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ค่านิยม    THE SIGN 
Team learning    การเรียนรู้เป็นทีม 
Happiness      มีความสุขในการท างาน 
Engagement      ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพและองค์กร 
Service mind      จิตบริการ 
Innovative mind    คิดค้นสิ่งใหม่   
Good friend        กัลยาณมิตร 
Networking         การสร้างเครือข่ายการท างาน 
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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการผลักดันให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์  ทั้งนี้กิจกรรมในการก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ จะช่วยให้สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
วางแผนงาน และเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารที่จะใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  งานนโยบายและแผน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแนวทางการติดตามและประเมินผลเพ่ือสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญ 
กลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิด
เดียวกัน  ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจในการติดตามและประเมินผล ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผล จะเกิดประโยชน์ต่ อการบริหารงานของ
คณะศึกษาศาสตร์ได้อย่างดียิ่ง  
 
  
 

                                                                                                                            งานนโยบายและแผน   
                                                                                              คณะศึกษาศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ :  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือรับใช้สังคม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ งบประมาณ 
ฝ่าย/ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

1. บัณฑิตมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
 

1.พัฒนาระบบในการเสริมสร้าง
สมรรถนะอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ
ด้านการสอน 

1. มีระบบและกลไกในการ 
พัฒนาอาจารย์ ในการส่งเสริม
สมรรถนะหลักด้านการสอน  โดย
เน้น Active Learning 

1. ระบบ Coaching 
2. ระบบการจัดการความรู้และชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ (KM+PLC) 
3. ระบบการสร้างงานสู่การวิจัย 
4. คู่มือ Active Learning   

ฝ่ายวิชาการ 

2. มีนวัตกรรมการเรียนรู้และ 
ศาสตร์การสอนแนวใหม่  

1. Open Approach 
2. AI 

 ฝ่ายวิชาการ 
 

3. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(จัดตั้ง PLC ของอาจารย์ และ
บุคลากร) 

1.  EDU evening talk (EMT) 

 

งานนโยบายและแผน 

4. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ 
การพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ 

1. ทุนพัฒนาอาจารย์ 
2. การศึกษาดูงาน 

 

ฝ่ายบริหาร 

2.พัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้นหรือ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

5. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่ง 
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

1. การเสวนา ก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
    อย่างสง่างาม 
  

งานบริหารทั่วไป 

3. บริหารและพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน  

6. มีระบบและกลไกการพัฒนา 
และบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะ
หรือหน่วยงานอื่นๆ 

1. โครงการสร้างความร่วมมือการผลิต 
   บัณฑิต 
2. ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 36,000 

ฝ่ายวิชาการ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ งบประมาณ 
ฝ่าย/ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

7. หลักสูตรผ่านการประเมิน 
ตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับ 
3.00 ขึ้นไป  

1. การจัดอบรม AUN-QA 
2. โครงการสัมมนาหลักสูตร 

  

ฝ่ายวิชาการ/ 
ฝ่ายบัณฑิต/ 

หน่วยประกันคุณภาพ 

4. พัฒนาระบบการประเมิน
นักศึกษาแต่ละชั้นปี 

8. มีระบบและกลไกการพัฒนา 
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

1. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
1.1  โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
       นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
       ประจ าปีการศึกษา 2561   

65,000 
 

ฝ่ายวิชาการ 

1.2  โครงการค่ายภาษาอังกฤษนักศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  
       2561 

126,000 ฝ่ายวิชาการ 

2. การจัดสรรเงินรายได้แก่ภาควิชาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/นักศึกษา 
2.1 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 130,000  
2.2 ภาควิชาการศึกษา  247,000  
2.3 ภาควิชาพลศึกษา  95,000  
2.4 ภาควิชาประเมินผลและวิจัย 
      ทางการศึกษา 

100,000  

2.5 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 120,000  
2.6 ภาควิชาบริหารการศึกษา 57,000  

 

 9. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน 
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ/ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกในสายวิชาชีพครู 
ภายใน 1 ปี 

1. โครงการติดตามบัณฑิต 

 

ฝ่ายวิชาการ/ 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ งบประมาณ 
ฝ่าย/ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

10. ร้อยละของนักศึกษาที่มี 
ความพึงพอใจต่อการผลิตบัณฑิต
และจัดการเรียนการสอน 

2. โครงการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิต  ฝ่ายวิชาการ/ 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

11. มีระบบและกลไกการส่งเสริม 
กิจกรรมนักศึกษา 
- ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 
- ด้านการส่งเสริมความเป็นครู 
- ด้านการเสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
- ด้านประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. "บนเส้นทางแห่งความร่วมมือสู่ 
     โลกทรรศน์นักกิจกรรม ค่ายพัฒนา 
     ศักยภาพความเป็นผู้น า PSU  
    Leadership Development  
    Camp ( PSU : LDC )"  

20,000 
 
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
 
 

2. EDU CARE  150,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
3. One Major One Project 60,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
4. เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและ 
   พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

80,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
 

5. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 100,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

2. บัณฑิตเป็นคนดี     
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิต
สาธารณะ 

5. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษาในทุกระดับ
การศึกษา 

12. จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษาในทุกหลักสูตร 

1. กีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์   
    (กล้วยไม้เกมส์) 

80,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

2. กีฬาเก้าประสานเกมส์ 43,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
3. ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม บรม-บวร 120,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

13.  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม (80)  

1. กีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์   
    (กล้วยไม้เกมส์) 
2. กีฬาเก้าประสานเกมส์ 
3. ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
    บรม-บวร 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ งบประมาณ 
ฝ่าย/ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

14. มีกลไกเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง
ค่านิยมขององค์กรให้เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา 
 

1. ปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร 5 ป ี     80,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
2. ปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร 4 ปี    25,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
3. โครงการคัดเลือกนักศึกษาที่ด ารงตน 
   ตามค่านิยมองค์กร 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

3. กระบวนการบ่ม
เพาะความเป็นครู
และความรู้ทาง
วิชาการสู่ความเป็น
เลิศ 

6. พัฒนาระบบการบ่มเพาะความ
เป็นครูเชิงบูรณาการ 
 
 
 

15. มีระบบและกลไกในการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครูเชิงบูรณา
การโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
 
 

1. ระบบการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
      วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษาท่ี 2561 

16,000 
 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1.2 ส่งเสริมทักษะประสบการณ์วิชาชีพ  
     ประจ าปีการศึกษาท่ี 2561 

16,000 ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1.3 สัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์  
     วชิาชีพประจ าปีการศึกษาที่ 2561 

32,000 ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน  
     ประจ าปีการศึกษาท่ี 2562 

26,000 ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1.5 ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพ 
     ระหว่างเรียน ประจ าปีการศึกษาที่ 2561 

20,000 
 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1.6 ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 70,000 ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2. ระบบการพัฒนาการฝึกปฏิบัติการสอนและส่งเสริมความเป็นครู 
2.1 สัมมนาประชุมอภิปรายปฏิบัติการสอน  
     3 ประจ าปีการศึกษาที่ 2561  

40,000 ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ งบประมาณ 
ฝ่าย/ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

2.2 สัมมนาประชุมอภิปรายปฏิบัติการสอน  
      2 ประจ าปีการศึกษาที่ 2561  

26,000 
 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2.3 สัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติการสอน   
     ประจ าปีการศึกษาท่ี 2561  

35,000 ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2.4 สัมมนาประชุมอภิปรายปฏิบัติการสอน 1      
     ประจ าปีการศึกษาท่ี 2562 

26,000 ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2.5 ส่งเสริมความเป็นครู ประจ าปีการศึกษาที่  
     2561  

20,000 ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2.6 การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปฏิบัติการ 
     สอนประจ าปีการศึกษาที่ 2561 

26,000 
 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2.7 สัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติวิชาชีพ 
     ระหว่างเรียน ประจ าปีการศึกษาที่ 2561 

20,000 
 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2.8 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะ 
     แห่งวิชาชีพการศึกษา ส าหรับนักศึกษา       
     ชั้นปีที่ 5 

20,000 ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

  3. ระบบการพัฒนาครูพี่เลี้ยง และผู้บริหาร 
3.1 สัมมนาอาจารย์ครูพ่ีเลี้ยง ผู้บริหาร  
     อาจารย์นิเทศก์ ประจ าปีการศึกษาท่ี 2  

200,000 
 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 
สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม   ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์  6 กลุยุทธ์ 15 ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การวิจัย 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศึกษาศาสตร์เพ่ือรับใช้สังคมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ งบประมาณ 
ฝ่าย/หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์มีคุณค่า
ต่อการศึกษา ชุมชน 
และสังคม  
  

  

1. สร้างระบบ กลไก และ
แผนงานในการท าวิจัยของ
คณะ ศึกษาศาสตร์ให้มีความ
ชัดเจนและถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ
อย่างทั่วถึง รวมทั้ง สนับสนุน
ศูนย์วิจัยหรือสถานวิจัยให้มี
ความเข็มแข็ง 
  

1. มีระบบและกลไกการพัฒนาและ
การจัดการความรู้งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

2. จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน 

1. KM คลินิกวิจัย / Journal Club   
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้ง 
   ในประเทศและต่างประเทศในระดับ 
   สาขาวิชาและคณะ 
3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่สามารถ 
    น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย 
    หรืองานสร้างสรรค์/ฐานข้อมูล 
    อิเลคโทรนิก E-Database 
4. โครงการพัฒนาสถานวิจัยที่ต่อเนื่อง 

 ฝ่ายบัณฑิตและวิจัย 

3. ร้อยละของอาจารย์และ 
นักวิจัยที่ได้รับทุนท าวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัย
ทั้งหมด 

1. ระบบการสนับสนุนทุนการวิจัยหรืองาน 
   สร้างสรรค์  

 ฝ่ายบัณฑิตและวิจัย 

  
  
  

  
  

  

3. สนับสนุนการผลิตงานวิจัย
ที่สร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการในด้านการศึกษาและ
แก้ปัญหาการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่นและประเทศ 
  

4. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

1. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ 

 ฝ่ายบัณฑิตและวิจัย 

5. จ านวนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาทุกระดับที่ได้รับการ
เผยแพร่ 

1. Workshop การเขียนบทความทาง
วิชาการ 

 ฝ่ายบัณฑิตและวิจัย 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ งบประมาณ 
ฝ่าย/หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

6.งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจ าที่น ามาใช้อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด ช่วย
แก้ปัญหาการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่นและประเทศ 

1. โครงการเสริมแรงวิจัยสู่ชุมชน  ฝ่ายบัณฑิตและวิจัย 
 

 
สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 2: การวิจัย  ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริการวิชาการสู่สังคม  
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : การบริการวิชาการสู่สังคมและการเป็นที่พ่ึงของสังคมทางด้านศึกษาศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ งบประมาณ 
ฝ่าย/หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. สถานศึกษา  
หน่วยงานทางการศึกษา 
และหน่วยงานเครือข่าย
ที่เก่ียวข้องได้รับบริการ
ทางวิชาการและ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของ
หน่วยงาน 
  
  

1. พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
ให้เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
การศึกษาท่ีส าคัญในภาคใต้ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

1. การจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร 
    และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้  
2. ระบบการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ 
3. ระบบการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนา 
    วิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ 
    ศึกษาภาคใต้   

 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ 
ครูฯ 

 

2. จ านวนโครงการบริการทาง
วิชาการท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

1. ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2562 
2. โครงการภายใต้ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู  
    ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ 

150,000 
 

ฝ่ายวิชาการ/ 
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ 

ครูฯ 
 

2. ผลักดันให้เกิดการบริการ     
วิชาการเชิงรุกด้วย
นวัตกรรมการเรียนรู้และ
ศาสตร์การสอนแนวใหม่เพ่ือ
แก้ปัญหาการจัดการศึกษา  

4.จ านวนหลักสูตร/โครงการ/
นวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การ
จัดการเรียนการสอนแนวใหม่ที่น าไป
บริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษาภาคใต้ 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชา 
   ภาษาไทย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาใน 
   จังหวัดชายแดนภาคใต้  

300,000 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ 
ครูฯ 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรม 
   การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดส าหรับ 
   ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

300,000 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ 
ครูฯ 

 
3. พัฒนาครูไม่ตรงวุฒิในโรงเรียนสามจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้ 

2,400,000 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ 
ครูฯ 

4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน 
    ศาสนาอิสลามใน 3 จังหวดัชายแดนใต้  

1,000,000 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ 
ครูฯ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ งบประมาณ 
ฝ่าย/หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science  
Mathematics Program(SMP) ในโรงเรียน 
เป้าหมายพื้นที่จังหวัดปัตตานี  

27,607,300 โรงเรียนสาธิตฯ 
 
 

2. การบูรณาการ
ระหว่างงานบริการ
วิชาการแก่สังคม การ
จัดการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ 

3. ส่งเสริมการบูรณาการ
ระหว่างการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและ
การวิจัยการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

5. จ านวนงานวิจัย/รายวิชาทีม่ีการ 
บูรณาการงานบริการแก่สังคมและ
ชุมชน 

1. งบสนับสนุนภาควิชา 
 
 
 
 

 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ
ครูฯ / ภาควิชา 

 
สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริการวิชาการสู่สังคม   ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสังคม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ 
 

งบประมาณ ฝ่าย/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. อนุรักษ์และประยุกต์ใช้
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
รักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า
ในระบบการจัดการศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เป็น 
อัตตลักษณ์ ของภาคใต้ 

1. พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
ให้เป็นศูนย์กลางด้านการ
อนุรักษ์และประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในระบบการ
จัดการศึกษาของภาคใต้ 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดระบบการศึกษา
ของภาคใต้ 

 1. ระบบการอนุรักษ์ 
    ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 
    ปัญญาท้องถิ่นในระบบ 
    การจัดการศึกษาของ 
    ภาคใต้ 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

 
สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ 1 ตัวช้ีวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการที่ดี      
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : บริหารจัดการบนพ้ืนฐานของธรรมมาภิบาลและการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ 
 

งบประมาณ 
ฝ่าย/หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. องค์กรมีการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
  
  

1. เสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 

1. มีระบบและกลไกในการ
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ในองค์กร 
(มีการสื่อสารและถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และค่านิยม THE SIGN 
ผ่านระบบการน าองค์กรที่ชัดเจน
ไป 
ยังบุคลากร คู่ความร่วมมือ ผู้ส่ง
มอบ ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม และมีการจัด
กิจกรรมที่มุ่งม่ันส่งเสริมให้เกิด
ค่านิยมท่ีชัดเจนและเป็นระบบ) 

 1. โครงการนวตกรรม IN-EDU 
(One Department One Innovation) 

 งานกิจการพิเศษ 

 2. วันครู 2562  80,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
 3. Learning and share space 
 4. EDU evening talk (EMT) 

 งานบริหารทั่วไป 
ฝ่ายแผน 

   

  
  
  
  

2. ใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม โปร่งใส 
เสมอภาคและเป็น
ธรรม 

2. มีระบบการบริหารความเสี่ยง 1. แนวปฏิบัติของการบริหารความเสี่ยง  งานบริหารทั่วไป/        
ฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ 
 

งบประมาณ 
ฝ่าย/หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

3. พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
บริหารจัดการและการ
เรียนรู้ 
(Infrastructure as 
Service) 

3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. โครงการห้องเรียนต้นแบบ  งานบริหารทั่วไป 

  
  
  

4. พัฒนาคณะ/
หน่วยงานสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้  

4. มีระบบการพัฒนาคณะ/
หน่วยงานสู่องค์แห่งการเรียนรู้ 
เช่น การจัด KM การจัดท า best-
practice เป็นต้น 

1. โครงการประกวดการสอนคณะศึกษาศาสตร์  
    ม.อ.ปัตตานี เพื่อเข้าร่วมประกวดความเป็น 
    เลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 
    เพ่ือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 
    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

50,000 ฝ่ายวิชาการ 

5. ความไม่พึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้า 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

2. Happy Work Place 
 

 งานบริหารทั่วไป 

5. ใช้ระบบสารสนเทศ
ในการตัดสินใจเพ่ือ
พัฒนาระบบการ
บริหารงานและ
บุคลากร  

6. มีระบบสารสนเทศที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นเพ่ือการตัดสินใจในการ
บริหารงานและบุคลากร 

1. ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 36,000 ฝ่ายวิชาการ 
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา 
    ต่อ ณ โรงเรียนใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนบน  
    ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา ตรัง  
    และนครศรีธรรมราช 

72,000 ฝ่ายวิชาการ 

3. พัฒนาระบบทุนการศึกษา 96,000  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ 
 

งบประมาณ 
ฝ่าย/หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

6. ส่งเสริมให้นักศึกษา 
ศิษย์เก่าอาจารย์ 
บุคลากรผู้เกษียณอายุ
ราชการ มีส่วนร่วมใน
การให้ข้อคิดเห็นเพ่ือ
การบริหารองค์กรและ
เกิดความรู้สึกผูกพันกับ
คณะ   

7.ระดับ/ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ศิษย์เก่าอาจารย์ 
บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ มี
ส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพ่ือ
การบริหารองค์กรและเกิด
ความรู้สึกผูกพันกับคณะ 

1. โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ 

 
สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์ 8 ตัวชี้วัด 
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โครงการที่เสนอแผนปฏิบัติงานต่อวิทยาเขต 
ตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2561-2565) 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
1. โครงการพระราชทางความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา 
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมกับ State of University of Malang  
3. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ State of University of Malang 
4. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ National University of Laos ประเทศลาว 
5. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ University Sains Malasia ประเทศมาเลเซีย 
6. โครงการเสวนาทางวิชาการ “ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตครูหลักสูตรครู 4 ป”ี 
7. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบัณฑิตครูภาคใต้ 
8.โครงการหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
9. โครงการติดตามผลการใช้หลักสูตรครู 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 
10. โครงการห้องเรียนพ่อแม่ชายแดนใต้  
11.โครงการความร่วมมือกับสถานศึกษาในการผลิตครูหลักสูตร 4 ปี 

 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น    โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ (ทุนระยะสั้น 4 เดือน) ณ University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ด้านการวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ 
1. โครงการ Coaching and mentoring: One faculty, one research project 
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ 
3. โครงการเสวนาการปฏิรูปการศึกษาชายแดนใต้ 
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ด้านการบริหารจัดการวิทยาเขต โครงสร้างบริหารและระบบงาน 
1.โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx 
2.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data และปักหมุดการให้บริการทางวิชาการของ ของคณะศึกษาศาสตร์ 

 
สรุปยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 
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ภาคผนวก 
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ค าอธิบายการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
   แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นกิจกรรมที่ส าคัญท่ีมุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ    เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานใน
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ทราบเป็นระยะๆ   ฝ่ายแผนงาน  จึงได้ก าหนดแนวทางและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมา
ใช้ในการวางแผนในปีต่อไป 
   ทั้งนี้  เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน    หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี และในปีต่อไปได้ ตลอดจนเกิดผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป   การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี    มีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
   1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้   โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ 
และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
   2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจ าปีในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
   3. เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในระยะต่อไป 
   4. เพ่ือทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์  
 
นิยามศัพท์ 
  การติดตาม  หมายถึง  กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ  ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ และมีการรายงาน
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
  การประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการในการใช้ดุลพินิจ  และค่านิยมในการพิจารณาตัดสินคุณค่า ความเหมาะสม  ความคุ้มค่า  หรือผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ์ 
โครงการ หรือสิ่งอ่ืนใด  หลังจากท่ีได้มีการเปรียบเทียบผลที่วัดได้ โดยวิธีการใด ๆ ก็ตามกับเป้าหมาย  วัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
  การติดตามและประเมินผล    หมายถึง    กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
เพ่ือประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานหรือโครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่  โดยมีการรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย  

1.  สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ที่มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เป็นเครื่องมือ  แบ่งสาระส าคัญในการประเมินผลงานเป็น  4  ส่วน  คือ 

1) การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
2) การติดตามแผนกิจกรรมประจ า  ทุก  3  เดือน 
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3) การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
4) การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว    ต้องมีความถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างดีก่อนน าเสนอผู้บริหารเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจ   เนื่องจากการด าเนินงานต่าง ๆ ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรและนิสิตให้มากท่ีสุด 
 

2.  กลไกการติดตามการประเมินผล 
ระบบและกลไกส าคัญที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน / แผนปฏิบัติการประจ าปีไปใช้ในการก ากับปรับปรุงและพัฒนาการ 

ปฏิบัติงานของ 4 งานหลักของคณะศึกษาศาสตร์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ 
1) ด้านการเรียนการสอน 
2) ด้านวิจัย 
3) ด้านบริการวิชาการ  
4) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
   ในส่วนงานปฏิบัติการมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของหน่วยงานย่อยที่ผู้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการประจ าปี คือ ด้านบริหาร  
ด้านบริการวิชาการ  ด้านการพัฒนานักศึกษา  ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ด้านวิจัย  ทุก 3 เดือน 
   ระบบและกลไกท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน / แผนการปฏิบัติงาน คือ การเสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติในปี
ถัดไป และให้การด าเนินการจัดท าแผนงาน / แผนปฏิบัติการของปีถัดไปทุกหน่วยงานย่อยโดยแผนงาน / แผนการปฏิบัติการต้องครอบคลุมทุกภารกิจหลัก 
 

3.  การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน  ไปยังฝ่ายแผนงานตามระยะเวลาที่ก าหนด   เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์  และเพ่ือให้สามารถน าผลของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้   ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ที ่ การติดตาม/ ประเมินผล ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ 
 

กลไก 
 

1 ติดตามเป้าหมายการใช้ 
จ่ายงบประมาณ 

ทุกเดือน การเงิน ติดตามการขออนุมัติเงินประจ า 
งวดและการใช้จ่าย 

1) ฝ่ายแผนงาน 
 

2 ติดตามแผนกิจกรรม / 
โครงการ 

ทุกไตรมาส ทุกหน่วยงาน ติดตามการปฏิบัติงานตามปฏิทิน
กิจกรรม ประจ า ไตรมาส 

2) ฝ่ายแผนงานรวบรวมข้อมูลเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร์      

3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/
กิจกรรม 

ปลายปี 
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ใช้ แบบติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

3) หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายแผนงาน 

4 ประเมินประโยชน์ของ 
แผนปฏิบัติการ 

ปลายปี 
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ใช้ แบบติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4) หาแนวทางการแก้ไข 
ปัญหา เพ่ือหาแนวทาง 
ปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

5 กระบวนการจัดท าแผนงาน /
แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

ปลายปี 
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ประชุมระดมสมองจัดท าแผน สรุป 
และประเมินผล 

5) พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

4.  การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   โดยทั่วไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและ /หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อาจกระท าได้ ดังนี้  คือ 

1) การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรมของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ    อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ   แต่วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้น าเสนอต่อฝ่ายแผนและคณบดี เป็นผู้พิจารณาด าเนินการปรับได้ทันที   เพ่ือด าเนินการปรับแผนต่อไป 

2) การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ   หมายถึง  การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลท าให้วัตถุประสงค์   เป้าหมาย  หรืองบประมาณ 
การด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  การปรับแผนปฏิบัติการดังกล่าว ให้น าเสนอต่อต่อฝ่ายแผนและคณบดี พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อด าเนินการต่อไป 
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                     5.  วิธีการตดิตามและประเมินผล 
   5.1 การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ   (งบประมาณรายได้, งบประมาณแผ่นดิน, งบอ่ืนๆ) 

1) ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าทุกเดือน จากข้อมูลรายงานสถานะทางการเงินประจ าเดือน  ( แหล่งข้อมูล : ฝ่ายการเงิน) 
2) ติดตามการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนและนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ 
3) ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องต่อความต้องการ ตามล าดับความส าคัญ 
4) ติดตามการใช้งบประมาณจากโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ประจ าทุกเดือนจากแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี   

(แหล่งข้อมูล : ทุกหน่วยงาน) 
5) ติดตามการใช้เงินประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

                               - กรณีมีการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี      ต้องแจ้งต่อคณะฯทราบ   เพื่อน าเงินไปจัดสรรในการด าเนิน 
                                 โครงการอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
   5.2 การติดตามแผนกิจกรรม 

1) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 “ แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี ” 

2) วิธีการกรอกข้อมูลในแบบติดตามและประเมินผล 
2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี      เป็นผู้กรอกข้อมูลตามแบบติดตามและประเมินผล 
2.2 เริ่มกรอกข้อมูลเมื่อเริ่มด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี 
      - กรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่องประจ าทุกเดือน   จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ /กิจกรรมนั้น ๆ 
         - กรุณาส่งแบบติดตามและประเมินผลที่ฝ่ายแผนงาน  ทุกวันที่  5 ของเดือน 

3) รวบรวมข้อมูล / น าเสนอ 
3.1  ผู้รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล   คือ  ฝ่ายแผนงาน 
3.2  รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล   และสรุปกิจกรรมประจ าเดือนของโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี  ทุก 3 เดือน 
3.3  ส่งสรุปผลการด าเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกไตรมาส ไปที่ฝ่ายแผนงาน 
3.4  น าเสนอข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯ  ต่อคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ประจ าทุก 3 เดือน  เพื่อทราบและพิจารณา 

                                          ด าเนินการต่อไป 
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         3.5  ส่งสรุปผลการด าเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
          5.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม / ประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ (สิ้นสุดปีงบประมาณ) 

- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี น าเสนอผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ     ผลสัมฤทธิ์ 
ของโครงการในภาพรวม  Output, Outcome  ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับ   สรุปประเด็นปัญหา / แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในจัดท า
แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

- น าเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ   
 
            5.4 กระบวนการจัดท าแผนงาน / แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

- ทุกหน่วยงานเสนอแผนงานที่จะท าในปีงบประมาณถัดไปมาท่ีฝ่ายแผนงาน 
- ฝ่ายแผนงาน  รวบรวมแผนงานจากทุกหน่วยงานที่น าเสนอ  และข้อมูลในปีงบประมาณที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน /  

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- จัดประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม  เป็นการระดมสมอง  เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการที่มี 

ประสิทธิภาพ น าไปใช้ในปีถัดไป 
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แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)
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แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ/ปีการศึกษา................ 

 
ยุทธศาสตร์   ................................................. 
เป้าประสงค์   ................................................... 
กลยุทธ์        ................................................. 
ตัวช้ีวัด   ..........................................................      
โครงการ/งาน  ………………………………………………………………………………… 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
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ค าอธิบายตาราง  :  แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- ประจ าปีงบประมาณ/ปีการศึกษา  หมายถึง การติดตามตามปีงบประมาณหรือปีการศึกษา 

- ยุทธศาสตร์    หมายถึง  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่... 

- เป้าประสงค์    หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาที่จะบรรลุภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

- ตัวช้ีวัด หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์หรือไม่ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของคณะศึกษาศาสตร์ข้อใด  

- โครงการ/งาน  หมายถึง  สิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัด 

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หมายถึง  หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าโครงการ 

- กิจกรรม  หมายถึง  สิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้โครงการประสบความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  หมายถึง  สิ่งที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการด าเนินงานเพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 

- ค่าเป้าหมาย   หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จที่หน่วยงานต้องการจะบรรลุ 

- งบประมาณ  หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานได้รับในการด าเนินโครงการ 

- งบประมาณที่จ่ายจริง  หมายถึง  งบประมาณท่ีเกิดข้ึนจริงในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆของโครงการ 

- ผลการด าเนินงาน  หมายถึง  ผลจากการที่หน่วยงานได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระท่ังสิ้นสุดโครงการ ว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่   

- ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการของหน่วยงาน 


