
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงร่างองคก์ร  

(Organizational Profile : OP) 

 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



P.1 ลักษณะองค์การ  

 วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาจัดตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2549 มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ภายใต้ปรัชญา “การจัดการเพ่ือการพัฒนาและสรา้งสรรค์นวัตกรรมสังคม”  ตั้งอยู่เลขท่ี 140 หมู่ ท่ี 

4 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาและศูนย์บริการวิชาการ ห้องชุดเลขท่ี 128/157 

อาคารเลขท่ี 128 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และส านักงานวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 50 ปี 

วศ. มศว มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 

ก. สภาพแวดลอ้มขององค์การ 

ตาราง OP-1ก. (1-1) หลักสูตรท่ีเปิดสอน 

การจัดการศึกษา กลไกส่งมอบ/การจัดการเรียนรู ้

การเรียนการสอน 

หลักสูต รระดั บ

ปริญญาตรี 

รัฐประศาสศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิ ชา การบริหาร งาน

ต า ร ว จและกระบวนก าร

ยุติธรรม (ภาคปกติและภาค

สมทบ) 

บรรยาย  ป ฏิ บั ติ กา ร  การสอ นแบ บ active 

Learning Brain Storming Problem - Based 

Instructionการฝึกสมรรถนะร่างกาย การเรียนรู้ใน

ชุมชน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมนอก

ชั้นเรียน การศึกษาด้วยตนเอง การบูรณาการ

งานวิจัยและการ บริการวิชาการกับการเรียนการ

สอน 

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ 

ตาราง OP-1ก. (1-2) บริการท่ีส าคัญ 

บริการที่ส  าคัญ กลไกส่งมอบ/วิธีให้บริการ 

การวิจัย การบูรณาการ งานวิจัยกับการเรียนการ

สอน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ

แก้ไขปัญหาให้กับสังคม 

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยการน าเสนอในท่ี 

ประชุมวิชาการ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ในเชิงสังคมและผ่านบริการวิชาการ 

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เ พ่ือก่อให้เ กิด

ประโยชน์และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

และสังคม 

การจัดฝึกอบรม เชิ งป ฏิบัติ การท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย การให้ค าปรึกษาผ่าน

วิธีการ ส่ือสารหลาย ๆ รูปแบบ การบูรณาการ

งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง OP-1ก. (1-3) จ านวนนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 -2564 

หลักสูตร 2564  

(ชั้นปี 1) 

2563

(ชั้นปี 

2) 

2562  

(ชั้นปี 3) 

รวม 

รัฐประศาสศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน

ต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  

(ภาคสมทบ) 

(ภาคปกติ) 

 

 

122 

283 

 

 

24 

293 

 

 

35 

199 

 

 

181 

775 

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

สมัยใหม่ 

67 - - 67 

รวมทั้งสิ้ น 472 317 234 1,023 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 

 ตาราง OP-1ก. (2-1) ลักษณะท่ีส าคัญขององค์กร 

ปณิธาน  องค์กรกรต้นแบบในการบริหารจัดการตนเองและก้าวทันการเปล่ียนแปลง 

วิสัยทัศน์ (Vision)  การจัดการเพ่ือการพัฒนาสังคมภาคใต้ 

พันธกิจ (Mission)  - ผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน 

- ผลิตงานวิจัยด้านการบริหารงานยุติธรรมและด้านการจัดการเพ่ือการพัฒนาท่ี

ตอบโจทย์ชุมชน 

- บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน 

- พัฒนานวัตด้านการจัดการบนฐานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินใต้  

- พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

- การบริหารองค์กรในรูปแบบการพ่ึงพาตนเองอย่างยัง่ยืน 

ค่ า นิ ย ม ข อ ง

วิทยาลัย   

T = Team Work (ท างานเป็นทีม) 

E = Excellence in Teaching (เป็นเลิศด้านการสอน) 

A = Academic for Community (วิชาการเพ่ือการชุมชน) 

M = Mangement for Development (การจัดการเพ่ือการพัฒนา) 

สมรรถนะหลัก  1. การบริหารงานภายใต้กระบวนการท างานเป็นทีม(Team Work)และความ

ร่วมมือ (collaborator) 

2. การพัฒนาก าลังคนเพ่ือเป็นพลเมืองและธรรมาภิบาล 

3. การถ่ายทอดความรู้การบริการและวิจัยสู่ชุมชน  

ปณิธาน  องค์กรกรต้นแบบในการบริหารจัดการตนเองและก้าวทันการเปล่ียนแปลง 

 

 



(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ตาราง OP-1ก. (3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ข้อมูลบุคลากร สายวิชาการ (11คน) สายสนับสนุน (6คน) 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ประเภทบุคลากร     

พนักงานวิทยาลัย 6 54.55 6 100 

พนักงานพิเศษ 5 45.45   

วุฒิการศึกษา     

ปริญญาเอก 4 36.36 - - 

ปริญญาโท 7 63.64 1 16.66 

ปริญญาตรี - - 5 83.34 

ต าแหน่งทางวิชาการ     

    รองศาสตราจารย์ 1 9.10   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 18.18   

อาจารย์ 8 72.72   

ตาราง OP-1ก. (3-2) ปัจจัยท่ีจูงใจให้บุคลากรผูกพันต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ 

ปัจจัยที่จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันต่อการบรรลุพันธกิจและ

วิสัยทัศน์ 

ล  าดับความส าคัญ 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

มีความก้าวหน้าและมัน่คงในการท างาน 1 1 

มีค่าตอบแทนสูง  5 5 

มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีดี 6 6 

มีระบบการท างานท่ีท้าทายและส่งเสริมการท างาน 2 4 

มีผู้น าท่ีดี 3 3 

มีทีมงานและเพ่ือนร่วมงานท่ีดี 4 2 

(4) สินทรัพย์   

 ตาราง OP-1ก. (4-1) อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญ 

ดา้น รายละเอียด 

งบประมาณ บริหารงานภายใต้การจัดหางบประมาณเอง พร้อมท้ังโอนงบประมาณรายได้สมทบ

ให้กับมหาวิทยาลัยร้อยละ 6-10 ของรายได้ท้ังหมด 

อาคารสถานท่ี ศูนย์บริการวิชาการ ห้องชุดเลขท่ี 128/157 อาคารเลขท่ี 128 แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และส านักงานวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วศ . มศว มทษ . 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

เทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Wireless Technology) และระบบฐานข้อมูลงาน

ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 



          (5) กฎระเบียบข้อบังคับ 

ตาราง OP-1ก. (5-1) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก าหนดและข้อบังคับด้านต่าง ๆ 

ดา้น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก าหนด และข้อบังคับ ดา้นต่าง ๆ 

1. ดา้นการเรียน

การสอน 

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

2. ดา้นบริหาร

การเงิน 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงาน

การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2551 ประกาศมหาวิทยาลัย ท่ีว่าด้วยการบริหาร

การเงิน 

3. ดา้นการ

บริหารบุคคล 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2563 

4. ดา้นการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 

 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

(1) โครงสรา้งองค์การ 

 รูปภาพ OP-1ข. (1-1) โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

 

 

 

 



(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 ตาราง OP-1ข. (2-1) ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม

อื่นและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ความต้องการและความคาดหวัง 

นิสิตผู้เรียน 

ชั้นปีท่ี 1-2 -ได้รับความรู้และทักษะจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต 

-การจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร/การปรับพ้ืนฐานและทักษะวิชาการ 

ชั้นปีท่ี 3 - หลักสูตรควรมุ่งเน้นการเรียนทักษะในการปฏิบัติงานและวิชาชีพ 

-การพัฒนากระบวนการท างานและการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 

ศิษย์เก่า -มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับข้อมูลข่าวสารวิชาการ/การประชาสัมพันธ์ของ

วิทยาลัยฯอย่างต่อเน่ือง/กิจกรรมพัฒนาทักษะเ พ่ือความก้าวหน้าในสายงานและ

การสอบ 

ผู้ปกครองนิสิต -บุตรหลานได้ความรู้/ทักษะด้านวิชาการ การบ่มเพาะวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

-ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีงานท าและมีรายได้ตามคุณวุฒิ 

ผู้ใช้บัณฑิต -บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและมีคุณธรรม จริยธรรม 

-บัณฑิตมีความพร้อมในการเรียนรู้งาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  

ผู้รับการบริการวิชาการด้านการวิจัย 

ผู้รั บบริ กา รการ

วิจัย 

-มีความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน มีการบริการท่ีมีมาตรฐานด้านวิจัยและน าไปแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคมได้ 

ผู้ให้ทุน/แหล่งทุน -ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและน าไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงสังคม รวมท้ังงานวิ จัย

ส าเร็จตามโครงการและกรอบระยะเวลา 

ผู้รับการบริการวิชาการด้านการฝึกอบรม 

ผู้รับบริการ -มีความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน ตลอดจนการบริการท่ีมีมาตรฐานด้ านวิชาการ/

วิชาชีพ 

ผู้ให้ทุน/แหล่งทุน -ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพและน าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมท้ังงานวิชาการส าเร็จ

ตามโครงการและกรอบระยะเวลา 



(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

 ตาราง OP-1ข. (2-2) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความ

ร่วมมือ  

ตัวแทนจ าหน่าย ฯลฯ 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่

ส่งมอบให้กับองค์การ 

กลไกในการสื่อสาร 

ระหว่างกัน 

บทบาทในการช่วย

สรา้งนวัตกรรม

รว่มกับองค์การเรา 

ผู้ปกครอง/ โรงเรียน

มัธยมศึกษา 

นัก เรี ยน ท่ีมี คุณภาพ

และมีผลการเรียนดี 

การประชาสัมพันธ์ 

ส่ือออนไลน์  

Website  

งาน Road Show 

ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ นิ สิ ต มี คุ ณ ธ รร ม 

จริ ยธ รรม ต่ อ สั งค ม 

ชุมชนและประเทศ  

ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร รม ท่ี

เส ริ ม ส ร้ า งค ว า ม รู้ 

ทักษะ เพ่ือการพัฒนา

การศึกษาของนิสิต 

ชุ ม ชน แล ะองค์ กา ร 

ภายนอก 

การร้องขอต ามความ

ต้ อ งก าร ขอ งชุ ม ช น

ท้อง ถ่ินและองค์ กา ร

ภายนอก  

ความร่วมมือกับ ชุมชน 

ทุนสนับสนุนการวิจัย

และการฝึกอบรม 

กา รล ง พ้ื น ท่ี ส า ร ว จ 

ค ว า ม ต้ อ งก า รข อ ง

ชุมชน 

MOU 

E-mai 

ส่ือออนไลน์ /ประชุ ม

ออนไลน์ 

Website  

สนับสนุน ส่ งเสริม ให้

อาจารย์  บุ คลากรท า

ผลงานท างวิ ช าก าร 

ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น

สร้างสรรค์ 

การส น องต่ อค ว า ม

ต้ อ งก าร ขอ งชุ ม ช น

ท้ อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ

ประเทศชาติ 

ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย 

บริษัท/ห้างร้าน 

วัสดุครุภัณฑ์ 

 ส านักงาน บริการหลัง

การขาย  

ผลงานดีและมีคุณภาพ

ตามข้อตกลง 

โทรศัพท์ 

MOU 

E-mai 

ส่ือออนไลน์  

Website 

ระบ บ ก า รป ระ เมิ น

คุณภาพของสินค้า  

การ  บริกา รของ ผู้ ส่ ง

มอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 

ก. สภาพดา้นการแข่งขัน 

(1) ล  าดับในการแข่งขัน  

 วิทยาลัยการจัดการเ พ่ือการพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐการแข่งขันในด้าน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและผมสัมฤทธ์ิของหลักสูตร โดยด าเนินการจัดล าดับคู่เทียบ

จากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเทียบเคียงกับคณะและวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนทางด้านรัฐประศาสน

ศาสต ร์และการจัด การชั้นน าขอ งประเทศ ได้ แก่  คณะรั ฐศ าสต ร์แ ละ รัฐประศ าสนศ าสต ร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะบริหารธุรกิจเพ่ือ

สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมท้ังปรับตัวและเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนการสอนและ

หลักสูตรท่ีตอบโจทย์ต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

ตาราง OP-1ข. (2-3) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ

สถานการณ์ 

การแข่งขัน (ดา้นลบ) 

การเปลี่ยนแปลงที่สรา้งโอกาสในการแข่งขัน  

(ดา้นบวก) 

1. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ ก าลังคนในวัยเรียนมีปริมาณ

ลดลงและสถาบันการศึกษามีจ านวนมากข้ึน 

รัฐบาลและผู้ใช้บัณฑิตให้ความส าคัญกับ

การศึกษาสายวิชาชีพ 

1. ได้รับการจัดสรรอาคารสถานท่ีส าหรับส านักงานและการ

เรียนการสอน การเปล่ียนแปลงระบบประกันคุณภาพมา

เป็นเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็น

เลิศ (EdPEx) ท าให้มีการปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน 

เพ่ือมุ่งสู่ผลลัพธ์ท่ีดีข้ึน 

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ตาราง OP-1ข. (2-4) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ดา้นการผลิตบัณฑิต ตัวชี้ วัด แหล่งที่มาของข้อมูล 

 1. คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ระบบฐานข้อมูลด้านการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา : CHEQA  

Online ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

2. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

3. เงินเดือนเฉล่ียของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งาน

ท า 

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

4. อัตราผู้เข้าเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาเทียบกับจ านวนท่ี 

ประกาศรับ 

ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้า 

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน

ระบบ Admission  

 



 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

 ตาราง OP-1ข. (2-4) บริบทเชิงกลยุทธ์ 

พันธกิจ ความทา้ทายเชิงกลยทุธ์ ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ 

1. ด้านการจัด

การศึกษา 
 

- การพัฒนาหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย 

สอดค ล้องกับการเ ปล่ียนแปลงของ สังคม ท้ั งใน

ระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งการบูรณาการศาสตร์

ทางรัฐ ประศ าสนศ าสต ร์ แ ละ การจัด การ  การ

บริหารงานยุติธรรมกับศาสตร์อื่น เ พ่ือเป็นการพัฒนา

บัณฑิตให้มีศักยภาพท่ีหลากหลายมีความสามารถท่ี

โดดเด่น และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ 

- พัฒนาหลักสูตรให้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-Life Learning) 

- พัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติท่ี

สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

- พัฒนาผู้สอนให้สามารถน าเทคโนโลยีและระบบ

สารสนเทศมาใช้ในพัฒนาการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

- หลักสูตรเป็นท่ีสนใจของ

ผู้เรียน 

- ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเป็นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจและหน่วยงาน

ราชการของภาคใต้ตอนล่าง 

- บุคลากรรุ่นใหม่ท่ีอยู่ในวัยท่ี  

พร้อมเรียนรู้ และปรับตัวต่อ

สภาวการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

2. ด้านวิจัย - เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเชื่อมัน่และเป็นท่ีพ่ึงในการ

แก้ปัญหา  

- พัฒนาชุมชนอย่างยัง่ยืน โดยอาศัยองค์ความรู้ผ่าน

การวิจัยและการบริการวิชาการ  

- มีชุมชนท่ีพร้อมให้การ

สนับสนุนและให้ความร่วมมือ

ในการพัฒนาผลงานวิจัย 

3. ด้านบริการ 

วิชาการ 

- เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเชื่อมัน่และเป็นท่ีพ่ึงในการ

แก้ปัญหา  

- พัฒนาชุมชนอย่างยัง่ยืน โดยอาศัยองค์ความรู้ผ่าน

การวิจัยและการบริการวิชาการ  

- มีเครือข่าย และองค์กรชุมชน

เป็นฐานสนับสนุนการบริการ

วิชาการ 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 น าเครื่องมือคุณภาพ EdPEx และ AUN-QA มาใช้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 

 


