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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [✔] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [✔] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ กำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร ส ำนักงำนบริหำรคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ “HUSO 5 Smarts”  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  

[✔] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
ชื่อหน่วยงาน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ส ำนักงำนบริหำรคณะ 
ที่อยู่ เลขท่ี 181 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ต ำบลรูสะมิแล 
อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี รหัสไปรษณีย์ 94000 
โทรศัพท์ 073-331304  โทรสำร 073-312232  เว็บไซต์  http://huso.pn.psu.ac.th/th/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  
1) นำยสันติ  เส็นหมำน   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำช ำนำญกำร 
     มือถือ 081-353-7639   อีเมล sunti.s@psu.ac.th 
2) นำงศิริพร ทองนวลจันทร์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
     มือถือ 097-056-6264   อีเมล siriporn.to@psu.ac.th 
3) นำงสำวภัทรำ สหะวิริยะ   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
    มือถือ 084-063-5465   อีเมล patra.s@psu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน  
4) นำยธนำพงศ์ ไชยรีย์  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
5) นำงสำวลักขณำ ฉุ้นทิ้ง  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำช ำนำญกำร 
6) นำงสำวสำวิตรี วงษ์นุ่น  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
7) นำงสำวอัสมำ ส่งเสริม  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
8) นำงสำวพิกุล แซ่เจน  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
9) นำงสำวนูร์ไลลำ ยูแม  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
ที่ปรึกษา  
นำยเรวัต  รัตนกำญจน์   ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนบริหำรคณะ 
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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพตำมแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล (Smart Plan) 
2) มีกำรท ำงำนเป็นทีมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมทั้งกำรคิด กำรตัดสินใจ กำรปฏิบัติ และกำรประเมินผล (Smart Team) 
3) มีผู้น ำที่มีควำมเข้มแข็งคอยให้ค ำปรึกษำชี้แนะแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตลอดเส้นทำง (Smart Leader) 
4) มีระบบสนับสนุนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ (Smart Supporting) 
5) มีกำรสร้ำงควำมรักและควำมผูกพันภำยในองค์กร (Smart Heart) 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) กำรเพ่ิมข้ึนของผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนบริหำรคณะ 
2) กำรเพ่ิมข้ึนของผลงำนทำงวิชำกำรประเภทคู่มือปฏิบัติงำน งำนวิจัยสถำบัน เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน และสำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรยื่นขอต ำแหน่งที่สูงขึ้นได้ 
3) กำรมีต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรส ำนักงำนบริหำรคณะ 
4) กำรเพ่ิมข้ึนของบุคลำกรส ำนักงำนบริหำรคณะที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5) กำรเพ่ิมข้ึนของรำงวัลจำกกำรประกวด/แข่งขันผลงำนประเภทโครงกำรและนวัตกรรม 
6) กำรเพ่ิมข้ึนของหน่วยงำนที่มำศึกษำดูงำน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนบริหำรคณะ 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    

  [✔] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 

             [✔] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง : กำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร ส ำนักงำนบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ “HUSO 5 Smarts”  

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนีได้รับจัดตั้งขึ้นเป็นคณะ
ล ำดับที่ 6 ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โดยจัดตั้งขึ้นตำมโครงกำรที่ได้ก ำหนดในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2517 ในระยะแรกใช้ชื่อว่ำ คณะมนุษยศำสตร์ ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ในวันที่ 17 มีนำคม 2518 ทั้งนี้เพ่ือสนองนโยบำยที่คณะกรรมกำรพัฒนำภำคใต้
ได้วำงไว้ว่ำจะให้มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์วิทยำเขตปัตตำนี เป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมและสังคมใน
ชุมชนภำคใต้ ปัจจุบันผลิตบัณฑิตสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในระดับปริญญำตรี 18 สำขำวิชำ ปริญญำโท    
2 สำขำวิชำ และปริญญำเอก 1 สำขำวิชำ โดยแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรออกเป็น 21 หลักสูตร 1 ส ำนักงำนบริหำร
คณะ และ 3 ศูนย์บริกำรวิชำกำร 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะชั้นน ำด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีองค์
ควำมรู้ที่หลำกหลำยและมีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมบนฐำนพหุวัฒนธรรม สำมำรถน ำองค์
ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยไปใช้ในประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงกำรช่วยเหลือสังคมได้อย่ำงยั่งยืน และเชื่อมโยงสู่ควำมเป็น
นำนำชำติ เป็นที่ยอมรับทำงด้ำนวิชำกำรในระดับภูมิภำคอำเซียน โดยมีพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คือ กำรสร้ำงควำมเป็นผู้น ำวิชำกำรด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ พัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกร วิจัย และนวัตกรรมที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนภำคใต้ กำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริยธรรมมีสมรรถนะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ สำมำรถผสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นกับสมรรถนะสำกลเพ่ือให้แข่งขันได้ทั้ง
ในระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียน กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม และสร้ำงกำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ โดยเฉพำะในภูมิภำคอำเซียน ด้วยกำรวิจัยเชิง
บูรณำกำรและกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยนำนำชำติ โดยมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ในด้ำนกำรท ำงำนเชิงบูรณำ
กำรกำรพัฒนำศักยภำพควำมเป็นมืออำชีพของบุคลำกร กำรค้นคว้ำองค์ควำมรู้ กำรให้บริกำรวิชำกำรที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ควำมเป็นนำนำชำติ กำรสร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็ง และกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือควำมเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภำพสูง ภำยใต้ค่ำนิยม “HUSO” ซึ่งสำมำรถแปลควำมได้ว่ำ “H = Honor เกียรติภูมิควำมเป็นมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์” “U = Unity ควำมสำมัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน” “S = Sophistication กำรสั่งสมภูมิปัญหำและ
ควำมรู้ เพ่ือน ำมำพัฒนำประโยชน์ต่อชุมชน กำรเรียนกำรสอน หรือเพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ ” และ “O = 
Optimism กำรมองโลกในแง่บวก” 
  โดยมีส ำนักงำนบริหำรคณะ เป็นหน่วยงำนภำยใต้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประกอบด้วย 5 กลุ่ม
งำนคือ 1) กลุ่มยุทธศำสตร์และระบบคุณภำพและสื่อสำรองค์กร 2) กลุ่มบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 3) กลุ่ม
งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 4) กลุ่มวิชำกำร และ 5) กลุ่มกิจกรรมนักศึกษำ ศิษย์เก่ำและกำรต่ำงประเทศ ด ำเนินกำร
ภำยใต้ค่ำนิยมองค์กร “บริกำรประทับใจ ฉับไวทุกขั้นตอน น ำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ” เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมทุกภำรกิจ
ของคณะฯ ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วำงไว้ 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

  กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินกำรที่เป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน        
โดยใช้วงจรคุณภำพ (PDCA) เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ มีกำรน ำรูปแบบกำรพัฒนำ
บุคลำกรเป็นรำยบุคคล (IDP: Individual Development Plan) มำใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำม
เป้ำหมำย พัฒนำจุดด้อยและเสริมจุดเด่น เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนตำมหลักกำรเรียนรู้
และพัฒนำโมเดล 70 : 20 : 10 (กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ : กำรเรียนรู้จำกผู้อื่น : กำรเรียนรู้จำกกำรอบรม) มุ่งสู่กำร
ให้บริกำรที่เป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Service Beyond Excellence) มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ทีมงำนเพ่ือพัฒนำองค์กรร่วมกัน ด ำเนินกำรขับเคลื่อนองค์กรผ่ำนระบบ 
HUSO 5 Smarts (ภำพที่  2) ประกอบด้วย 1) Smart Plan มีแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพตำมแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล        
2) Smart Team มีกำรท ำงำนเป็นทีมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมทั้งกำรคิด 
กำรตัดสินใจกำรปฏิบัติ และกำรประเมินผล 3) Smart Leader มีผู้น ำที่มี
ควำมเข้มแข็งคอยให้ค ำปรึกษำชี้แนะแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตลอด
เส้ นทำ ง  4) Smart Supporting มี ร ะบบสนั บสนุ นกำรท ำ ง ำนที่                   
มีประสิทธิภำพ และ 5) Smart Heart มีกำรสร้ำงควำมรักและควำมผูกพัน
ภำยในองค์กร ด ำเนินกำรภำยใต้ค่ำนิยม “บริกำรประทับใจ ฉับไว           
ทุกขั้นตอน น ำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ” เป็นฐำนคิดที่ส่งผลให้บุคลำกร
ส ำนักงำนบริหำรคณะให้ควำมส ำคัญกับทุก ๆ ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย              
มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน พัฒนำตนเอง พัฒนำงำนตลอดเวลำ 
เป็นรำกฐำนที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร และเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงไม่หยุดยั้ง ก่อเกิดเป็นรูปแบบในกำรพัฒนำ
บุคลำกรตำมระบบ HUSO 5 Smarts ดังภำพที่ 3 

ภาพที่ 1 พัฒนำกำรของกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

ภาพที่ 2 HUSO 5 Smarts 



 

5 

  กำรพัฒนำบุคลำกรตำมระบบ HUSO 5 Smarts เป็นกำรร่วมกันวำงแผนด ำเนินงำนและก ำหนดเป้ำหมำย
กำรพัฒนำตนเองเพ่ือให้สำมำรถตอบโจทย์ TOR และ OKR ของคณะ หลังจำกนั้นจึงร่วมกันปฏิบัติงำนโดยด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล (IDP) ซึ่งมีเครื่องมือช่วยเหลือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องและครอบคลุมทุก
ส่วนงำน เช่น กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร กำรฝึกอบรมต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน กำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตำมโมเดล 70 : 20 : 10 เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอย่ำง
ต่อเนื่อง ร่วมกันทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจำกกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบ HUSO 5 Smarts ท ำให้ส ำนักงำนบริหำรคณะมีผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำตำมตำรำงผลลัพธ์แสดง
ควำมส ำเร็จ ดังนี้ 

ผลลัพธ์แสดงความส าเร็จ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (คะแนนเต็ม 5) 4.70  4.72 4.72 
2) จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรประเภทคู่มือปฏิบัติงำน งำนวิจัยสถำบัน (เรื่อง) 2 1 6 
3) จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น (คน) 0 3 6 
4) จ ำนวนกำรได้รับเชิญให้เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิของบุคลำกร (เรื่อง) 8 10 23 
5) จ ำนวนรำงวัลจำกกำรประกวด/แข่งขันผลงำนประเภทโครงกำรและ 

นวัตกรรม 
0 

 
3 8 

6) จ ำนวนหน่วยงำนที่มำศึกษำดูงำน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  0 0 4 

 จำกผลลัพธ์ควำมส ำ เร็จของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ HUSO 5 Smarts ของส ำนักงำนบริหำร                  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ท ำให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์มำศึกษำดูงำนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ำรูปแบบกำรพัฒนำตำมระบบ HUSO 5 Smarts ไปปรับใช้เพื่อพัฒนำหน่วยงำนของตน ซึ่งระบบ 
HUSO 5 Smarts จะเป็นรูปแบบกำรพัฒนำที่ทุกหน่วยงำนสำมำรถน ำไปปรับใช้และต่อยอด เกิดเป็นเครือข่ำยกำร
เรียนรู้ ที่ร่วมกันพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนำองค์กรให้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 

ภาพที่ 3 กำรพัฒนำบุคลำกรตำมระบบ HUSO 5 Smarts 


