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ศึกษาดูงาน “การผลิตผลงานเชิง
พัฒนา  ของบุคลากรสาย
สนับสนุน” คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษา
ดูงาน เรื่อง แนวทางการพัฒนา
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บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน  
พัฒนาองค์กร และการเข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการร่วมกับ  
5 สถาบัน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลยั
บูรพา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

4) การเป็นวิทยากรให้ความรู้ใน
งานที่เชี่ยวชาญ เช่น ให้ความรู้เรื่อง
การทำวิจัยสถาบันแก่คณะ
วิทยาการอิสลาม และ 
คณะรัฐศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องการ
ขอรับการประเมิน PSU-TPSF แก่
คณะศึกษาศาสตร์และคณะ
วิทยาการอิสลาม ให้ความรู้เรื่อง
การขอตำแหน่งทางวิชาการแก่
คณะศิลปศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ปรับปรุง/พัฒนางานประจำไปสู่
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การ
ให้บริการตามค่านิยม “บริการ
ประทับใจ ฉับไวทุกขั้นตอน  
นำองค์กรสู่ความสำเร็จ” โดยมีผลงาน
ที่ส่งเข้าประกวด 
ในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่าน
นวัตกรรม “PSU Innovation 
Challenge” จำนวน  
9 ผลงาน และได้รับรางวัล 8 
ผลงาน  
คิดเป็นร้อยละ 89 
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3.4  จัดอบรมภายใน (In-House 
Training)  
โดยงานการเจ้าหน้าที่ภายใต้
โครงการ ดังนี้  

1) โครงการ Workshop for 
Senior Staff : ค่างาน...ก้าวแรกสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข้าใจหลักการเขียนค่างาน 
และเพ่ือผลักดันให้ยื่นขอประเมิน
ค่างาน โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก จำนวน 23 คน 
ประกอบด้วยบุคลากรสำนักงาน
บริหารคณะ 13 คน และบุคลากร
จากหน่วยงานภายนอก 10 คน ซ่ึง
ผลจากการจัดโครงการนี้ มี
บุคลากรสำนักงานบริหารคณะยื่น
ขอประเมินค่างาน จำนวน 7 คน
จากทั้งหมด 13 คนและได้รับการ
อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 53.84 

2) HUSO Smart Office 
ตามแผนอบรมประจำปีที่ได้สำรวจ
ความต้องการพัฒนาทักษะด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่ง
มีผู้เข้าร่วมตามแผนที่กำหนดไว้ร้อย
ละ 100 ผู้เข้าอบรมผ่านการ
ทดสอบ Post-Test ร้อยละ 90 ที่มี
คะแนนรวมมากกว่า 70 คะแนน
ขึ้นไป และผู้เข้าอบรมมีความพึง
พอใจในการอบรมระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 85  

3) 5 Smarts Classroom 
เป็นโครงการที่จัดทำข้ึนตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของ
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดย
เน้นการพัฒนาทักษะที่สำคัญ 2 
ด้าน ได้แก่ Hard Skill และ Soft 
Skill ซึ่งวางแผนดำเนินการและจัด
กิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม – 
กันยายน 2564 หลักสูตรมีทั้งหมด 
7 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. Excel 
เพ่ือการทำงานอย่างมืออาชีพ  
2. Google Data Studio 3. สร้าง
สื่อง่าย ๆ ด้วย Canva 4. Mind 
Map เครื่องมือจัดการความคิด  
5. Effective Action Plan:  
การจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 6. จับไมค์ไม่ใช่เรื่อง
ยาก และ 7. Service Mind for 
Service Excellent 
3.5 โครงการ HUSO Care ได้จัด
ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงการเอา
ใจใส่ดูแลตนเองและเพ่ือนร่วมงาน
เพ่ือให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจพร้อม
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยแบ่งเป็น 
3 กิจกรรม คือ  

1) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะใน
หัวข้อ “Nutrition Workshop New 
Normal”โดยนักโภชนาการจาก
โรงพยาบาลปัตตานี และหัวข้อ 
“Healthy Food”โดยบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ 

2) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การออกกำลังกายเพ่ือห่างไกลโรคอ้วน
ในหัวข้อ “Smart Health Smart Life” 
โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิต
อิสลามมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

3) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพจิตในหัวข้อ 

คณะทำงาน
โครงการ 
HUSO Care 
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“Happy Mind Happy Work: 
เติมพลังใจ สร้างสุขใจภายในที่
ทำงาน” โดยนักจิตวิทยาจาก
โรงพยาบาลปัตตานี  

ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมีส่วนร่วมร้อยละ 100 
3.6 กองทุน “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” เพ่ือ
เป็นช่องทางช่วยเหลือและแบ่งเบา
ภาระค่ารักษาพยาบาล ซึ่งสมาชิกท่ี
เข้าร่วมกองทุนจะต้องสมทบเงิน 
20 บาท/คน/เดือน/ปี เพ่ือเก็บเป็น
เงินส่วนกลางเมื่อสมาชิกเจ็บป่วย
หรือประสบอุบัติเหตุ กองทุนจะ
ช่วยเหลือเป็นเงิน 500 บาทให้แก่
สมาชิก (ไม่เกินรายละ 2 ครั้ง/ปี) 
ทั้งนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
ของคณะทำงานตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด (สำนักงานเลขานุการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี, มปป.) โดยมีบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าร่วมร้อยละ 
100  

คณะทำงาน
กองทุน “เพ่ือน
ช่วยเพ่ือน” 

3.7 การพัฒนาสมรรถนะสากลเพ่ือ
ตอบโจทย์ตัวชี้วัด OKR ด้านความ
เป็นเลิศทางวิชาการระดับโลก O1: 
World Class University ร้อยละของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
ทีจ่้างด้วยวุฒปิริญญาตรีขึ้นไปที่ผ่าน
เกณฑค์วามรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (Tell Me More) ระดับ 4 
ขึ้นไป โดยงานการเจ้าหน้าทีไ่ด้จัดสอบ
วัดระดับครั้งที่ 1 มีผู้สอบผ่านระดับ 
4 ขึ้นไป จำนวน 6 คน จากผู้เข้าสอบ 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และได้
วางแผนจัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
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ตนเองผ่านโปรแกรม Tell Me 
More สำหรับบุคลากรที่สอบไมผ่่าน
หรือยังไม่เข้าร่วมการทดสอบ  

Check: 
ติดตาม 

1.ติดตามการดำเนินงานระดับบุคคล โดย
หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะติดตามการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคลปีละ 
2 ครั้ง ตามรอบการประเมิน TOR คือ 
ติดตามแผนพัฒนารายบุคคลครั้งที่ 1 ใน
เดือนมกราคม และครั้งที่ 2 ในเดือน
มิถุนายน โดยบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคลต่อ
หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะ ทั้งนี้ 
หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะ มีบทบาท
สำคัญในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคลและผลสำเร็จของการพัฒนา
รวมถึงผลการปฏิบัติงานตาม TOR 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดง
ความคิดเห็นและขอรับการสนับสนุน
ทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือให้สำเร็จ
ตามเป้าหมาย  
2. ติดตามการดำเนินงานระดับงาน ผ่านที่
ประชุมสำนักงานบริหารคณะประจำเดือน 
เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานและ
พิจารณา/กำหนดข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารให้
รับทราบร่วมกัน 

1.1 ผลประเมิน TOR  
1.2 ผลประเมินความพึงพอใจ 

- ผู้บริหารคณะ 
- หัวหน้า
สำนักงานบริหาร
คณะ 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

Act: 
เรียนรู้/
ปรับปรุง 

หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะและบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการร่วมกันทบทวน สรุป
และประเมินผลการพัฒนาของตนเองตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดเตรียมวางแผนพัฒนา
ในปีถัดไป  

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน รับ
ฟังข้อคิดและสะท้อนปัญหา 
อุปสรรค และแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน   
 
 

- หัวหน้า
สำนักงานบริหาร
คณะ 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการดำเนินการก่อน-หลังการนำระบบ HUSO 5 Smarts มาใช ้

 

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ  
การดำเนินงานของสำนักงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2562 ที่มีการดำเนินงานในรูปแบบต่างคนต่างฝ่ายต่างทำ และไม่มีรูปแบบหรือแนวทางในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน จึงได้มีการร่วมกันวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน โดยในปี 2563 มีการวางรูปแบบในการ
ดำเนินงานของแต่ละฝ่าย แต่การดำเนินงานยังไม่มีรูปแบบและเกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร เนื่องจากบุคลากรไม่
มีแผนในการดำเนินงานของตัวเอง จึงได้ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการ
ดำเนินงานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น และในปี 2564 จึงมีการกำหนดแผนการดำเนินงานของกลุ่มงานและกำหนด
แผนการดำเนินของแต่ละบุคคล เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรสำนักงานบริหารคณะให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที ่5 
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ภาพที่ 5 พัฒนาการของการดำเนินงาน 

  จากการใช้ระบบ HUSO 5 Smarts เป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำให้มีผลการ
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ มีแนวโน้มและพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 6 การวัดและเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน 

ผลลัพธ์แสดงความสำเร็จ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1) ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) 
4.70 4.72 4.72 

2) ผลประเมิน TOR ภาพรวมของบุคลกรสาย
สนับสนุนวิชาการ  

ดีมาก  
(ค่าเฉลี่ย 89.36) 

ดีเด่น 
(ค่าเฉลี่ย 90.95) 

ดีเด่น 
(ค่าเฉลี่ย 90.65) 

3) ผลงานประกอบการเขา้สู่ตำแหน่งที่สูงข้ึน 
(เรื่อง) 

2 1 6 

4) การยื่นผลงานขอตำแหน่งท่ีสูงขึ้น (คน) 0 3 6 
5) การไดร้ับเชิญเป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(เรื่อง) 
8 10 23 

6) รางวัลประกวด/แข่งขันโครงการประกวด
นวัตกรรม PSU Innovation Challenge 
วิทยาเขตปัตตาน ี
- รางวัลยอดเยี่ยม 
- รางวัลดีเด่น 
- รางวัลดีมาก 
- รางวัลชมเชย 

 
 

0 
0 
0 
0 

 
 

2 
1 
0 
0 

 
 

3 
1 
2 
2 

7) ผลประเมินตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลศิ Education Criteria 
for Performance Excellence: EdPEx 
(คะแนน) 

128.5 ประเมินไมเ่ต็ม
รูปแบบ 

ประเมินเมษายน 
2564 

8) หน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษาดูงาน/แลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกับสำนักงานบริหารคณะ 

0 0 4 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

เป้าหมาย 

พัฒนาการของการดำเนินงาน 
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7. ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความยั่งยืน  
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความยั่งยืนในการดำเนินงานภายใต้ระบบ HUSO 5 Smarts มีปัจจัย
แห่งความสำเร็จในการดำเนินการ ดังนี้ 

 7.1 มีผู้นำที่เข้มแข็ง (Smart Leader) การมีผู้นำที่เข้ม คอยให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้อิสระในการคิด วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม โครงการต่าง ๆ 
ทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการดำเนินงานที่
วางแผน ซึ่งจากผลจากการสนับสนุนส่งเสริมดังกล่าว ทำให้บุคลากรกล้าคิด กล้าแสดงออก และทุกคน
สามารถเป็นผู้นำ ในการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  7.2 มีแผนการดำเนินงานและกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็น
รูปธรรม (Smart Plan) โดยการนำวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำแนวคิดการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP) และหลักการเรียนรู้และพัฒนา
ตามโมเดล 70 : 20 : 10 มาใช้ในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุผลตาม TOR และ OKR ของคณะ
และสำนักงาน บุคลากรในทุกส่วนงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนเพื่อร่วมกันพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

  7.3 ทีมงานที่เข้มแข็งและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน (Smart 
Team) ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาเทคนิคแนวทางการทำงานใหม่ ๆ ให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า รวมถึง
การให้ความสำคัญกับทุก ๆ ส่วนงาน เพราะความแตกต่างของแต่ละงานคือฟันเฟืองชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่  
ที่มีความสำคัญเท่ากันหมด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร 
โดยมีหัวหน้าสำนักงานบริหารคณะให้การสนับสนุนส่งเสริม กำกับดูแล และให้การชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินงานตลอดเส้นทางการทำงาน 

 7.4 การมีระบบสนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Smart Supporting) บุคลากรทุกคนมี
องค์ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงในการทำงาน หรือองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้า ความถนัดเฉพาะด้าน ที ่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือสนับสนุนการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเปิดโอกาสให้บุคลากรถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะตัวผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การ
นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในระดับคณะ/วิทยาเขต การจัดทำรายงานต่าง ๆ เป็นต้น ล้วนเป็น
กระบวนการดึงเอาความรู ้เฉพาะตัวของแต่ละคนให้เป็นความรู ้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดย
รวบรวมไว้ในคลังความรู้ (KM Bank) ที่เปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลทั่วไปสามารถค้นหาประเด็น
ที่สนใจนำมาปรับใช้กับงานของตน ซึ่งสามารถเข้าถึง KM Bank ได้ตลอดเวลา รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรม 
เครื่องมือสนับสนุนการทำงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 7.5 การสร้างความรักและความผูกพันภายในองค์กร (Smart Heart) เป็นปัจจัยที่สำคัญในการ
สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสำนักงาน การสร้างความก้าวหน้า ในหน้าที่การงานถือเป็นการสร้างมั่นคง
ให้กับบุคลากรและแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้มีการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน  
มีความรักความผูกพันธ์กับองค์กร ผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอก เกิดความรักและความสามัคคีต่อกัน และช่วยเหลือผลักดันให้เกิดความเชี่ยวชาญใน
ตำแหน่งงานที่ถือครอง ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ 
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งานวิจัย เพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน พัฒนางาน แก้ปัญหาการทำงาน และสามารถใช้เป็นผลงาน
ประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ถือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเป็นมืออาชีพให้เกิดขึ้น
ในองค์กร เมื่อสมาชิกในองค์มีความมั่นคง มีความเป็นมืออาชีพ จะส่งผลให้เกิดความรักและความผูกพันธ์
ต่อองค์กร ส่งผลให้องค์กรเติบโตและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข  
8.1 ด้านทรัพยากรบุคคล 

ตารางท่ี 7 ด้านทรัพยากรบุคคล 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข 

บุคลากรมีภาระงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากโครงสร้าง
องค์กรมีการปรับเปลี่ยนตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

- เพ่ิมทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้บุคลากรทำงาน
ด้วยความสามารถหลากหลายด้าน (Multi-
tasking) เช่น HUSO Smart Office,  
5 Smarts Classroom เป็นตน้ 

บุคลากรบางส่วนไมต่ระหนักถึงความสำคัญของ
การพัฒนาตนเอง ขาดแรงจูงใจในการทำงาน 
ยึดติดกับรูปแบบ ขั้นตอนการทำงานแบบเดิม 
 
 

- มีการจัดประชุม/จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรอยาก
พัฒนาตนเอง 
- สร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรม 
เช่น KM Google Site, HUSO Smart Office , 
การเขียนค่างาน และการประกวดนวัตกรรม 

ช่วงอายุของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมี
ความหลากหลายส่งผลต่อการออกแบบกิจกรรม
ที่ต้องเอ้ือต่อบุคลากรในทุกช่วงอายุ 

- จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพ่ือจัดทำ
หลักสูตรให้ตรงความต้องการ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

- ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลอบรม/เรียนรู้เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล 

 
8.2 ด้านบริหารจัดการ 

ตารางท่ี 8 ด้านบริหารจัดการ 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข 

ไม่มีแผนพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีเป็นรูปธรรม 

- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ และออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมให้
ตรงกับความต้องการของบุคลากรและองค์กร 
เช่น การอบรมเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ, อบรมการจัดอาหารว่างเลี้ยงรับรอง
ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 

ไม่มีการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม/
โครงการ 

- ติดตามความก้าวหน้า ทุก ๆ 6 เดือน โดยใช้
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ภายใต้การกำกับ
ดูแลของหัวหน้าสำนักงานบริหารคณะ 
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9. ความท้าทายต่อไป  
ความท้าทายในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานบริหารคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
9.1 เพิ่มการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้ครอบคลุมทุกด้าน 

จากกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที ่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น  
จะเห็นได้ว่าเป็นการพัฒนาที่เน้นสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency: FC) ซึ่งเป็น
เพียงหนึ่งด้านของการพัฒนา โดยยังต้องเพ่ิมการพัฒนาอีก 2 ด้าน นั่นคือ  

1) สมรรถนะหลัก (Core Competency: CC) หมายถึง ทักษะและคุณลักษณะที่ทุกคน
ในองค ์ กรจำ เป ็ นต ้ อ งม ี  เป ็ นพ ื ้ น ฐานท ี ่ จ ะนำองค ์ ก าร ไปส ู ่ ว ิ ส ั ยท ั ศน ์ ท ี ่ ก ำหนด ไว ้  โ ดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดสมรรถนะหลักที ่บุคลากรชาว PSU ทุกคนต้องมี จำนวน 9 
สมรรถนะ ท ี ่ จ ะช ่ วยข ับ เคล ื ่ อน ให ้ มหาว ิทยาล ั ย ไปส ู ่ ว ิ ส ั ยท ั ศน ์ ท ี ่ ก ำหนด ไว ้ ไ ด ้  ซ ึ ่ ง คื อ 
"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและ
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ”  

 

ภาพที่ 6 PSU Core Competency 
2) สมรรถนะด้านการบริหาร (Management Competency: MC) หมายถึง ความรู้ 

ทักษะ และคุณลักษณะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับพนักงานที่มีหน้าที่ในระดับ จัดการ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยในข้อนี้คณะฯ จะต้องกำหนดสมรรถนะด้านการบริหารที่เหมาะสมกับบริบท
ของคณะ และดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
มืออาชีพ งานสำเร็จ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ 

 9.2 กำหนด Onboarding Program สำหรับบุคลากรเข้าใหม่  
เพื่อช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ ้น เรียนรู้งาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ 

กระบวนการทำงานที ่ตนต้องรับผิดชอบได้เร็วขึ ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความผูกพัน (employee 
engagement) ให้เกิดข้ึนระหว่างบุคลากรใหม่และคณะอีกด้วย 

9.3 กำหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)  
กระบวนงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มารับบริการ (อาจารย์/นักศึกษา/ศิษย์เก่า) หรือหน่วยงาน

ถัดไปที่จะต้องรับงานไปดำเนินการต่อสามารถดำเนินงานต่อได้ทันทีโดยไม่ติดขัด อีกทั้งยังสามารถใช้เป็น
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ข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน และยังนำผลการประเมินไปพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลกรให้สอดคล้องกับค่านิยมของสำนักงานบริหารคณะ ซึ่งคือ “บริการ
ประทับใจ ฉับไวทุกขั้นตอน นำองค์กรสู่ความสำเร็จ” และยังเสริมสร้างสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย ข้อ 
Customer Oriented อีกด้วย 
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