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 สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด และจะต้องท าให้มั่นใจได้ว่า บัณฑิตที่ผลิตออกไปมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน คณะ
ศึกษาศาสตร์จึงได้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นแนวทางเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สู่โลกยุคโลกาภิวัตน์  
 คณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx  ในปีการศึกษา 2559 
เป็นครั้งแรก และพยายามพัฒนางานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  

การน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ ช่วยให้คณะฯ สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันและเห็นแนวทางในการพัฒนาสู่อนาคต สามารถพัฒนากระบวนการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 ในการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2561 คณะฯ จัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือ
เตรียมรับการประเมินครั้งที่ 3 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาคุณภาพจากคณะกรรมการในการ
พัฒนาการด าเนินการที่ดีขึ้นต่อไป  
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แผนภูมิที่ 7.2ก(6) ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ       85 
แผนภูมิที ่7.3ก(1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก     86 
แผนภูมิที่ 7.3ก(2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    86 
แผนภูมิที่ 7.3ก(3) จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าที่ตีพิมพ์ในระดับชาติ    86 
แผนภูมิที่ 7.3ก(4) จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ   86 
แผนภูมิที่ 7.3ก(5) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่ได้พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพของตนเอง 86 
แผนภูมิที่ 7.3ก(6) การได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ   86 
แผนภูมิที่ 7.3ก(7) การได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน    87 
แผนภูมิที่ 7.3ก(8)  การประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อคณะศึกษาศาสตร์   87 
แผนภูมิที่ 7.3ก(9) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  87 
แผนภูมิที่ 7.3ก(10) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย    87 
ตารางที่ 7.4ข(1) จ านวนบุคลากรที่กระท าผิดจริยธรรมและได้รับการร้องเรียน    87 
ตารางที่ 7.4 ข(2)  จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม       87 
แผนภูมิที่ 7.4ข(3) ผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์     88 
แผนภูมิที่ 7.4ข(4) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนใน   88 

   ด้านการพัฒนาการศึกษา 
แผนภูมิที่ 7.5ก(1)  ร้อยละของเงินรายได้ที่เพ่ิมขึ้น       88 
แผนภูมทิี่ 7.5ก(2) จ านวนเงินงบประมาณในการบริหารคณะ      88 
แผนภูมทิี่ 7.5ก(3) เงินรายได้คงเหลือจากการบริการวิชาการ      88 
แผนภูมทิี่ 7.5ก(4) จ านวนหน่วยงานที่ว่าจ้างให้คณะท าวิจัย      88 
แผนภูมทิี่ 7.5ก(5) จ านวนผู้รับบริการวิชาการแก่ชุมชน      89 
แผนภูมทิี่ 7.5ก(6) จ านวนผู้รับบริการวิชาการแบบเรียกเก็บค่าลงทะเบียน    89 
แผนภูมทิี่ 7.5ก(7) ร้อยละของนักศึกษาต่างพ้ืนที่       89 
แผนภูมิที่ 7.5ก(8) จ านวนนักศึกษาต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   89 
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P.1 ลักษณะองค์กร  
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 
 
         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนปีพุทธศักราช 2511 เป็นคณะที่สองของ
มหาวิทยาลยั มีวัตถุประสงค์หลกัเพื่อผลิตครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึง  ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและ
นักจิตวิทยารวมถึงขยายการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาออกไปสูภู่มิภาค และจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาโดยด าเนินการเรียนการสอนที ่ต าบลรสูะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
 
(1) หลักสูตรและบริการ       

1.1 ด้านหลักสูตร 
1.ระดับบัณฑติศึกษา : หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑติ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 (หลักสูตร 5 ปี) หลักสตูรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (หลักสตูร 5 ปี) หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต (ศึกษาศาสตร์) 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ประเมินผลการศึกษา (หลักสตูร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 5 ปี พ.ศ.2560  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (หลักสูตร 4 ปี)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 (หลักสูตร 4 ปี) 

2.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต : ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 
3. มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต : หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2561  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  หลักสตูรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมแต่ละระดับ เช่น ระดับปริญญาตรี  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางจติวิทยา  ห้องสมุด ระบบ  ฐานข้อมูล และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา  ห้องปฏิบัติการฝึกสอน  และจัดการเรยีนการสอน  โรงเรยีนสาธิตฯ และอนุบาล
สาธิต เป็นหน่วยฝึกปฏบิัติการสอน    ระดับปริญญาโท  เช่น ทุนวิจัยระดับบัณฑติศึกษา  ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์และสมัมนา
วิชาการ ห้องสมุด ระบบฐานข้อมลู และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เงินสนับสนุนการศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ นอกจากนี้
ยังมีภาควิชาต่าง ๆ จ านวน 7 ภาควิชา และส านักงานเลขานุการคณะที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และคณะยัง
ได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ และโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอน ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินการศึกษาในระดับดีขึ้นไปในการเข้าร่วม
ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพ 
 1.2 ด้านการวิจัย  
 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ที่เน้นการวิจยัเป็นฐาน มกีารบริหารงาน
แหล่งเงินทุนวิจัยดังนี้  1. งานวิจัยจากเงินงบประมาณภายใน เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท้ังในระดับ
มหาวิทยาลยัและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน  2. เงินวิจัยท่ีได้รบัทุนสนันจากหน่วยงาน
ภายนอก เป็นการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมถึงการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาและศึกษา
ผลกระทบของโครงการใดโครงการหนึ่งตามโจทย์ของแหล่งทุนวิจัย  มีกลไลการส่งมอบงานวิจัยผา่น รายงานวิจัย การตีพิมพ์
เผยแพร่ website ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย  การประชุมวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการศกึษาและน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชยร์วมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกดิเป็นนวัติกรรม 
 3. ด้านบริการวิชาการ 
 การบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ รับผดิชอบโดยโดยศูนย์พฒันาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบคุลากรทางการ
ศึกษาภาคใต้ มีการจัดโครงการทีต่อบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม   การจดับริการวิชาการ มีบริการที่ครอบคลุม
ครูทุกระดับการศึกษา ทุกสังกัด ตัง้แต่ปฐมวัย ครสูอนตาดีกา ครูสอนศาสนาและโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล   แบบให้เปล่า   
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น โครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิ 3 

โครงร่างองค์กร 
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จังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มสาระการเรียนรูต้่าง ๆ โครงการเสริมศักยภาพผูส้อนตาดีกาในศูนย์ตาดกีา 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะการคิด ส าหรับผู้เรียนในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  แบบเรียกเก็บค่าลงทะเบียน ได้แก่ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอ่นแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพเิศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 
มาตรฐาน    (9 หลักสตูร)  โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร สพฐ. (21 หลักสูตร)  แบบว่าจ้าง  ได้แก ่โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดปัตตานี)  
 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม 
     
 
พันธกิจ  : 1) ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางดา้นวชิาการ โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน 

  2) พัฒนางานวิจัยและนวตักรรมทางการศึกษาทีส่ามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในสังคม 
  3) ให้บริการทางด้านวิชาการและการวิจัยแก่ชุมชนและสังคม 
  4) สนับสนนุและส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่น ภมูิภาคและประเทศชาติ 

ค่านิยม :THE SIGN : Team learning ,Happiness ,Engagement ,Service mind, Innovative mind, Good 
friend , Networking 
สมรรถนะหลัก :  1) ความเชี่ยวชาญดา้นการผลิตครูระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยเน้นการเรียนการสอนแบบ 
Active learning  

2) เป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3) เป็นศูนย์กลางการให้บริการวชิาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

 
3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์มีบุคลากรรวมทั้งหมด   115  คน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จ านวนบุคลากรทั้งหมด                            สายวชิาการ                                   สายสนับสนนุ 

 
แผนภูมทิี่ OP 1-1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

 

วิสัยทัศน์ : คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้น าในการผลิตและพัฒนาครูที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับชาติ ภายในปี พ.ศ. 2564 
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พนง.ม.อ., 
19 ลกูจ้ำง, 25 

ข้ำรำชกำร
, 5 

พนง., 75 

ลกูจ้ำง, 
33 

พนง.
รำยได้
, 2 

ข้ำรำชกำร, 
5 

พนง., 56 

ลกูจ้ำง, 8 

พนง.รำยได้, 
2 
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      ความต้องการของบุคลากร : บคุลากรของคณะฯ  ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนนุต้องการความมั่งคงและ
ก้าวหน้าในอาชีพ หนา้ที่การงานตามสายงานของตน มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมกับผลการปฏิบัตงิานนั้นๆตามความรับผิดชอบหลัก 
  
4. สินทรัพย ์
     คณะศึกษาศึกษาศาสตร์มีสนิทรัพย์เพื่อสนับสนนุภารกิจ ไดแ้ก่ 1) อาคารท าการ 4 หลัง 2) โรงเรียนในสังกัด 2 
โรงเรียน   3) ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ วารสารศึกษาศาสตร์ที่จัดอยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 ห้องอ่านหนังสือ รายงานวิจัย 
วิทยานพินธ์ สารนิพนธ์ ห้องปฏบิัติการจิตวิทยาคลนิิก 4). ครุภัณฑ์แบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก และแบบวัดความ
สนใจและความถนัดทางการศึกษา 5)เครื่องตรวจข้อสอบแบบฝนค าตอบ (OP Scan Tools) และโปรแกรมส าเร็จรูป 
ได้แก่ LISREL PARSCALE BILOG-MG HLM และ 6) สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ สนามฟุตบอล สระว่ายน้ า สนาม
เทนนิส สนามบาสเกตบอลและฟิตเนส  
 
5. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
                คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินงานภายใต้ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติที่
ส าคัญของมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เป็นมาตรฐานและมุ่งเน้นการพัฒนาคูณภาพอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอดังตาราง   
ตารางที่ OP 1 กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับต่าง ๆ  

  ด้าน กฎ  /ระเบียบ  /ข้อบังคับ/ ข้อก าหนด / เกณฑ์ 
1. หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
ข้อบังคับของครุสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาบัตร  และ ประกาศนียบัตรวชิาชีพครูหรือ
สภาวิชาชีพ 

2.การเงิน การคลังและ
พัสด ุ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณของส านักงบประมาณ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณของกรมบัญชีกลาง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานพัสดุ 
ระเบียบและประกาศมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ 

3.บุคลากร ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ประกาศและข้อก าหนด กฎระเบียบของคณะศึกษาศาสตร์วา่ดว้ยเร่ืองสวัสดิการ บุคลากร
ของคณะ 

4.ด้านการวิจัย ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกองทนุอุดหนุนการวิจัย  พ.ศ.2547 
5. ด้านสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 

พระราชบญัญัติว่าด้วยการรกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

 
ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
    1. โครงสร้างองค์การ 

คณะศึกษาศาสตร์ด าเนนิงานอยูภ่ายใต้การก ากับดูแลของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ มีการขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานผ่านคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์และมีคณบดีเป็นผู้น าสูงสุด มีการก ากับดูแลติดตามงานของ  
รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาค หัวหนา้งานและรายงานผลการด าเนินงานตา่งๆ โดยตรงต่อคณะกรรมการ
วิทยาเขตปัตตานี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีหน่วยตรวจสอบภายในที่มี
การดูแลติดตามการด าเนินงานของคณะฯ 
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ภาพที่ OP 1-1 โครงสร้างองคก์รและการบริหารงาน 
 
 

    2. ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตารางที่ OP2 ความต้องการของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และการตอบสนองความต้องการ 

Segment ความต้องการ / ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวัง 
กลุ่มลูกค้า  
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

มีความรู้ในวิชาชีพและทักษะในการประกอบอาชีพ แผนภูมิที่ 7.1 ก (2)   
แผนภูมิที่ 7.1 ก (10) 

ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร การกระตุ้นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
การให้การปรึกษา 

สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แผนภูมิที่ 7.1 ก (2) 
ทุนการศึกษา สวัสดิการนักศึกษาส าหรับผู้ที่มีปัญหา
เศรษฐกิจและความต้องการพิเศษ 

คณะศึกษาศาสตร์จัดให้มี
ทุนการศึกษาปีละไม่ต่ ากวา่ 60 ทุน 

สิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน เคร่ืองมือ อุปกรณ์เพียงพอ 
ทันสมัย 

-มีห้องเรียนและอุปกรณืการเรียนที่
ใช้งานในวิชาชีพจริง 
แผนภูมิที่ 7.2ก(6) 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ แผนภูมิที่ 7.1ก(6) 
มีทุนการศึกษา ทนุอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ทนุไป
น าเสนอผลงานวิจัยที่เพียงพอเหมาะสม 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ ว่าด้วยกองทุนอุดหนนุ
การวิจัย  พ.ศ.2547 
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Segment ความต้องการ / ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวัง 
สิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน เคร่ืองมือ อุปกรณ์เพียงพอ 
ทันสมัย  

แผนภูมิที่ 7.2ก(6) 

หลักสูตรที่ได้มาตรฐานและมีทกัษะในการบริการองค์กร แผนภูมิที่ 7.1ข(1) 
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพคร ู

มีทุนการศึกษา ทนุอุดหนุนการศึกษาอิสระที่เพียงพอ 
เหมาะสม 

งบพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลามใน
สามจังหวัดชายแดนใต ้

ผู้รับบริการ
วิชาการ 

องค์ความรู้และค าแนะน าปรึกษาทางวิชาการที่ถูกต้อง 
เหมาะสม รวดเร็ว ทันสมัยและใช้ได้จริง 

แผนภูมิที่ 7.2ก(4) 
แผนภูมิที่ 7.4ข(4) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางวชิาชพีที่เหมาะสมกบัการ

ท างานในยุคปัจจุบนั รวมถึงมีจติสาธารณะ ช่วยเหลือ
ส่วนรวม 

แผนภูมิที่ 7.1ก(4) 

ผู้ปกครอง การดูแลเฝ้าระวังอยา่งใกล้ชิดในกลุ่มบุตรหลานที่อยู่ใน
ระหว่างการศึกษาในดา้นความปลอดภัย  

รายงานการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 

ศิษย์เก่า การสนับสนนุความรู้ทางวชิาการ และข้อมูลข่าวสารจาก
คณะเพื่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาคณะ และพัฒนา
วิชาชีพ 

การจัดบริการวิชาการ 

 
3. ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร ์
ตารางที่ OP 3 คู่ความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร ์

คู่ความร่วมมือ บทบาทต่อคณะ ข้อก าหนดส าคัญ การสื่อสาร 
ส่งเสริมการแข่งขัน / 

นวัตกรรม 
-  คณะ  วทท. 
-  คณะ  มษ. 

- ส่งเสริมการเรียนรู้
พื้นฐานตามหลักสตูร
และความรู้เฉพาะทาง
พื้นฐาน 

- นักศึกษามีความรู้
พื้นฐานพร้อมส าหรับการ
เรียนในหลักสูตรของคณะ 

- การประชุม 
- จดหมาย  
- เว็บไซต์ และ
โทรศัพท ์

- ความร่วมมือในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน้ 
Active learning  

สถานที่แหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน 

- ให้การฝึกปฏิบัติงาน 
- ให้ความรู้เชิงทักษะ
ประสบการณ์วิชาชีพ
แก่นักศึกษาปริญญา
ตรีในสาขาวชิาตา่งๆ 

- แหล่งฝึกงานได้
มาตรฐานและสามารถรับ
นักศึกษาได้เพียงพอ 
- มีอาจารย์ประจ าแหล่ง
ฝึกและสามารถดูแล
นักศึกษาได ้
-ได้รับมาตรฐานตามครุ
สภาก าหนด 

- ส ารวจ เยี่ยมแหล่ง
ฝึก 
-นิเทศรายบุคคล 
- ประสานงานผ่าน
ทางจดหมาย หนังสือ
ราชการและโทรศัพท ์
-ปฐมนิเทศ ก่อน/
หลังการฝึก 

- มีส่วนร่วมมือในการ
จัดท าปรบัปรุงหลักสูตร
และก าหนดเกณฑ์
มาตรฐาน 
- บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการพัฒนาแหล่งฝึก
(MOU) 
-การแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าแหล่งฝึก 

ผู้ส่งมอบ 
บริษัท ห้างร้าน 
ผู้รับเหมา ตัวแทน
จ าหน่ายเครื่องมือ 

จัดหาและสง่มอบ
ผลิตภัณฑ์ให้กับคณะ
ตรงตามระเบียบพัสด ุ

- ส่งมอบตามข้อตกลง 
ตรงตามเวลา ราคา
เหมาะสม 
- บริการหลังการขายที ่

- ประสานงานติดต่อ
โดยตรง 
- เว็บไซต์คณะ 

เสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการเป็นประโยชน์และ
ค านึงถึงผลประโยชน์สงูสุด
จากการใช้ผลิตภัณฑ ์
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 ก. สภาพดา้นการแข่งขัน 

1. ล าดับในการแข่งขัน 
      ด้านการเรียนการสอน : ในปี 2560 คณะศึกษาศาสตร์ถูกจัดโดย World University Ranking ให้อยู่ในดับ
ที่ 6 ของประเทศโดยได้คะแนน 17.5 อัตราการสอบบรรจุครูผูช้่วยของคณะศึกษาศาสตร์มีคะแนนเป็นอนัดับ 1 ใน
ระดับประเทศ  สว่นปี พ.ศ. 2561 ถูกจัดอยู่ในอันดับ 9 โดยไดค้ะแนน 19.6   
      ด้านการวิจัย :คณะมีวารสารศึกษาศาสตร์ กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ใน TCI ฐานที่ 1 
และในปี 2560 ถูกจัดอันดับด้านการวิจัยโดย World University Ranking ให้อยู่ในล าดับที่ 8 ของประเทศไทย โดย
ได้คะแนน 9.5 ส่วนล าดับในการถูกอ้างอิงงานวิจัยอยู่ในล าดบัที่ 3 ของประเทศ ส่วนในปี 2561 ด้านการวิจัยถูกจัดอยู่
ล าดับที่ 8 ได้คะแนน 10.0 และได้อันดับ 3 จากการถูกอ้างอิงงานวิจัย โดยได้คะแนน 20.3  
      ด้านภาพลักษณ์ในระดบันานาชาติ: คณะศึกษาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร  
การท างานวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2560 ถูกจัดอันดับที่ 5 ของไทย 
และในปี 2561 ถูกจัดอันดับที่ 4 ของประเทศ โดย World University Ranking  
 
ตารางที่ OP 4 การจัดอันดับมหาวิทยาลยัที่ดีทีสุ่ดในประเทศไทย 
 

 
 

2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน :  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่กระทบต่อความสามารถ
ด้านการแข่งขัน ได้แก ่1) การเปลี่ยนสถานภาพเปน็มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  2) การบริหารงานบุคคล การ
แสวงหาและพฒันาอาจารย์ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาตามระเบียบของสภาวิชาชีพและการสรรหาว่าจา้ง
บุคลากรใหม่ทดแทนอัตราต าแหน่งที่เกษียณ ลาออก เสียชีวิต  3) การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการ
รักษาบุคลากรไว้ให้คงอยู่ 4) แผนงบประมาณรายจ่ายของคณะมีอัตราแนวโน้มสูงขึ้นจากการลงทุนการปรบัปรุง
พื้นฐานโครงสรา้งทางกายภาพ การปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องเรียน  5)จ านวนนักศึกษาและอัตราการแข่งขัน การ
รับผู้เรียนให้มีความแตกต่าง รวมถึงนักศึกษาจากตา่งประเทศและอาจารยช์าวต่างชาติให้มีมากขึ้นซึ่งเป็นกลยทุธ์ใน
การขยาย Blue Ocean ของคณะศึกษาศาสตร์ 

3. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญได้แก่ เครือข่ายสภาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย   ระบบ CHE QA ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ฐานข้อมูล ISI / Scopus และ website ของสถาบนัต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
รวมถึงการจัดอันดับทางด้านการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับความนา่เชื่อถือเช่น the World University 
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Ranking เนื่องจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เปน็หน่วยงานในระดับภูมิภาค เทียบเท่ากับมหาวิทยาลยัขอนแก่น
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ในด้านต่าง ๆ พบว่า มีผลการด าเนินงานดา้น
บัณฑิตที่มงีานท าใน 1ปี ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บณัฑิต อยู่ในระดับที่ต่ ากวา่คู่เทียบ 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแข่น) เนื่องจาก ปัจจยัน าเข้าของนักศึกษาของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
ส่วนใหญ่มาจากสามจงัหวัดชายแดนใต้และไม่หลากหลายจากทัว่ประเทศ แต่ผลการด าเนินการดังกล่าวพบว่า ยงัสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่คณะตัง้ไว ้(แผนภูมิที่ 7.1ก(3)) 
 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์  ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ที่ส าคัญของคณะ  ได้แก่ ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
ของอาจารย์ผู้สอนสู่เข็มมุ่งของการจัดการสอนแบบ Active Learning และบูรณาการงานวิจยั งานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน มีหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (ศึกษาศาสตร์) เป็นหลักสูตรที่มีความแข็งแกร่ง เรียนร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดร้ับปริญญาบัตร วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถที่จะเปน็ครู
ได้  มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพืน้ที่ที่มีความเสี่ยง โดยคณะได้เปน็ที่พึ่งของครูในสามจังหวัดในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ดา้นตา่ง ๆ และมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่าง
เข้มแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่งในพื้นที่ มีการท า MOU กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น Faculty of Education, Universitas 
Negeri Malang ประเทศ      อินโดนีเซีย Centre for Instructional Technology and Multimedia, Universiti 
Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
 
ค. ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ  คณะฯใช้ตัววัดตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้และมีการติดตามด้วยกระบวนการ 
SIPOC พร้อมทั้งใช้วงจรคุณภาพพื้นฐาน PDCA และระบบการประเมินต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เชน่ AUN-
QA 5ส LEAN, EdPEx โดยการน า OFI ที่ได้รับไปสู่การปรับปรุงคุณภาพผลการด าเนนิงานและใช้ประกระบวนการ
จัดการความรู้ PLC พัฒนางานและสร้างนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนเช่นการใชน้วัตกรรม Open approach, 
SMP เป็นต้น 
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   1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง  

ก : ผู้บริหารระดับสูงของคณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการบริหารงานโดยอาศัยความร่วมมือของคณะ
ผู้บริหารและ    บุคลากรตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการวิเคราะห์ ก าหนดทิศทาง และวางแผน           
การด าเนินงานโดยค านึงถึงบริบทและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน มีการบริหารงานที่แตกต่างไปจากส่วนงานอ่ืน เนื่องจากมีการจัดการศึกษาหลายระดับ ได้แก่    
ระดับบริบาล  ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยมีโรงเรียนสาธิต   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนอนุบาลสาธิต เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนที่มีขนาดใหญ่ของนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี โท เอก นอกจากนี้ยังได้มีการบริหารจัดการหลักสูตรในทุกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
ทีมบริหารจึงต้องมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการบริหารงานอย่างมีความยุติธรรม จากการบริหารงานดังกล่าว
พบว่า หลักสูตรทุกระดับการศึกษามีมาตรฐานตามที่ก าหนดและได้รับการประเมินแต่ละระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ผลการประเมินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในทุก ๆ ปีถูก
น ามาท าแผนพัฒนาส่งผลให้การประเมินในปีถัดไปดีขึ้นเรื่อย ๆ  
 
1.1 ก  วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 

1.1ก(1) : วิสัยทัศน์และค่านิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 1.1-1 การก าหนดค่านิยมและวิสัยทัศน์ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
-ศึกษารวบรวมข้อมูลและความสอดคล้อง 
-ศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน ์
-ศึกษารวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบ     
-ระดมความคิดเห็นร่วมกัน  
-ศึกษาความจ าเป็น   
-ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-ศึกษา SWOT จากปีที่ผ่านมา 
-ประชุม กก.คณะ   
-ก าหนดตวัชี้วัดวิสัยทัศน ์
-ทบทวนประจ าป ี

 

พันธกิจ 
-เป้าหมายองค์กร 
-แผนกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ 
-เป้าประสงค์ 

 

ค่านิยม 
-ระดมความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อหาค่านิยมร่วม 
-จัดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยม 
-ประเมินค่านิยมเป็นระยะ ๆ  

 

ผู้บริหาร 
กรรมการคณะ/
หัวหน้าภาควิชา/
บุคลากรในคณะ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้น าในการผลิตและพัฒนาครูที่มี
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับชาติ ภายในปี 

พ.ศ. 2564 

1) ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการ      
    ศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยการ 
    วิจยัเป็นฐาน 
  2) พัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมทางการศึกษาที่   
     สามารถประยกุต์ใช้ได้จริงในสังคม 
  3) ให้บริการทางด้านวิชาการและการวิจัยแก่ชุมชน
และสังคม 
  4) สนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์ วฒันธรรมของ

ท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศชาต ิ

หมวด 1 การน าองค์กร 
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2. การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมเพื่อน าไปปฏิบัติ   
  

ผู้น าระดับสูงได้ตั้งวิสัยทัศน์ของคณะ โดยผ่านการประชุมจากหลายภาคส่วน ทั้งบุคลากรในคณะ 
คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และศึกษาแผนแนวทางการพัฒนาคณะจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้
การพัฒนาการศึกษาได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและตอบสนองต่อความต้องการใช้บัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต โดยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561-2565  ได้ก าหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ว่า  

1) ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับโลก โดยประเมินความส าเร็จจากความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
จากการ Benchmarking กับมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศและอาเซียน  

2) การขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเมินความส าเร็จจากผลงานวิชาการและการมีส่วน
ร่วมของมหาวิทยาลัย ที่สามารถสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จาก
ความส าเร็จของแผน/โครงการที่เป็น University Engagement กับชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน 

จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าว น าโดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการประชุมเพ่ือจัดตั้ง
วิสัยทัศน์  พันธกิจและค่านิยมของคณะ ภาพที่ 1.2-1 และได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสื่อสารและ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรสู่บุคลากร เช่น morning talk, การเยี่ยมหน่วยงาน , ผู้บริหารพบบุคลากร       
2 เดือน/ครั้ง เพ่ือเป็นการสร้างชุมชนวิชาชีพการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ตลอดจน
เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถน าวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในทุก ๆ ปีการศึกษา จะมีการประชุมบุคลากรทุกระดับเพ่ือทบทวน
วิสัยทัศน์และประเมินตัวชี้วัดเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของคณะและน าข้อมูลจากการทบทวนดังกล่าว 
มาจัดท าแผนพัฒนาในระยะสั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้  
 

    
 

ภาพที่ 1.1-2 ขั้นตอนการจัดท าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการก าหนดเป้าหมาย 
 

ประเมินตวัชีว้ดั  

ก ำหนดเปำ้ประสงค์ ตวัชีว้ดั 

จดัท ำแผนกลยทุธ์  แผนปฏิบตักิำร 

พิจำรณำวิสยัทศัน์ใหม่ 

วิเครำะห์จดุอ่อน  จดุแข็ง  โอกำส และวิกฤต 

ประชมุทบทวนแผนปฏิบตักิำร แผนกลยทุธ์ก่อนเปิดภำคเรียนท่ี 1 

เข็มมุ่ง นวัตกรรม 

ก าหนดความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ 

คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้น าในการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
ในระดับชาติ ภายในปี พ.ศ. 2564 
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จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ใหม่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการบริหาร และเพ่ือตอบสนองต่อบริบทการ
จัดการศึกษาในพ้ืนที่  คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ตามกลยุทธ์ต่าง ๆ 
จ านวน 7 ด้าน คือ 1.ผลิตบัณฑิตครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือรับใช้สังคม  2.พัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการกับสังคมและการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21       
3.การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพเพ่ือรับใช้สังคม   4.พัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรคท์างด้านศึกษาศาสตร์เพื่อรับใช้สังคมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่  5.การบริการวิชาการสู่
สังคมและการเป็นที่พ่ึงของสังคมทางด้านศึกษาศาสตร์   6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
สังคม  7. บริหารจัดการบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลการ
ด าเนินการตามกลุยุทธ์ที่จะต้องบรรลุในปี 2564 ปัจจุบันสามารถบรรลุตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ   78.78 

ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21.22  คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดประชุมก่อนเปิดภาค
เรียนที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ คือภายในปี 2564 
และได้กระตุ้นให้ให้สร้างนวัตกรรม ที่เกิดจากเข็มมุ่งเดียวกัน คือ Active Learning โดยเน้นการท าวิจัยและ
การท าให้ปรากฏเป็นตัวอย่างถึงการเรียนการสอนแบบ Active  ในชั้นเรียน 
 นอกจากนี้เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์  บุคลากรทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติตามค่านิยม
ที่คณะจัดขึ้นคือ THE SIGN ผ่านการท ากิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา
รวมถึงการระลึกในคุณค่าของตัวตนและของผู้อื่นเพ่ือให้เกิดความส าเร็จร่วมกัน  
 

 
ภาพที่ 1.1-3 ค่านิยมคณะศึกษาศาสตร์ (THE SIGN) 

 
 ส าหรับการถ่ายทอดค่านิยมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  ตามค่านิยม THE SIGN คณะได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการค่านิยมเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น EDU talk, Morning talk เป็นต้น 
และในการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้แจ้งให้นักศึกษา
ทราบถึงค่านิยมขององค์กรและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วถึงโดยมีการบูรณาการค่านิยมในกิจกรรมต่าง
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและความเข้าใจและพร้อมสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณค่าตามค่านิยมดังกล่าวใน
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคณะศึกษาศาสตร์มีการถ่ายทอดค่านิยมผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนงานรวมถึงการ
จัดกิจกรรมให้บริการต่างๆ ของคณะเพ่ือรับทราบเกี่ยวกับค่านิยมดังกล่าว 
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1.1ก (2) :  การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
 ผู้บริหารระดับสูงของคณะกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีงานโดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและการจัดการที่ดีตลอดจนการยึดหลัก
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีการบริหารงานภายในคณะตามสายบังคับบัญชาไปยังรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  
หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้างานตามล าดับขั้นตอน นอกจากนี้คณบดียังยึดหลักการมีส่วนร่วม การท างานเป็น
ทีม โปร่งใสและตรวจสอบได้   โดยมีการตรวจสอบการด าเนินงานจากหน่วยงานภายในและภายนอก  ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1.1-1 พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายของผู้บริการ 

  ด้าน การปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย 
1. หลักสูตร ก ากับ ติดตาม ทบทวน ปรบัปรงุ ให้หลักสูตรมีมาตรฐาน ตามที ่สกอ.ก าหนด 

มีการตรวจเยี่ยมและรับรองหลักสูตรจากสภาวชิาชีพ 
ประเมินตามรปูแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.การเงิน การคลังและ
พัสด ุ

พิจารณาทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี 
ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดนิและเงินรายได้ การ
กระทบยอดเงินรายวนั  การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมา การตรวจสอบภายใน และอื่น ๆ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
รายงานยอดเงินคงเหลือและค่าใช้จ่ายทุกเดือนต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
รับการตรวจสอบความโปร่งใสจากการเบิกจ่ายจากหน่วยตรวจสอบภายใน  กรมบัญชีกลาง 
และส านักงานตรวจสอบเงินแผน่ดิน 

3.บุคลากร ก ากับดูแลกระบวนการสรรหาบคุลากร  การคงอยู่  การประเมินให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
(ตาราง 5.1ก(2)) 
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
ผู้บริหารระดับสูงได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1.1-2 บทบาทของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาล กระบวนการด าเนินงาน บทบาทของผู้บริหาร 

ความโปร่งใส ด าเนินงานตามระเบียบ กฎหมายและ
ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการในการด าเนินงาน เช่น 
การจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน   

ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ต่าง ๆ การ
พิจารณาอนุมัติก ากับ ดูแล ติดตาม ควบคุม 
ตรวจสอบ และรายงานผลในวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือนตรวจสอบการ
กระทบยอดเงินคงเหลือรายวัน  ตรวจสอบบัญชี
เพ่ือความถูกต้องและเป็นการบริหารความเสี่ยง 

คุณธรรม ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ก ากับ ติดตาม การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ เน้นการมีส่วนร่วมของ 
ทุกฝ่ายโดยเฉพาะการประเมินผลแบบ 360 องศา 

การมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศในการมีส่วนร่วมใน
การท างาน รับฟังความคิดเห็นของ 

กระตุ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดย
การพบปะ ประชุม พูดคุย เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
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หลักธรรมาภิบาล กระบวนการด าเนินงาน บทบาทของผู้บริหาร 

บุคลากรทุกระดับ  แต่งตัง้คณะท างานในวาระต่างๆ 
ความรับผิดชอบ มอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ กระจายความรับผิดชอบภาระงานตามบทบาท

หน้าที่มอบอ านาจในการตัดสินใจตามขอบข่ายงาน
และประชุมติดตามอย่างไม่เป็นทางการโดยประชุม
อาทิตย์ละครั้งกับทีมบริหาร การทุ่มเทตนเองเพ่ือ
การสอนอย่างเต็มที่ 

ความคุ้มคา่ วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนการ
ด าเนินงาน แผนการใช้เงินเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

จัดท าแผนบริหารงบประมาณการเงิน วิเคราะห์
จุดคุ้มทุนและรายงานผลให้บุคลากรรับทราบ
รวมถึงการวิเคราะห์ Blue ocean เพ่ือสร้างตลาด
และกลุ่มลูกค้าใหม่   

นิติธรรม -สื่อสาร เผยแพร่ กฎระเบียบข้อบังคับ
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
-สร้างบรรยากาศในการท างานภายใต้
กรอบมาตรฐานเดียวกัน 

ก ากับ ติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
นโยบาย ข้อก าหนดของคณะและรายงานผลให้
บุคลากรรับทราบ 

 
1.1ก(3) : การสร้างองค์กรที่ประสบความส าเร็จ 

คณบดีสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาความเป็นผู้น าและการสืบทอดต าแหน่ง โดยผ่านการอบรม
หลักสูตรภาวะผู้น า เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเป็นผู้บริหารในอนาคต ส าหรับสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนได้กระตุ้นให้มีการขอต าแหน่งงานที่สูงขึ้น  เมื่อมีอายุราชการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในปีการศึกษา 
2561 มีผู้ได้รับต าแหน่งสูงขึ้นดังตารางที่ 1.1-3 

 
ตารางท่ี 1.1-3 อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับต าแหน่งสูงขึ้น 

สาย คุณวุฒิที่สูงขึ้น     
ผศ.รศ. 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผ่านการประเมินค่า
งาน 

อบรมการเขียนค่า
งาน 

สายวิชาการ 1 1   
สายสนบัสนุน   4 2 

 
ด้านสภาพแวดล้อม ได้ปรับองค์กรและการบริหารงานภายในให้เกิดความคล่องตัว มีห้องท างานที่

สะดวกสบาย มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งานและครบทุกห้อง มีวัฒนธรรมการท างาน  ที่สร้างความผูกพัน
ร่วมกันระหว่างศาสนาและเอ้ือ านวยต่อการจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งที่เป็นกิจกรรมของศาสนาพุทธและศาสนา
อิสลาม  นอกจากนี้คณะมีการสร้างระบบการพัฒนาผู้น า ท าให้พนักงานทุกคนมีโอกาสเติบโตขึ้นมาเป็นผู้น า
ของหน่วยงาน และผู้น าขององค์กรตามล าดับ พยายามส่งเสริมให้หัวหน้างานทุกระดับสร้างและพัฒนาตนเอง 
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต โดยใช้วิธีการ สอนงาน (Coaching) การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) และการให้
ค าปรึกษา (Counseling) เพ่ือที่จะสร้างผู้น ามารองรับการเติบโตขององค์กร 
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1.1 ข การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ 
1.1 ข(1) : การสื่อสาร 

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์สื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้การสื่อสารสอง
ทางและสื่อสารทางเดียวในรูปแบบการสื่อสารมวลชน ผู้บริหารคณะ (คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ
หัวหน้าภาค) มีการประชุมร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือนและพบปะพูดคุยกับคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีภาค
เรียนละหนึ่งครั้งเพ่ือสื่อสารการด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบายของคณะและรับฟังความ
คิดเห็น ในทุก ๆ ปี คณะจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้พบปะพูดคุยและชื่นชมความส าเร็จในรอบปีที่
ผ่านมา เช่น การค้นหาวิธีการเพ่ือการพัฒนางานวิจัยในองค์กร การมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น กระบวนการ
ท างานดีเด่น เป็นต้น จากการทบทวนการสื่อสารในปีที่ผ่านมา พบว่า การสื่อสารส่วนใหญ่เป็นการสื่อสาร
ตามล าดับขั้นชั้นงาน ท าให้เกิดการบริหารงานตามข้ันตอนและมีการรับรู้ข้อมูลทุกภาคส่วน  เกิดเป็น
พัฒนาการรายปี เห็นการพัฒนาตามล าดับ จากวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย (ตาราง1.1-4) ซึ่งน าโดย
คณะกรรมการพัฒนาระบบการสื่อสารของคณะท าให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนางาน พัฒนา
วิธีการที่ช่วยให้บรรลุตัวชี้วัด (แผนภูมิที่ 7.4ข(1))  ส าหรับการสื่อสารภายนอกองค์การ ผู้บริหารคณะตรวจ
เยี่ยมหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเข้าพบผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือสื่อสารภารกิจของคณะและ
รับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาคณะ ส่งผลให้กระบวนการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและ
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นและการรับรู้ของคน
ในองค์กรมีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ตัวชี้วัดบางตัวดีขึ้น (ตารางที่ 2.1-2)  คณะศึกษาศาสตร์ได้มอบรางวัลเพื่อสื่อสาร
ความส าเร็จและเป็นก าลังใจแก่ครูพี่เลี้ยง หัวหน้างานพ่ีเลี้ยง หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และศิษย์เก่าดีเด่น 
ในปี 2561 เพ่ือเป็นก าลังใจในการท างานต่อไป 
 
ตารางท่ี 1.1-4 การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  
 

วิธีการ 
รูปแบบ 

เรื่องที่สื่อสาร บุคคลในวงสื่อสาร ความถี ่ทาง
เดียว 

สอง
ทาง 

จดหมายจากคณบด ี   นโยบายคณะ มหาวิทยาลยั คบม  .และสภา
คณบดี ท่ีได้รับมอบหมายจากการประชุม 

คณาจารย์และ
บุคลากร 

เดือนละ 1 ครั้ง 

ประชุมคณะกรรมการ
คณะ 

  ทบทวนโยบายคณะและมหาลัย ทบทวน
แนวปฏิบัติ ช่ืนชมยกย่องผู้ได้รับรางวัล 
รายงานผลการปฏิบัติงาน รับฟังและ
พิจารณาแกไ้ขเรื่องราวร้องทุกข์ 

ทีมบริหาร หัวหนา้
ภาค ตัวแทน
คณาจารย ์

เดือนละ 1 ครั้ง 

สายตรงคณบดี    รับฟังเรื่องราวข้อติชม ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
และศิษยเ์ก่า 

ตลอดป ี

เว็บไซตค์ณะ   ความเคลื่อนไหวตา่ง ๆ ภายในคณะ 
ข่าวสาร หลักสูตร ประชาสัมพันธ ์

บุคคลทั่วไป ตลอดป ี

พบปะในกิจกรรมของ
คณะ เช่น งานปีใหม่ งาน
เกษียณอายรุาชการ เป็น
ต้น 

  สื่อสารอย่างไมเ่ป็นทางการ เพื่อสร้างความ
ผูกพันกับองค์กร 

คณาจารย์และ
บุคลากร รวมถึง
ครอบครัวของ
คณาจารย์และ
บุคลากร 

กิจกรรมละครั้ง
ต่อป ี
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วิธีการ 
รูปแบบ 

เรื่องที่สื่อสาร บุคคลในวงสื่อสาร ความถี ่ทาง
เดียว 

สอง
ทาง 

สัมมนาคณาจารย์และ
บุคลากร 

  ช้ีแจงและทบทวนนโยบายคณะ ระดม
ความคิดเห็นในการพัฒนาคณะในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

ทีมบริหาร หัวหนา้
ภาคคณาจารย์ 
และบุคลากร 

ภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

ประชุมบุคลากร   รายงานการด าเนินงาน ปรึกษาหารือและ
ทบทวนแนวทางในการด าเนินงาน 

ทีมบริหาร และ
บุคลากร 

เดือนละ 1 ครั้ง 

เวปไซต์  และเฟสบุ๊ค   กิจกรรมของคณะ และเป็นช่องทางในการ
ถามตอบกิจกรรม 

คณาจารย์ 
นักศึกษา ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและ
ศิษย์เก่า นักเรียน
ในพื้นที่ 

ตลอดป ี

ไลน์กลุ่มบุคลากร   สื่อสารกิจกรรม และการถามตอบ
รายละเอียดในงาน 

บุคลการในคณะ ตลอดป ี

ผู้บริหารพบนักศึกษา   ปฐมนิเทศ พัฒนานักศึกษา ร่วมกจิกรรม
วิชาการ สนับสนุนทุนการศึกษา ยนิดีกับ
บัณฑิต ช่วยเหลือในภาวะวิกฤต ิ

นักศึกษา รอง
คณบดีทีร่ับผิดชอบ 

ปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นักศึกษา 

  การลงทะเบยีนเรยีน ปัญหาการเรยีน  อาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษา 

ภาคเรยีนละ 1 
ครั้ง 

ผู้บริหารพบตัวแทนศิษย์
เก่า 

  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การสนับสนุนคณะ  ผู้บริหารและศิษย์
เก่า 

ปีละหนึ่งครั้ง 

ผู้บริหารพบหัวหน้าหน่วย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  การจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การพัฒนานักศึกษา  .การท าวิจัย  

ครูพี่เลีย้ง 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ตลอดป ี

 

 จากกิจกรรมการสื่อสารดังกล่าวทั้งหมด คณบดีได้มอบหมายให้แต่ละฝ่าย/หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลใน
กิจกรรมนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสื่อสารเพ่ือน ามาวิเคราะห์และรายงานต่อผู้น าระดับสูง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งถัดไปและยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการมุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และเกิดแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร (ภาพที่ 6.1-1  และภาพที่ 6.1-2 ) ใช้ในกระบวนการบริหารงบประมาณ (ตารางที่ 7.5ก(2)) 
และกระบวนการบริหารองค์กรสู่วิสัยทัศน์ (ภาพที่ 2.2-1) 
 
1.1ข (2) : การมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันธกิจของสถาบัน  
 ผู้บริหารระดับสูงของคณะศึกษาศาสตร์ ได้กระตุ้น มุ่งเน้น และติดตามให้บุคลากรด าเนินการและ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุแผนกิจกรรม ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามแผนของ
คณะผ่านการก าหนดตัวชี้วัดทุกๆกิจกรรมการปฏิบัติงาน (ตารางที่ 2.2-2 )การก ากับดูแลติดตามและรายงาน
ผลการท างานในที่ประชุมกรรมการคณะ เพ่ือพัฒนางานและกิจกรรมที่ก าหนดตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นอกจากนี้ยังก าหนดเกณฑ์พิเศษเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายโดยการก าหนดคะแนน
พิเศษหากสามารถด าเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเกณฑ์ ซึ่งมีบุคลากรที่ได้คะแนนพิเศษจากการปฏิบัติงาน
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เต็มความสามารถ จะได้รับการยกย่องเชิดชูในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น อาจารย์ตัวอย่าง บุคลากรดีเด่น และจะ
ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดินเป็นกรณีพิเศษ 
 
ตารางท่ี 1.1-5  การขับเคลื่อนพันธกิจ 

พันธกิจ วิธีการขับเคลื่อน ผลการขับเคลื่อน 
1) ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน 

-การส่งเสริมการท าวิจัย -มีบัณฑิตตีพิมพ์/น าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติตามจ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษาทุกปี 
แผนภูมิที่ 7.1ก(6)  

-การผลักดันให้คณาจารย์มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

แผนภูมิที่ 7.3ก(6) 

-การพัฒนาการเรียนการสอนตาม
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา 

-มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาเรียน
และเทคนิคการเรียนการสอนที่
หลากหลายรูปแบบ 

-พัฒนาบัณฑิตทุกระดับตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต 

แผนภูมิที่ 7.1ก(10) 

  2) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริงในสังคม 
 

-กระตุ้น ให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและให้หลักสูตรมี
มาตรฐานตามท่ี สกอ.ก าหนด พร้อม
ทั้งน าผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียน
การสอนเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 
-สนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัยเพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน 

ปี 2560 มีงานวิจัยที่ชุมชนใช้
ประโยชน์ 4 เรื่อง  
ปี 2561 จ านวน  7 เรื่อง 

3) ให้บริการทางด้านวิชาการและ
การวิจัยแก่ชุมชนและสังคม 

-จัดบริการวิชาการท่ีมีความ
หลากหลาย 
-มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก 
รวดเร็ว  
- มีการบริการหลายรูปแบบ ทั้งให้
เปล่า เก็บค่าลงทะเบียน ว่าจ้าง 

แผนภูมิที่ 7.2ก(4)  
แผนภูมิที่ 7.2ก(3)  
ตารางที่ 7.5ก(6)  
 
 

4) สนับสนุนและส่งเสริม
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ภูมิภาคและประเทศชาติ 

สนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์  
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิภาคและ
ประเทศชาติ โดยการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกับท้องถิ่น  
และกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เช่น
การเข้าร่วมกิจกรรม การสมทบทุน 
การแสดงในเวที 
ต่าง ๆ  

-เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
การท าความสะอาดมัสยิด การ
ร่วมมือกันเก็บขยะ กิจกรรมทาง
ศาสนา ตามความเหมาะสม 
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          ในส่วนการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมถึงทีมบริหารคณะได้มีการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคลเพ่ือประเมินความสามารถในการท างานตามสมรรถนะ ความสามารถ ตามความคาดหวังที่บุคลากร
ได้ท าข้อตกลงไว้กับคณะผ่านระบบของ TOR  การตกลงภาระงาน เกณฑ์ภาระงาน (LU) เพ่ือเป็นการก ากับ
ติดตาม ส่งเสริม กระตุ้นมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจและขับเคลื่อนพัฒนาคณะ ได้แก่ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน 
 
1.2ก (1) :  การก ากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบของคณะศึกษาศาสตร์  

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการทบทวนการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องที่มีความส าคัญ 
เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์มาตรฐานของ
คณะ มหาวิทยาลัย ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ และมีผู้รับผิดชอบชัดเจนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
การด าเนินงานการพัฒนาคณะและการแก้ปัญหาการศึกษาในพ้ืนที่ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้คอยติดตาม 
ก ากับ ดูแล อย่างใกล้ชิด 
 
 ตารางท่ี 1.2-1 การก ากับดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมของคณะ 
ภาระความ
รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน 

ความ
รับผิดชอบ
ในการ
กระท าของ
ผู้บริหาร 

-คณบดีและผู้บริหารมีการก ากับดูแลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่วางไว้ตามแผนกลยุทธ์ มีการทบทวน
การด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
-คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ก ากับการด าเนินงานด้านการเรียนการ
สอนและคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานดังกล่าว 
-คณบดีและรองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ ก ากับดูแลด้านการบริหารคณะ ด้าน
การเงิน การน าองค์กร และดูแลบุคลากรด้านต่าง ๆ  
-คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตและวิจัย ควบคุมดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ติดตาม ดูแล
นักศึกษาให้มีการตีพิมพ์งานวิจัยและให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  ดูแลงานวิจัยของ
คณาจารย์ในการน าเสนอผลงานวิจัยและงานขอทุนวิจัยต่าง ๆ  
-คณบดีและรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ก ากับดูแลนักศึกษาและการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ได้ดูแลงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นงานย่อยรองจากคณบดีฝ่ายต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อกลยุทธ์
ที่ก าหนด 

ทีมบริหารของคณะซึ่งน าโดยคณบดี ได้ตั้งกลยุทธ์ตามแนวทางเดียวกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
โดยได้ร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผนในการติดตามกลยุทธ์ทุก ๆ 6 เดือน โดยได้มีการทบทวนกลยุทธ์
ร่วมกันทุกฝ่ายในการประชุมอาจารย์และบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน หากกลยุทธ์ใดยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้มอบหมายให้รองคณบดีที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามและกระตุ้นการด าเนินงาน
ให้ผ่านกลยุทธ์ดังกล่าว และน าผลการติดตามรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 

ความ
รับผิดชอบ
ด้าน

-คณบดีได้ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ผ่านงานการเงิน 
รายงานการเงินได้รายงานเงินที่ได้รับและเงินที่ได้ใช้จ่ายไปในแต่ละไตรมาสเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะและมีการติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดินโดยรองคณบดีฝ่าย
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การเงิน นโยบายและแผนติดตามการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายตามแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตาม แผนที่

ก าหนดการเบิกจ่ายและรายงานการใช้จ่ายเงินต่อมหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง 
-คณะศึกษาศาสตร์ได้มีหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง โดยหน่วยงานดังกล่าวจะเข้ามาตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของคณะ
ศึกษาศาสตร์ปีละ 1 ครั้งในทุกๆด้านของการใช้จ่ายเงิน เช่น การเบิกจ่ายพัสดุ การเบิกจ่ายน้ ามัน การ
เบิกจ่ายเงินทุนวิจัย เป็นต้น 

ความ
โปร่งใสใน
การ
ด าเนินการ 

-คณบดีได้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและตาม
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบผ่านกลไก
การบริหารและตามสายบังคับบัญชา ไปยังรองคณบดีฝ่ายต่างๆ  หัวหน้าภาควิชา  เลขานุการคณะ 
และหัวหน้างาน 
-คณบดีได้ยึดหลักการท างานเป็นทีมและสามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ทุก ๆ สามารถซักถามข้อ
สงสัยต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย ดังตารางที่ 1.1-4  
 

การ
ตรวจสอบ
ภายในและ
ภายนอกที่
เป็นอิสระ
และมี
ประสิทธิผล 

-คณบดีจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองและการบริหารงานในคณะตามที่ได้ก าหนดไว้ใน 
TOR และตามข้อตกลงที่มีต่ออธิการบดี  จะมีการรายงานผลทุกๆ 1 ปีเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีซึ่งในปีการศึกษา 2561 พบว่าผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
-การตรวจสอบการด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างจะมีบุคลากรด้านพัสดุที่มี
ความรู้ในการเปรียบเทียบราคา และจะต้องมาพิจารณาราคาและความสมเหตุสมผล  ก่อนที่คณบดีจะ
อนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการยื่นซองเพ่ือเสนอราคาและมีการประเมินผ่าน
ระบบที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้หากฝ่ายต่างๆจะด าเนินการจัดโครงการ 
จะต้องแจ้งความประสงค์ในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ และให้งานพัสดุและการเงินเป็นผู้จัดหาวัสดุและ
อุปกรณ์ให้ สิ้นปีงบประมาณจะมีหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ของคณะ และรับรองงบการเงินทุกรอบปี 

การ
วางแผนสืบ
ทอด
ต าแหน่ง
ผู้น า
ระดับสูง 

-คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมกับมหาลัยสงขลานครินทร์ในการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้น า
ระดับสูง  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหาร 

 
1.2ก(2) : การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง 

คณบดีได้รับการประเมินผลการด าเนินงานจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยตามรอบการ
ประเมินปีละ 2  ครั้งหรือเมื่อครบก าหนดโดยมหาวิทยาลัยจะแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามข้อตกลงหรือตามแผนที่น าเสนอในการสรรหาคณบดี  เมื่อผู้บริหารระดับสูงได้รับ
ทราบผลการประเมิน ก็จะน าผลการประเมิน ตลอดจนข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป  
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 นอกจากนี้ คณบดีรวมถึงผู้บริหารของคณะและหัวหน้าภาควิชาจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตาม TOR  2 ครั้ง/ปี และน าผลการประเมินมาสรุปเพื่อสะท้อนการท างานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 

มีการประเมินความรับผิดชอบในการกระท าของผู้บริหาร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
โดยอธิการบดี ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีและคณะกรรมการประจ าคณะพบว่าผลการประเมินคณบดีมีคะแนน
เท่ากับ  4.04   และผลการประเมินคณะกรรมการประจ าคณะมีคะแนนเท่ากับ 4.05 
 
ตารางท่ี 1.2-2 การประเมินผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหาร วิธีการประเมิน การน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
คณบดี 1.การประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

โดยที่คณบดีรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
2.การประเมินคณบดีตามหลักธรรมาภิบาล
โดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งหรือโดย
บุคลากรภายในคณะ 
3.การประเมินสมรรถนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
4.รายงานการด าเนินงานในการด ารง
ต าแหน่งคณบดี (TOR)  
5.มีการประเมินการปฏิบัติงานในระบบ 
MIS-DSS เพ่ือเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

-การน าผลการประเมินของทุกระดับไป
ปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติงาน หรือ
การด าเนินงานของคณะเพ่ือให้ด าเนินไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึนของปีถัด ๆ ไป รวมถึงการส่ง
ผู้บริหารทุกระดับเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และน ามาปฏิบัติงานของตน  
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อคณะ 
-น าผลไปใช้ในการพิจารณาความดี
ความชอบและพัฒนางาน ก าหนดแนวทาง
การพัฒนาบุคลากร  

2.ผู้ช่วยคณบดี/
รองคณบดี 

1.การประเมินตาม TOR ปีละ 2 ครั้ง และ
ตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
2.การประเมินโดยคณะกรรมการประจ า
คณะ 
3.การประเมินผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดี ตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยคณะกรรมการที่คณะ
แต่งตั้งหรือโดยบุคลากรภายในคณะ 

3.หัวหน้างาน/
หัวหน้าภาควิชา 

1.การประเมินตาม TOR ปีละ 2 ครั้ง และ
ตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
2.การประเมินโดยคณะกรรมการประจ า
คณะ 
3.การประเมินตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย หรือโครงการที่คณะจัดขึ้น 
โดยรวมถึงสมรรถนะในการบริหารงานใน
ฝ่ายตนเอง 
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1.2ข(1)  :  คณะได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมที่มีต่อหลักสูตรและบริการ ตลอดจนการ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 คณะมีการออกแบบหลักสูตรและผลิตครูที่เน้นผลิตครูเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 
โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร แนวโน้ม และทิศทาง ในการผลิตครู โดยใช้ข้อมูลจากนโยบาย
ของรัฐ และน าข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบหลักสูตร พบว่า หลักสูตรบางหลักสูตรยังมีความต้องการในอัตราที่สูง 
จึงผลิตครูตามความต้องการของตลาด และผลิตครูให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
และคณะได้ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาของการปรับปรุง รวมถึงมีทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัยและทันต่อ
การใช้งานในท้องตลาดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระหว่างการเรียน และได้คาดการณ์ถึงอนาคตในความต้องการ
ครูปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร์จึงได้เตรียมการณ์เพ่ือจะเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย 
เพ่ือรองรับความต้องการของสังคมและสนองต่อนโยบายของรัฐบาล 
 
ตารางท่ี 1.2-3  สิ่งที่คณะคาดว่าสังคมมีความกังวลเรื่องของหลักสูตรและการให้บริการ  

หัวข้อ ปัจจัยท่ีคณะคาดว่าสังคมมีความกังวล การจัดการผลกระทบ 
คุณภาพของ
หลักสูตร 

1.หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 
2.หลักสูตรที่ซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกับ
สถาบันอื่น หรือภายในสถาบันเดียวกัน 
3.การเปิดสอนในระดับเดียวกันของ  
หลาย ๆ สถาบัน 
4.มาตรฐานการส าเร็จวิชาชีพและ
มาตรฐานของผู้ที่จะเข้ามาศึกษา 

-การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  คุรุสภา หรือมาตรฐาน
วิชาชีพอ่ืน ๆ  ให้ได้การรับรองมาตรฐาน 100% 
-จัดรูปแบบหลักสูตรแบบสหวิทยาการ 
- ประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาที่มีความ
ซ้ าซ้อนผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะและ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
- เปิดหลักสูตรที่มีความโดดเด่นและมีความเข้มแข็ง
ทางอัตลักษณ์ของหลักสูตร เช่น มุ่งเน้นการวิจัย 
- จัดหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ และเป็นไปตามมาตรฐานโดยความร่วมมือกับ
ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานการอาชีวศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

บุคลากรบางท่านไม่มีผลงานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของตนเองส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ทางวิชาการของสังคม 

-ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและความช านาญในวิชาชีพ 
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ได้หัวข้อวิจัยและน าไปสู่
การตีพิมพ์ 
-สนับสนุนการท าวิจัยในต่างประเทศ 

การจัดอบรม
โครงการบริการ
วิชาการ 

หัวข้อการฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการมีจ ากัด 

-จัดให้มีหัวข้อการฝึกอบรมที่หลากหลายที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 
-รับจัดโครงการจากหน่วยงานภายนอก ที่ได้จากการ
ส ารวจความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม เช่น โครงการ
คูปองพัฒนาครู 
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 นอกจากการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมแล้ว  วิกฤติและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ตัวเร่งและบีบบังคับให้การ
บริหารมหาวิทยาลัยเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1.  การจ้างงาน และอาชีพที่เปลี่ยนไป ท าให้ความสนใจและรูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนไป เป็นผลท าให้
จ านวนนักศึกษาลดลงทุกมหาวิทยาลัย   

2.  นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยลดลง จากการเป็น มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ ท าให้ต้องเลี้ยงตัวเองมากข้ึน และรูปแบบการบริหารงบประมาณของรัฐ เปลี่ยนแปลง เช่น 
การมี พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง ตลอดจน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อการ บริหารจัดการ 
และการใช้งบประมาณท่ีไม่มีความยืดหยุ่น   

3.  สถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้ยังเป็นปัญหาที่ท าให้คนทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ 
ขาดความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย โอกาสของบุคลากรที่มีความสามารถ และนักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจจะ
ท างานหรือเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็อาจจะตัดสินใจไปศึกษาที่อ่ืน   

4.  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในภาคใต้ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต้  ราคาตกและผันแปร 
โอกาสที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นก็เป็นไปได้ยาก และเป็นปัญหา ที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยลงไปช่วยมากขึ้น ปัญหาที่มากและสะสมของพ้ืนที่ท าให้มหาวิทยาลัยต้องใช้สรรพก าลังมากและ
อาจไปลดทอนงานด้านอื่น ๆ   

5.  งานวิจัยและนวัตกรรม และงานบริการวิชาการยังไม่สร้างประโยชน์ให้กับ มหาวิทยาลัยและสังคม
เท่าท่ีควร ไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาและการพัฒนาของภาคใต้ ประเทศ และโลกได้ 
 จากวิกฤตดังกล่าวท าให้คณะต้องจัดวางแผนกลยุทธ์ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนคณะให้ยังคงอยู่รอดและ
หากลวิธีต่าง ๆ ในการดึงดูดนักศึกษาเข้ามาศึกษาที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนแก่นักศึกษาต่างพ้ืนที่  การออก
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน หรือสนับสนุนโควต้าแก่นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ (ตารางที่ 7.5ก(7)) แต่ปัจจุบันด้วยสถานการณ์ท่ีรุนแรงขึ้นท าให้ปีการศึกษา 2561 มี
นักศึกษาต่างพ้ืนที่ลดลงมาก 
 
1.2ข(2) (3) คณะมีวิธีการในการส่งเสริมและท าให้มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบันเป็นไปอย่างมี
จริยธรรม  โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดให้ผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  จรรยาบรรณนักวิจัย  สถาบันส่งเสริมโดยการอบรมและส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์ต่าง ๆ ส่วนด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนมีการส ารวจความต้องการและให้บริการอย่างเท่า
เทียมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ยึดจรรยาบรรณของบุคลากรและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด มีบทลงโทษผู้กระท าผิดตามบัญญัติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้มี
กิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมจริยธรรม ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1.2-4  โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

พันธกิจ 
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการส่งเสริม

จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด การติดตาม 

การเรียนการสอน 1.การจัดโครงการเพ่ือตอบสนองต่อคุณธรรม
จริยธรรมทั้งของบุคลากร คณาจารย์และ
นักศึกษา 

-จ านวนข้อ
ร้องเรียน 
-ผลการประเมิน

-ก าหนดการ
ติดตามโดย
หัวหน้าภาควิชา
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พันธกิจ 
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการส่งเสริม

จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด การติดตาม 

2.ระบบการประเมินผู้สอนโดยใช้ระบบ 
MISCENTER  
3.การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4.ค่ายจริยธรรมและค่ายต่าง ๆ  
5.แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการเรียนการสอน 
เพ่ือประเมิน ติดตามความส าเร็จของการเรียน
การสอนอย่างใกล้ชิด 

การสอนในระบบ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 4.00 
 
 

และ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
-ข้อร้องเรียนต้อง
ได้รับการแก้ไข 
-แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้สอน
ทราบ 

การวิจัย 1.จัดอบรมจรรยาบรรณนักวิจัยให้แก่คณาจารย์
ในคณะ 
2.การจัดโครงการอบรมนักวิจัยและการจด
สิทธิบัตร 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัยเพื่อก ากับ
ควบคุมการขอทุนวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ 

-จ านวนข้อ
ร้องเรียนด้านการ
คัดลอกงานวิจัย 
-ผ่านการอบรม
จรรยาบรรณ
นักวิจัยอย่างน้อย
ร้อยละ 50 

-ติดตามโดย
กรรมการบัณฑิต
และวิจัยประจ า
คณะ 

บริการวิชาการแก่
ชุมชน 

1.บริการวิชาการด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
และดูแลผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเสมอภาค 
2.เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่
ชุมชนเพ่ือติดตามการด าเนินงานตามรอบ
ปีงบประมาณ 
4.ผู้เข้าร่วมรับบริการวิชาการมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงงาน 

-ผลการประเมิน
ความพึงพอใจด้าน
การให้บริการ 
-การรับรองผลการ
ตรวจประเมินของ
ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 
-จ านวนข้อ
รอ้งเรียนของ
ผู้รับบริการ 

-ข้อร้องเรียนต้อง
ได้รับการแก้ไข 
-การก ากับติดตาม
โดยคณะกรรมการ
บริการวิชาการ
ประจ าคณะ 

 
1.2ค(1)  : ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ คณะศึกษาศาสตร์ได้ค านึงถึงความผาสุก
และประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยจัดบรรยากาศในการ
ท างานและแนวคิด Green Campus  นอกจากนี้ยังเป็นพี่เลี้ยงดูแลทางวิชาการและการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  รวมถึงการพัฒนาครูและผู้บริหาร ทั้งนี้กิจกรรมการและการด าเนินการทั้งหมดจะ  เน้น social 
engagement ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ขับเคลื่อนโดยใช้แผนงานทางการบริการวิชาการท่ีมุ่งเน้นให้สถานศึกษา
ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครู และผู้บริหารมีโครงการต่าง ๆ จ านวนมากในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือยกระดับการศึกษาของเยาวชนและเน้นการมีงานท าเพ่ือการด ารงชีพ 
เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง   โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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 นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชน เช่น การ
แข่งขันเรือยาว เรือยอกอง  ฟุตซอลสมานฉันท ์และการทดสอบสมรรถภาพต่าง ๆ Special Olympic โดยมี
นักศึกษาร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษาลงสู่สังคมและได้ก าหนดให้การเรียนการสอน  
การบริการวิชาการ และการวิจัยต้องตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  เช่น การเรียนการสอนในสังคม
พหุวัฒนธรรม การมีวิชาเรียนที่เป็นวิชาการวางตัวในสังคม เช่น วิถีชีวิตมุสลิม มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่
ช่วยให้สังคมเกิดการพัฒนา เช่น โครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในภาคใต้  
การเปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูแก่ครูสอนศาสนา และด้านการวิจัย มีการ
ให้บริการด้านการวิจัยให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ  
 คณะศึกษาศาสตร์ยังได้มุ่งเน้นผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่  โดยค านึงถึงพระปณิธานของ
พระราชบิดาที่ว่า  “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยผ่านกิจกรรมให้เปล่าแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาวิทยฐานะกับฝ่ายบริการวิชาการ  
มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมสันติสุข ของผู้คนในท้องที่ เช่น การท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ การกวน
อาซูรอสัมพันธ์  มีการศึกษาดูงานของนักศึกษาอินโดนีเซีย ที่จะมาเรียนร่วมกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
 
1.2ค(2)  : การสนับสนุนชุมชน 
        การสนับสนุนชุมชนเปน็ภารกิจหลักท่ีส าคัญประการหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งรับผิดชอบโดย
ศูนย์พัฒฯวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มีการสนับสนุนชุนชนโดยผ่านแผนกลยุทธ์
คณะศึกษาศาสตร์รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 
โครงการโรงเรียนกองทุนพระราชทาน รวมถึงกิจกรรมให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น จากการด าเนินการ
สนับสนุนชุมชนดังกล่าว พบว่า กิจกรรมบางกิจกรรมที่คณะจัดขึ้นไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สนใจเข้า
ร่วมอบรมอย่างแท้จริง  จึงได้จัดการบริการวิชาการที่หลากหลายยิ่งขึ้นตามความประสงค์ของผู้รับบริการ เช่น 
การร่วมมือกบัส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อจัดอบรมครูตามความประสงค์ ตามโครงการคูปองพัฒนาครู
โดยการที่ครูได้รับคูปองงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วมาอบรมในสิ่งที่
ตนเองสนใจที่คณะศึกษาศาสตร์จัดให้เพื่อตอบสนอง พบว่าตลอดปีงบประมาณมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจ านวน  
180 คน และบุคคลเหล่านี้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปสอนในโรงเรียนได้ ซึ่งบางคนเป็นครูสอนไม่ตรงวุฒิ  และ
บางคนก็น าความรู้ไปพัฒนาสู่การขอต าแหน่งช านาญการพิเศษ 
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วิสัยทัศน์ 

การพัฒนา
กลยุทธ์  

การวางแผน
งบประมาณ 

การจัดท า
แผนงาน
โครงการ  

การติดตาม
ประเมินผล  

การทบทวน
แผนกลยุทธ์  

หมวด 2 กลยุทธ ์
 
 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์  
ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ก าหนดกระบวนการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของคณะเป็นแผนระยะยาว 5 ปี     
(2560-2564) โดยการทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกปีร่วมกับทุกงานทุกฝ่าย  เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์มีความทัน
ต่อเวลา และสามารถน าไปตอบสนองต่อการด าเนินงานของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าข้อมูลที่ได้จาก
การทบทวนมาก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ส าหรับการด าเนินงานในปีถัดไป จัดท าเป็นแผนระยะสั้น 1 ปี 
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์  2) การพัฒนากลยุทธ์           
3) การวางแผนงบประมาณ 4) การจัดท าแผนงานโครงการ 5) การติดตามประเมินผล และ 6) การทบทวน
แผนกลยุทธ์ ดังภาพที่ 2.1-1    
 

 
ภาพที่ 2.1-1  กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 
 จากวิสัยทัศน์ที่คณะได้ก าหนดไว้ในปี 2560 ได้ผ่านการทบทวนจากบุคลากรภายในคณะ โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ น าสู่กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ของคณะ โดยน าข้อมูลตัววัด สมรรถนะหลักขององค์กร 
การเทียบเคียงกับองค์กรอ่ืน งบประมาณท่ีได้รับ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย ปัญหาการศึกษาของ
พ้ืนที่ ความท้าทายของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ มาจัดท าเป็น
แผนกลยุทธ์ จากนั้นผู้บริหารมีการชี้แจง ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ สู่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบาย
และทิศทางของคณะ และจัดท าแผนงานโครงการประจ าปี ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไปใน
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ทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้  มีการวางระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดของกลยุทธ์โดยฝ่ายแผนและนโยบายเป็นรายไตรมาศ (6 เดือนครั้ง) และสรุปผลให้กับคณะกรรมการ
บริหารคณะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานต่อใน 6 เดือนหลัง โดยในปี 2561-2563 คณะมีเข็มมุ่งของ
องค์กรให้เกิดนวัตกรรม ด้าน Active Learning เป็นความท้าทายจากภายนอกในด้านการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ในการทบทวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของฝ่ายต่างๆ ด้วยกระบวนการ SIPOC พบว่า มีตัวชี้วัดที่ยัง
ไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนและอาจจะไม่บรรลุตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ คณบดีจึงมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษร่วมกันพิจารณากับฝ่ายต่างๆ ก าหนดโครงการที่จะต้องด าเนินการต่อ เช่น กลไกในการพัฒนาอาจารย์ 
ในการส่งเสริมสมรรถนะหลักด้านการสอน โดยเน้น Active Learning ในกลยุทธ์นี้คณะได้ก าหนดให้ผู้สอนทุก
คนจัดท าข้อมูลผ่านระบบ มคอ.3 และรายงานผลผ่านการประเมิน TOR พบว่าผู้สอนมีการประเมินตนเองด้วย
การสอนแบบ  Active Learning ร้อยละ 100 แต่กลไกนี้ยังขาดระบบการติดตามที่ชัดเจน จึงไดจ้ัด
กระบวนการตามแนวคิด PDCA  โดยน ากระบวนการรับฟังเสียงของผู้เรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนสอนของ
อาจารย์จนผู้เรียนหรือลูกค้ามีความพึงพอใจ ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และได้น าไปสู่แผนการจัด
กิจกรรม KM ด้านดังกล่าว และจัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมีรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นผู้ก ากับดูแล ในขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถน าแนวคิดการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active learning ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งได้รับการสะท้อนจากครูพ่ีเลี้ยง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับที่น่าพอใจ 
 
ตารางท่ี 2.1-1 องคประกอบที่ส าคัญในกระบวนการวางแผนกลยุทธ 

ช่วงเวลา หัวข้อ วิธีการ ปัจจัยน าเข้า 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

มกราคม วิสัยทัศน์
และ  พันธ
กิจของคณะ 

1.ศึกษาและทบทวน
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
2.ประชุมคณาจารย์
และบุคลากรในคณะ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 
 

ได้วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ 
ของคณะ 

ทีมบริหาร  
ฝ่ายนโยบาย
และแผน    

กุมภาพันธ์-
มีนาคม 

กระบวนการ 
พัฒนากล
ยุทธ์ 

1. Retreat ส าหรับ 
คณะกรรมการ
บริหาร 
2. คณะกรรมการ
แผน   กลยุทธ์
ทบทวนตัววัด  
3. ประชุมบุคลากร
เพ่ือรับทราบค่า
เป้าหมายของกล
ยุทธ์ 
4.วิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

1.แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(พ.ศ.2559-2563) แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี (พ.ศ.2559-2563)  
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ.2559  และ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

1.ได้ตัวชี้วัดแผน
กลยุทธ์เพื่อวัด
การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
2. ก าหนด
ผู้บริหาร
รับผิดชอบกล
ยุทธ์แต่ละกล
ยุทธ์ 
3.แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

ผู้บริหาร 
คณะ 
กรรมการ
แผนกลยุทธ์ 
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ช่วงเวลา หัวข้อ วิธีการ ปัจจัยน าเข้า 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
2.แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยี
จากภายนอก 
3.ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกคณะ 
5.แผนกลยุทธฉบับปัจจุบันและ
แผนปฏิบัติการระยะสั้นและ
ระยะยาว 
6.สถานการณ์งบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้  

เมษายน-
พฤษภาคม 

การถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ 
แผนกลยุทธ์
และตัวชี้วัด
เพ่ือจัดท า
แผนงาน 
โครงการ
ประจ าปี 

1.ถ่ายทอดผ่านการ
ประชุม   
2.เว็บไซต์ 
3. การประชุมของ
ฝ่ายต่างๆ  

แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ 

ฝ่ายต่างๆ มี
แผนงาน
โครงการ 

ทีมบริหาร 
หัวหน้า
ภาควิชา 
หัวหน้าฝ่าย 

กรกฎาคม การติดตาม
ประเมินผล  
การ
ด าเนินการ
ตามแผน 

1.ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 
2.ปรับเปลี่ยนแผนให้
มีความเหมาะสมเมื่อ
ไม่เป็นไปตามแผน 

1.แผนปฏิบัติการ 
2.โครงการ 
3.รายงานผลการปฏิบัติงาน 6 
เดือนแรก 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผน 

ทีมบริหาร 
ฝ่ายนโยบาย
และแผน 
 

สิงหาคม กระบวนการ
ทบทวนแผน
กลยุทธ์ 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับ
บุคลากรในคณะ 

1.รายงานผลการปฏิบัติงาน 6 
เดือนแรก  
2.ข้อมูลเทียงเคียงกับองค์กรอ่ืน 
3.ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกคณะ 
5.แผนกลยุทธฉบับปัจจุบันและ
แผนปฏิบัติการระยะสั้นและ
ระยะยาว 
6.สถานการณ์งบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ 

ผลการทบทวน
แผนกลยุทธ์
และตัววัด
ความส าเร็จ 

ทีมบริหาร 
ฝ่ายนโยบาย
และแผน 
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2) นวัตกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ได้กระตุ้นกระบวนการสร้างให้เกิดนวัตกรรมทุกระดับ โดยขับเคลื่อนให้เกิด
นวัตกรรมผ่านค่านิยมของคณะ “THE SIGN” ด้วยกิจกรรม EDU TALK, Professional Learning 
Community (PLC) การอภิปรายกลุ่ม และผ่านคณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และ
คณะกรรมการประจ าคณะ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน กิจกรรม EDU TALK 
ช่วยสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม น าความท้าทายทั้งภายในและภายนอกขององค์กรมา
พิจารณา ให้ความส าคัญกับความคิดใหม่ ๆของบุคลากร สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้มีการสื่อสารจนเป็น
วัฒนธรรมขององค์กรในเรื่อง Active  Learning นอกจากนั้นแล้วคณะได้พิจารณาความเสี่ยงที่น่าลงทุน      
ดังตารางที่ 2.1-2 สร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูใหมท่ี่ตอบสนองต่อการเรียนการสอนแบบ Active  
Learning การเพ่ิมจ านวนนักศึกษา การเปิดหลักสูตรใหม่ที่พิจารณาจากสถานการณ์ปัญหาการเรียนการสอน
ในปัจจุบัน ผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแสวงหาคู่ความร่วมมือเพ่ิมขึ้น   

 
3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 

 คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนดปัจจัยที่น ามาประกอบการวางแผนกลยุทธ์ วิธีการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 2.1-1 

ความได้เปรียบ  ด้วยเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง เป็นที่ต้องการของลูกค้าท่ีจะเข้ามา
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มีความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ มีการลงนาม MOU กับเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกปฏิบัติการสอน และ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จากความร่วมมือดังกล่าวน าไปสู่ การเป็นคณะที่ตอบสนองต่อบริบทในพ้ืนที่      
มีความโดดเด่นทางด้านภูมิรัฐศาสตร์(Geopolitics) เป็นประธานเครือข่ายในการพัฒนาพ้ืนที่การศึกษาใน
ภาคใต้ ส่งผลให้ได้รับงบประมาณในการบริการวิชาการแก่ชุมชน และมีผู้เข้ารับบริการวิชาการตามแผนภูมิที่ 
7.5ก(5) และ 7.5ก(6)  มีการส ารวจความต้องการของบุคลากรจาก TOR น ามาวิเคราะห์ และด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ในปีที่ผ่านมา มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความสนใจของตนเองและตามท่ีคณะส่งไป
อบรมเพ่ือพัฒนางานของตนเอง (แผนภูมิที่ 7.3ก(5)) 

 
นอกจากความได้เปรียบแล้ว  คณะได้น าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น มาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

  
ตารางที่ 2.1-2  ประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อแผนกลยุทธ์ 

ประเด็น ข้อมูลบ่งช้ี การปรับแผนกลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ ผลลพัธ์ 
จ านวน
นักศึกษา  
 

1.จ านวนนักศึกษาที่
รับเข้าแต่ละปี 
2.ความหลากหลาย
ของนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาลดลง 
3.ความต้องการของ
ตลาดลดลง 

เพ่ิมกลยุทธ์การเพ่ิมจ านวน
นักศึกษา 
1.เพิ่มทุนการศึกษา เป็นทุน
จูงใจในการเข้าเรียน 
2.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิง
รุก 
3.การประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ฝ่ายวิชาการฯ 1.แผนภูมิที7่.2ก(2) 
2.ตารางที่ 7.5ก(7) 
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ประเด็น ข้อมูลบ่งช้ี การปรับแผนกลยุทธ์ ผู้รับผดิชอบ ผลลพัธ์ 
เด่นของนักศึกษาผ่านเว็ปไซต์
ของคณะ 
4.ปรับปรุงทรัพยากร
การศึกษาให้ทันสมัย และใช้
งานได้ในการท างานจริง 

โครงการ
บริการวิชาการ 

1.การพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยใน
การจัดบริการ
วิชาการลดลง  
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมลดลง 
3.มีหน่วยงาน
จัดบริการวิชาการ
ใกล้เคียงที่
หลากหลายท าให้เพ่ิม
ทางเลือกในการรับ
บริการวิชาการ 
4.สถานการณ์ความ
ไม่ปลอดภัย 

กลยุทธ์ ผลักดันให้เกิดการ
บริการวิชาการเชิงรุกด้วย
นวัตกรรมการเรียนรู้และ
ศาสตร์การสอนแนวใหม่เพ่ือ
แก้ปัญหาการจัดการศึกษา 
โดยพิจารณา 
1.จัดโครงการบริการวิชาการ
แบบเพ่ิมรายได้  
2.ร่วมมือกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาในการเป็นผู้รับจัด
โครงการบริการวิชาการทาง
การศึกษา 
3.จัดหาวิทยากรที่มีชื่อเสียง 

ฝ่ายพัฒนา
ระบบและ
บริการ
วิชาการ 

1.ร้อยละเงินรายได้
ที่จัดสรรให้กับงาน
บริการวิชาการ
ปีงบประมาณ  
2561 = 1.93 
2562 = 0.54 
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 
2561 = 90.10 
2562 = 59.36 
2.แผนภูมิที่7.2ก(3) 

เงินรายได้ จ านวนเงินรายได้
ลดลง 

1.เพ่ิมกลยุทธ์ การเพิ่ม
งบประมาณเงินรายได้ของ
คณะ 
2.จัดโครงการ/กิจกรรมแบบ
หารายได้ 

ทุกฝ่าย 1.แผนภูมิที7่.5ก(1) 

การพัฒนา
อาจารย ์

1.จ านวนอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
2.จ านวนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

1.การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
และการเร่งรัดติดตามโดยงาน
การเจ้าหน้าที่ 
 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ทีมบริหาร 

1.แผนภูมิที่7.3ก(2) 
2.แผนภูมิที่7.3ก(1) 

  
นอกเหนือจากการพิจารณาความเสี่ยงต่อแผนกลยุทธ์ คณะได้ให้ความส าคัญในการพิจารณาจุดบอด 

(Blind spots) ที่อาจเกิดข้ึนในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยมีการประเมินประเด็นดังกล่าวในช่วง
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ดังตาราง 2.1-1 ซึ่งพบว่าจุดบอดที่ส าคัญคือการสื่อสารหรือถ่ายทอดแผน    
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กลยุทธ์ไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติการในหน่วยงานอย่างทั่วถึงเพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบและน าไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งแนวทางในการแก้ไขดังกล่าวคณะได้มีการทบทวนและเน้นย้ าเพ่ือให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์จะมีการ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกันโดยมีการก ากับติดตามเพ่ือลดหรือก าจัดจุดบอดในช่วงของกระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ดังตาราง 2.1-1 รวมถึงการพบปะประชุมภาควิชาฯ และการประชุมกรรมการคณะทั้งนี้มี
การเน้นย้ าในการก าหนดโครงการจะต้องมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 
4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
  ระบบงานที่ส าคัญ คณะฯได้พิจารณาระบบงานที่ส าคัญจากพันธกิจที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะและจาก สภาพแวดล้อม ความต้องการของตลาด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความสามารถและสมรรถนะ
หลักขององค์กรที่สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้าหลัก ประกอบด้วย ระบบการรับนักศึกษา ระบบการ
พัฒนาบัณฑิตและบ่มเพาะความเป็นครู ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ระบบงานวิจัย และระบบงานบริการ
วิชาการ ดังแสดงในตาราง 6.1-1  จากระบบที่ส าคัญน าไปสู่การสร้างสมรรถนะที่ส าคัญได้แก่ 
 1) ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จากสมรรถนะหลักข้อที่ 1 คณะมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและได้รับการรับรองให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน  การควบคุม ก ากับ ทบทวนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรทุกหลักสูตร ตังแผนภูมิที่ 7.1ข(1) และ 7.1ข(2) มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ความเป็นครู  มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  มีระบบพัฒนาสถาบันที่ผลิตครูเพ่ือการส่ง
มอบให้กับสถานศึกษา  โดยใช้ระบบการเรียนการสอน  ระบบสร้างความผูกพันกับผู้เรียน มีการบูรณาการ
ค่านิยมกับการเรียนการสอน มีการจัดท าข้อตกลง และร่วมมือกับคู่ค้า และระบบการส่งมอบ โดยมีการส ารวจ
ความต้องการของโรงเรียนในการส่งนักศึกษาฝึกสอนตามความต้องการและตามจ านวนครูที่ขาดแคลนในสาขา
นั้น ๆ  

2) เป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
คณะมีระบบการท าวิจัย (การค้นหานักวิจัยหน้าใหม่) การเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง วิเคราะห์งานวิจัย     

ทิศทางการท าวิจัยโดยขับเคลื่อนผ่านสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมและสถานวิจัยการจัดการเรียนการสอนเพ่ือความ
เป็นเลิศ  มีทุนวิจัยในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย การติดตามงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย       
ดังตารางที่ 7.3ก(3) และตารางที่ 7.3ก(4) มีสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงานวิจัยและท างาน
ร่วมกับชุมชน ผลจากการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ผ่านมา มีการศึกษาด้านพหุวัฒนธรรมเป็นหลัก โดยสามารถ
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามตัวชี้วัดทุกตัว และมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานวิจัย ให้มีวิจัยที่กว้างขวางขึ้น 
โดยผู้วิจัยได้ปรับการวิจัยตามข้อเสนอแนะ  ซึ่งตอนนี้ก าลังด าเนินการเพ่ือพัฒนาต่อยอดผลงานอีกจ านวน 5 ปี 
(2562-2566) และรอการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

3) เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการเป็นศูนย์กลางของการให้บริการทางวิชาการ

แก่ชุมชน (ย.3 ก.1) โดยขับเคลื่อนงานผ่านศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มีการ
ก าหนดแผนงานและกิจกรรมที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่หลากหลายได้แก่  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส านักงานการศึกษาเอกชน  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร หรือ      
กอ.รมน. เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายและตอบโจทย์ความ
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการดังวัตถุประสงค์หลัก (ตารางที ่2.1-3) มีการรายงานผลในรอบปีที่ผ่านมาและ
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ส ารวจความต้องการแนวทางในการพัฒนากิจกรรม โครงการในปีถัดไป  อีกท้ังมีการน าผลจากการบริการ
วิชาการไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและมีการติดตามผลการบริการวิชาการด้วยการวิจัยเพื่อให้
มั่นใจว่าการให้บริการมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

 
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1) วัตถุประสงค์หลัก คณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดวัตถุประสงค์หลักเป็น 5 ข้อ และมีแผนงานหลัก
ระยะยาวก าหนดไว้   
 
ตารางท่ี 2.1-3 การวางวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์หลัก  Key Strategic Priorities Key Changes Planned 
1. บัณฑิตมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

-พัฒนาระบบในการเสริมสร้าง
สมรรถนะอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ
ด้านการสอน  
(ย.1ก.1) 

-Active learning 
-EDU talk 
-PLC 
-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเน้น 
Active learning 
-การประกวดนวัตกรรมจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

2.กระบวนการบ่มเพาะความ
เป็นครูและความรู้ทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
 

-พัฒนาระบบการบ่มเพาะความ
เป็นครูเชิงบูรณาการ  (ย.1ก.7) 
  

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ปีที่  1    วิสัยทัศน์วิชาชีพครู 
ปีที่  2    จิตส านึกสู่การปฏิบัติ 
ปีที่  3    ความเป็นครูสู่การปฏิบัติ 
ปีที่  4    สัมผัสชีวิตคร ู
ปีที่  5    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์มีคุณค่าต่อ
การศึกษา ชุมชน และสังคม 

-สนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่สร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการในด้าน
การศึกษาและแก้ปัญหาการจัด
การศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ  
(ย.2ก.3) 

-ศึกษาศาสตร์วิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 
-โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย 
-โครงการอบรมจริยธรรมนักวิจัย 
-การท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 
-สถานวิจัย 

4.สถานศึกษา  หน่วยงาน
ทางการศึกษา และหน่วยงาน
เครือข่ายที่เก่ียวข้องได้รับ
บริการทางวิชาการและ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงาน 

-ผลักดันให้เกิดการบริการวิชาการ
เชิงรุกด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และ
ศาสตร์การสอนแนวใหม่เพ่ือ
แก้ปัญหาการจัดการศึกษา 
(ย.3ก.2)  
 

-การเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือ
ของบประมาณจากแผนบูรณาการ
ภาคใต้ชายแดนเน้นนวัตกรรมการ
เรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ 

5. การบูรณาการระหว่างงาน
บริการวิชาการแก่สังคม การ

-ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการ
บริการวิชาการกับการเรียนการ

-การด าเนินการงานบริการวิชาการ 
วิชาการโดยจัดให้สอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์หลัก  Key Strategic Priorities Key Changes Planned 
จัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยอย่างเป็นระบบ 

สอนและการวิจัยการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ  (ย.3ก.3) 

รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนและ
ให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินโครงการ 
-กิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
(To Implement) 
-การปฏิบัติสู่ชั้นเรียน (Active 
Learning) 

 
 2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สามารถด าเนินงานเหนือคู่แข่ง  โดยอาศัย
การเป็นสถานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เข้าใจบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี อีกทั้งอาศัยรูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ การร่วมมือดังกล่าวท าให้คณะยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของหลักสูตรที่เดียวในประเทศไทยที่บัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์ได้รับคุณวุฒิทาง วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) และ ศบ.(ศึกษาศาสตร์) วึ่งบัณฑิตมีความเข้มแข็ง
ทางด้านเนื้อหาและศาสตร์ทางด้านการสอนที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการผลิตครูที่ดี  
และเก่ง 
 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
1) แผนปฏิบัติการ 
 คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
คณะกรรมการบริหารคณะได้ร่วมกันวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินความก้าวหน้าของแผน การวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท่ีได้วางแผนไว้ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการโดยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และ
น ามาวิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยที่น ามาประกอบการวางแผน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะฯ 
การได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการ ก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560-2564 จัดส่งโครงการเพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะยุทธศาสตร์
พิจารณาและจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานมีอิสระในการออกแบบกิจกรรม ที่ต้องมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์เดียวกัน
และเข็มมุ่งท่ีได้ก าหนดไว้ ก่อนการอนุมัติโครงการ มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานน าเสนอผลการปฏิบัติในปีที่
ผ่านมาเพ่ือพิจารณาล าดับความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณใหม่ โดยมีคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
เป็นผู้กลั่นกรอง ซึ่งเมื่อคณะศึกษาศาสตร์จัดท าแผนปฏิบัติการแล้วมีการน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้แผนปฏิบัติ
การบรรลุผลและท าให้เกิดความยั่งยืน   
   
2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ  
 คณะได้ชี้แจงและถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ  เป็นการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในกลุ่มหน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ ภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร เป็นต้น โดยชี้แจง
แนวทางในการด าเนินการตามแผนและประเมินความก้าวหน้าของแผน และการติดตามผลการด าเนินงาน  
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ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ก าหนดตัวชี้วัดตามภารกิจของงานแต่ละฝ่าย และ
ถ่ายทอดลงสู่รองคณบดี ภาควิชา กลุ่มงาน และบุคลากรแต่ละฝ่าย  มีการติดตามประเมินผลและรายงานผล
การปฏิบัติงาน โดยฝ่ายนโยบายและแผน ดังภาพที่ 2.2-2 

 
ภาพที่ 2.2-2 การเผยแพร่กลยุทธ์สู่การปฏิบัติระดับบุคคล 
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 3) การจัดสรรทรัพยากร  
 การจัดสรรทรัพยากร ได้จัดสรรตามพันธกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ในการผลิตครู
ที่มีความเป็นเลิศ โดยได้จัดสรรงบประมาณดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2-1 การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ 

แหล่งเงิน พันธกิจ 
2561 

(ร้อยละ) 
2562 (ต.ค-มี.ค) 

(ร้อยละ) 
งบประมาณเงิน

รายได้ 
การเรียนการสอน 38.86 79.59 

วิจัย 58.08 19.6 

บริการวิชาการ 1.93 0.54 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.13 0.27 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

การเรียนการสอน 9.9 10.79 

วิจัย 0 29.84 

บริการวิชาการ 90.1 59.36 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 0 0 

 
การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล การเงินและงบประมาณ ทรัพยากรกายภาพ และ

ทรัพยากรข้อมูล เพ่ือให้แผนปฏิบัติการบรรลุผล  มีการจัดสรรทรัพยากรโดยก าหนดเกณฑ์การจัดสรรตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  ให้ภาควิชา/หน่วยงานเสนอโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม  และมี
คณะกรรมการกลั่นกรองแผนพิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดสรรทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดโครงการ/
กิจกรรม  มีการก ากับติดตามและบริหารข้อมูลด้านบุคลากรผ่านระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการท างานในข้อ 6.1 
 4) แผนด้านบุคลากร   
 คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดท าแผนด้านบุคลากรโดยการวิเคราะห์ปัจจัยระดับองค์กร  พันธกิจ      
และความท้าทายด้านบุคลากรที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัย       
และสมรรถนะระดับบุคคล และน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะ  แผนพัฒนาบุคลากร  และแผน
อัตราก าลัง ทั้งในบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนโดยมีการรายงานให้บุคลากรรับทราบถึงความ
เคลื่อนไหวและแผนด้านบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
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5) ตัววัดผลการด าเนินงานคณะศึกษาศาสตร์  
 

ตารางท่ี 2.2-2 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปี 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม  
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ :  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือรับใช้สังคม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1. บัณฑิตมี
ความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
  
  
  

1.พัฒนาระบบใน
การเสริมสร้าง
สมรรถนะอาจารย์สู่
ความเป็นเลิศด้าน
การสอน 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ 
ในการส่งเสริมสมรรถนะหลักด้านการ
สอน  โดยเน้น Active Learning 

3  ระบบ บรรลุ 

2. มีนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การ
สอนแนวใหม่  

อย่างน้อย 2  
เรื่อง 

บรรลุ 

3. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

บรรลุ 

4. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ตนเองทางด้านวิชาการ 

ร้อยละ 100 
 

บรรลุ 

2.พัฒนาอาจารย์ให้
มีต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น
หรือการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญา
เอก 

5. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น (จ านวนอาจารย์ที่ยื่น
ขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น)  

ร้อยละ 5  
 

ไม่บรรลุ 

3. บริหารและ
พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการ
สอน  

6. มีระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรร่วมกับคณะหรือ
หน่วยงานอื่นๆ 

อย่างน้อย 1 
ระบบ  

 

บรรลุ 

7. หลักสูตรผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 
AUN-QA ในระดับ 3.00 ขึ้นไป  

ร้อยละ 70 
 

ไมบ่รรลุ 

4. พัฒนาระบบการ
ประเมินนักศึกษา
แต่ละชั้นปี 

8. มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

2  ระบบ    
 

 

บรรลุ 

 

 9. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ/ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกในสายวิชาชีพครู ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 70 
 

บรรลุ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

10.  ร้อยละของนักศึกษาที่มีความพึง
พอใจต่อการผลิตบัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอน 

4.00 
 

บรรลุ 

11. มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

2 ระบบ 
 

บรรลุ 

2. บัณฑิตเป็น
คนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
จิตสาธารณะ 

5. เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษาใน
ทุกระดับการศึกษา 

12. จ านวนกิจกรรมทีเ่สริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาในทุก
หลักสูตร 

อย่างน้อย 4 
กิจกรรม 

 

บรรลุ 

13. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละ 80  บรรลุ 

14. มีกลไกเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม
ขององค์กรให้เกิดข้ึนกับนักศึกษา   

อย่างน้อย 1 
กลไก  

บรรลุ 

3. กระบวนการ
บ่มเพาะความ
เป็นครูและ
ความรู้ทาง
วิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ 

6. พัฒนาระบบการ
บ่มเพาะความเป็น
ครูเชิงบูรณาการ 
 
 
 

15. มีระบบและกลไกในการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครูเชิงบูรณาการโดย
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
 
 
 

2 ระบบ 
 

บรรลุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การวิจัย 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศึกษาศาสตร์เพ่ือรับใช้สังคมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.ผลงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์มี
คุณค่าต่อ
การศึกษา 

1. สร้างระบบ 
กลไก และ
แผนงานในการท า
วิจัยของคณะ 
ศึกษาศาสตร์ให้มี

1. มีระบบและกลไกการพัฒนา 
และการจัดการความรู้งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

1 ระบบ 
 

บรรลุ 

2. จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการ 
กับการจัดการเรียนการสอน 

2 เรื่อง 
 

บรรลุ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ชุมชน และ
สังคม  
  

  

ความชัดเจนและ
ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ
อย่างทั่วถึง 
รวมทั้ง สนับสนุน
ศูนย์วิจัยหรือ
สถานวิจัยให้มี
ความเข็มแข็ง 

3. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุน
ท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 15  บรรลุ 

  
  
  

  
  

  

2. สนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยที่
สร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการใน
ด้านการศึกษา
และแก้ปัญหาการ
จัดการศึกษาของ
ท้องถิ่นและ
ประเทศ 
  

4. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ 
เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ า 

ระดับชาติ 40 
เรื่อง  
ระดับ

นานาชาติ 7 
เรื่อง  

 

ไมบ่รรลุ 

5. จ านวนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ทุกระดับที่ได้รับการเผยแพร่ 

1 คน ต่อ 1 
เรื่อง 

บรรลุ 

6.งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
เด่นชัด ช่วยแก้ปัญหาการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่นและประเทศ  

อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

 

บรรลุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริการวิชาการสู่สังคม  
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : การบริการวิชาการสู่สังคมและการเป็นที่พ่ึงของสังคมทางด้านศึกษาศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. สถานศึกษา  
หน่วยงาน
ทางการศึกษา 
และหน่วยงาน
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้องได้รับ
บริการทาง
วิชาการและ
การศึกษาอย่าง

1. พัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์ให้
เป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านการศึกษาที่
ส าคัญในภาคใต้ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

อย่างน้อย 1 
ระบบ 

บรรลุ 

2. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

อย่างน้อย 5 
โครงการ 

บรรลุ 

2. ผลักดันให้เกิด
การบริการ

3.จ านวนหลักสูตร/โครงการ/นวัตกรรมการ
เรียนรู้และศาสตร์การจัดการเรียนการสอน

อย่างน้อย 3  
โครงการ   

บรรลุ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของหน่วยงาน 

วิชาการเชิงรุกด้วย
นวัตกรรมการ
เรียนรู้และศาสตร์
การสอนแนวใหม่
เพ่ือแก้ปัญหาการ
จัดการศึกษา  

แนวใหม่ที่น าไปบริการวิชาการเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาการศึกษาภาคใต้  
  

2. การบูรณา
การระหว่าง
งานบริการ
วิชาการแก่
สังคม การ
จัดการเรียน
การสอนและ
การวิจัยอย่าง
เป็นระบบ 

3. ส่งเสริมการบูร
ณาการระหว่าง
การบริการ
วิชาการกับการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติ 

4. จ านวนงานวิจัย/รายวิชาทีม่ีการบูรณาการ
งานบริการแก่สังคมและชุมชน 
 
 

อย่างน้อย 5  
โครงการ 

 

บรรลุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสังคม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1. อนุรักษ์และ
ประยุกต์ใช้
ศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อ
รักษาคุณค่าและ
เพ่ิมมูลค่าใน
ระบบการจัด
การศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เป็น
อัตตลักษณ์ ของ
ภาคใต้ 

1. พัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์ให้
เป็นศูนย์กลางด้าน
การอนุรักษ์และ
ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในระบบ
การจัดการศึกษา
ของภาคใต้ 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดระบบการศึกษาของภาคใต้ 

1 ระบบ 
  

 

บรรลุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการที่ดี      
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : บริหารจัดการบนพื้นฐานของธรรมมาภิบาลและการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล     

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1. องค์กรมีการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล 
  
  
  
  
  
  

1. เสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 

1. มีระบบและกลไกในการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กร  
  

1 ระบบ 
 

ไมบ่รรลุ 

2. ใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอ
ภาคและเป็นธรรม 

2. มีรายงานและการควบคุม 
การบริหารความเสี่ยง 
 

2 ครั้ง/ปี 
 

บรรลุ 

3. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ 
(Infrastructure as 
Service) 

3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

2 ห้อง บรรลุ 

  
  
  

4. พัฒนาคณะ/หน่วยงาน
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  

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

1 ระบบ 
สาย

สนับสนุน  

บรรลุ 

5. ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากร ผู้เรียน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 ร้อยละ 80 ไมบ่รรลุ 

5. ใช้ระบบสารสนเทศใน
การตัดสินใจเพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารงานและ
บุคลากร  

6. มีระบบสารสนเทศที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นเพ่ือการตัดสินใจในการ
บริหารงานและบุคลากร 

5 ระบบ บรรลุ 

6. ส่งเสริมให้นักศึกษา 
ศิษย์เก่าอาจารย์ บุคลากร
ผู้เกษียณอายุราชการ มี
ส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็นเพื่อการบริหาร
องค์กรและเกิดความรู้สึก
ผูกพันกับคณะ   

7.ระดับ/ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษา ศิษย์เก่าอาจารย์ บุคลากร ผู้
เกษียณอายุราชการ มีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็นเพื่อการบริหารองค์กรและเกิด 
ความรู้สึกผูกพันกับคณะ  

4.00 
 

ไมบ่รรลุ 
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 ผลจากการวัดผลการด าเนินงานดังกล่าว คณะฯให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ยังไม่
บรรลุ โดยน าข้อมูลมาอภิปาย วิเคราะห์แนวทางเพ่ือพัฒนางานให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวบ่งชี้ที่
สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายก็มีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

6) การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร์ได้คาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาวของแผนยุทธศาสตร์  โดยใช้ตัวชีว้ัดที่ก าหนดไว้  และให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของคณะในแต่ละเดือนต่อที่ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ ตลอดจนมีการ
จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณเสนอต่อผู้บริหาร และคณะมีการรวบรวมข้อมูลผล
การด าเนินงานของแต่ละปีมาเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นถึงพัฒนาการ โดยเฉพาะในส่วนของต าแหน่งทาง
วิชาการ/แผนการใช้เงิน การด าเนินงานแผนการให้บริการทางวิชาการของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา  

 
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  
 คณะศึกษาศาสตร์มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือปรับปรุงกิจกรรมที่ส าคัญทุกๆ ปี 
และในกรณีเร่งด่วนจะมีการทบทวนแผนและปรับปรุงทันทีโดยเสนอต่อกรรมการบริหารคณะฯ เมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการผู้บริหารจะด าเนินการชี้แจงให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันในที่ประชุมบุคลากร
ประจ าเดือน เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้แผนที่มีการปรับเปลี่ยน ได้แก่ งานวิชาการท่ีต้องจัดท า
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดของคุรุสภาและวิชาชีพอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังมีแผนบริการวิชาการซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและจุดเน้นตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องปรับโครงการและตัวชี้วัดในการของบประมาณ
ให้ถูกต้องและมีความรวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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3.1 เสียงของลูกค้า    
  คณะฯ มีการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลักของคณะ โดยมีช่อง
ทางการสื่อสารของลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยช่องทางที่หลากหลายแตกต่างกัน มีวิธีการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และ
สังเกตผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความพึงพอใจและความไม่
พึงพอใจอย่างทันท่วงที สามารถน ามาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานได้  คณะได้ดูแลลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกัน โดยแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มที่รับบริการทางด้านการศึกษา ได้แก่     
1)นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 3) นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ลูกค้าท่ีมารับบริการวิชาการ ได้แก่  ลูกค้าในสถานศึกษา และลูกค้าสังกัดหน่วยงานราชการอื่น ๆ  ส าหรับ
ลูกค้าในอนาคต คณะได้คาดหวังถึงการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์  และกลุ่มลูกค้าที่มารับบริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความเป็นครู ดังตารางที่ 3.1-1  
 
3.1ก การรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้รับบริการ  
3.1ก(1) :  นักศึกษาและกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรเรียนรู้        
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ  มีการรับฟังเสียงนักศึกษาและกลุ่ม
ผู้รับบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ด้วยรูปแบบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการสนทนากลุ่มกับ
นักศึกษาและผู้รับบริการ การเข้าไปร่วมกลุ่มกับนักศึกษาและผู้รับบริการที่ส าคัญ การสัมภาษณ์นักศึกษาและ
ผู้รับบริการทีต่ัดสินใจเข้าศึกษาหรือมารับบริการ ข้อคิดเห็นของนักศึกษาและผู้รับบริการในสื่อสังคมออนไลน์ 
การเปรียบเทียบกับคู่เทียบ สารสนเทศจากการใช้แบบส ารวจ จากการรับฟังเสียงนักศึกษาในปัจจุบันพบว่า 
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการพิจารณาท่ีรวดเร็ว สามารถน ามาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานได้
ทันท่วงที เช่นกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาแจ้งการรับใบประกอบวิชาชีพครูที่ล่าช้า คณบดีจึง
ได้สั่งการให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ได้ติดตามด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจนสามารถ
รับใบประกอบวิชาชีพครูได้ในเวลา จึงได้มีการพัฒนาระบบการฟังเสียงลูกค้าด้วยช่องทางสื่อออนไลน์ มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังตารางที่ 3.1-2    
 
ตารางท่ี 3.1-1 การจ าแนกกลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการรับฟังเสียงและการสร้าง
ความสัมพันธ์ และการตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและความคาดหวัง 
ช่องทางการรับฟังเสียง

และการสร้าง
ความสัมพันธ์ 

การตอบสนองความต้องการ 

ลูกค้าในปัจจุบัน 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2.เป็นสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานมีความ
ต้องการ 
3.การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

-การสัมภาษณ์  
-การสนทนากลุ่ม 
-การปฐมนิเทศ 
-การจัดกิจกรรม 
-การประเมินผู้เรียนและ
ผู้สอน 

-การจัดตั้งห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 
โดยเน้นให้มีหนังสือและแบบเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
-การสนับสนุนทุนในการน าเสนอ
งานวิจัย 
-การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง 

หมวด 3 ลูกค้า 



40 
 

ความต้องการและความคาดหวัง 
ช่องทางการรับฟังเสียง

และการสร้าง
ความสัมพันธ์ 

การตอบสนองความต้องการ 

4.เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ได้ 
5.มีกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตรที่น่าสนใจ 
6.มีประสบการณ์วิชาชีพ 
7.ตารางเรียนที่ตอบสนองต่อกลุ่มผู้เรียน 
8.เอกสารประกอบการเรียนการสอน
สามารถศึกษาค้นคว้าได้สะดวก 
9.สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
10.ทุนการศึกษา 
11.สิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน 
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เพียงพอและ
ทันสมัย 

-การใช้สื่อสังคมออนไลน์  
-การจัดสรรทุนศึกษา
ปริญญาตรีควบโท 
 

-การให้ทุนนักศึกษาช่วยงาน 
- การจัดหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและ
เนื้อหาในหลักสูตรมีความหลากหลาย 
-การจดัแหล่งเรียนรู้ทางด้าน IT เพ่ือ
ฝึกทักษะให้มีความช านาญ 
-การสร้างห้องเรียนเสมือนจริง 
-การเสนอชื่อรางวัลนักศึกษาดีเด่น 
-การปรับห้องเรียนระดับปริญญาเอก
และห้องประชุมระบบ Tele  
Conference  
-การจัดหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ทั้ง
ประสบการณ์สอนและประสบการณ์
วิชาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
-การจัดสัมมนาก่อน-ระหว่าง และหลัง
การการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- การสัมมนาครูพ่ีเลี้ยง 
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับ
สมัครงาน 
- การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ี
เข้มแข็ง  
-การประชาสัมพันธ์ (Web board 
ของคณะ) 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1.ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียน 
การสอน 
2.การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
3.ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
4.เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถใช้
เครื่องมือ  ต่าง ๆ ได้  
5.การได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา   
6.ความรู้และทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
7.ทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์/น าเสนอผลงานวิจัย 

-การสัมภาษณ์  
-การสนทนากลุ่ม 
-การปฐมนิเทศ 
-การจัดกิจกรรม 
-การประเมินผู้เรียนและ
ผู้สอน  

-ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
-การประชาสัมพันธ์ผ่าน Web board 
ของคณะ 
-การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
-การส ารวจความคิดเห็น 
-การนิเทศการสอน /ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
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ความต้องการและความคาดหวัง 
ช่องทางการรับฟังเสียง

และการสร้าง
ความสัมพันธ์ 

การตอบสนองความต้องการ 

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 
1.มีทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์ ทุนไปน าเสนอผลงานวิจัยที่
เพียงพอเหมาะสม 
2.สิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน 
เครื่องมือ อุปกรณ์เพียงพอ ทันสมัย 
3.หลักสูตรที่ได้มาตรฐานและมีทักษะใน
การบริการองค์กร 

-การส ารวจความ
ต้องการ 
-การสอบถามความ
คิดเห็น 

-จัดให้มีทุนน าเสนองานวิจัย 
-จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
-จัดเตรียมหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 

ผู้รับบริการวิชาการ 
1.มีนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น 
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
2.การจัดหลักสูตรการเลื่อนระดับวิทย
ฐานะ 
3.การเพ่ิมทักษะทางด้านการเรียนการ
สอน 
4.องค์ความรู้และค าแนะน าปรึกษาทาง
วิชาการท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัยและ
ใช้ได้จริง 

-การส ารวจความ
ต้องการอบรม 
-การสัมมนากลุ่มย่อย 
-การจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
-การประเมินโครงการ 
-การเป็นวิทยากรร่วม 
-การเสนอชื่อเป็นศิษย์
เก่าดีเด่น 

-การจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ภาคใต้ 
-การจัดหลักสูตรเพ่ือเลื่อนระดับวิทย
ฐานะในต าแหย่างช านาญการพิเศษ
และเชี่ยวชาญ  
-การจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู 
-การจัดท าโครงการพัฒนาวิชาชีพครู
หลักสูตรต่างๆ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2.บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
3.บัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.บัณฑิตที่มีจิตอาสา 
5.บัณฑิตที่มีความพร้อมต่อการเรียนรู้
งาน ใหม่ ๆ  
6.ความรู้ที่มันสมัยและมีความน่าสนใจ
ในปัจจุบัน (ครูพี่เลี้ยง) 
7.ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตมีความรู้
และทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับ
การท างานในยุคปัจจุบัน รวมถึงมีจิต
สาธารณะ ช่วยเหลือส่วนรวม 

-แบบส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
-การสัมภาษณ์ 
-การเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
-การสัมมนา/ประชุมครู
พ่ีเลี้ยงหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
การนิเทศนักศึกษา  

-จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดย
จัดหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อความต้องการใช้ในการ
ท างานจริง 
-พัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ทุกด้าน 
-จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
-จัดอบรม/สัมมนาครูพ่ีเลี้ยงจากแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ความต้องการและความคาดหวัง 
ช่องทางการรับฟังเสียง

และการสร้าง
ความสัมพันธ์ 

การตอบสนองความต้องการ 

8.ผู้ปกครองต้องการให้การดูแลเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิดในกลุ่มบุตรหลานที่อยู่ใน
ระหว่างการศึกษาในด้านความปลอดภัย 
9.ศิษย์เก่าต้องการให้การสนับสนุน
ความรู้ทางวิชาการ และข้อมูลข่าวสาร
จากคณะเพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคณะ และพัฒนาวิชาชีพ 
ลูกค้าในอนาคต 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. มีข้อมูลส าหรับการเลือกเรียนใน
สาขาต่างๆของคณะศึกษาศาสตร์  
2. มีหอพักและสิ่งอ านวยความสะดวก 
3. ความมั่นใจในหลักสูตร 
4. ความปลอดภัย 

-ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
คณะและมหาวิทยาลัย 
-การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการในงาน ม.อ. 
วิชาการ 
 
 

-ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน Website 
ของมหาวิทยาลัย  
-มีหอพักนักศึกษาสนับสนุน 
-ทุนจูงใจนักศึกษาต่างพ้ืนที่ 
-การจัดท าแผ่นพับ 
-จัดท าค่าย (หัก) ไม้เรียว 
  
 

ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
1.การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าใน
สถานศึกษา 
2.การได้รับความรู้เพ่ือไปปรับวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้น 
3.นวัตกรรมทางการศึกษา 
4.วิธีการสอน การจัดการเรียนการสอน
แบบใหม่ ๆ  

-การสัมมนาสรุปผลการ
ด าเนินงานและรับฟัง
เสียงของผู้รับบริการและ
เจ้าของแหล่งทุน โดยใช้
กระบวนการ PDCA 

-การจัดโครงการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
-การจัดหางบประมาณสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 

  
3.1ก(2) นักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมใีนอนาคต  
  รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ มีการรับฟังเสียงของนักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอ่ืนกลุ่มอ่ืน
ที่พึงมีในอนาคต เช่น นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อน าข้อมูลมาผลิต
และพัฒนาบัณฑิตวิชาชีพครูที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ด้วยการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
roadshow ตามโรงเรียนต่าง ๆ ดังภาพที่ 3.1-1 มีการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นผ่านทาง 
website ของคณะ นอกจากนี้คณะยังได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือเป็นช่องทางการรับฟังเสียงกลุ่ม
ลูกค้าในอนาคต เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน ม.อ.วิชาการ โครงการอบรมทางวิชาการ การจัด
ค่าย และการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาออกแบบหลักสูตรและการ
บริการให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการจัดและพัฒนาการศึกษา เช่น การปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบาย
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ของรัฐบาล  การปรับรายวิชาเรียนก่อนหลังตามเนื้อหาที่มีความต่อเนื่อง  การเปิดหลักสูตรใหม่ตามความ
ต้องการของชุมชน ช่องทางการรับฟังเสียงจากกลุ่มนี้พบว่า ยังไม่สามารถรับฟังเสียงได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ คณะจึงได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่าน web page ของคณะให้ทันต่อ
สถานการณ์ และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในงาน ม.อ.วิชาการให้ด าเนินการจัดกิจกรรมทุกสาขา  

 

 
ภาพที่ 3.1-1 กลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่พึงมีในอนาคต 

 
ตารางท่ี 3.1-2 ช่องทางการรับฟังเสียงของนักศึกษาและลูกค้า  

วิธีการ 
ประเภท
ลูกค้า 

ความถี่ สารสนเทศ 
การใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการ
เรียนการสอนใน
ชั้นเรียน 

B,M AT -ปัญหาในการเรียนการสอน 
-ขั้นตอนและวิธีการศึกษาตลอด
หลักสูตร 
-แบบส ารวจความคิดเห็น ความ
ต้องการ ความไม่พึงพอใจ 
-แบบส ารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

-การออกแบบ
หลักสูตร 
-การปรับปรุง
กระบวนการเรียน
การสอน 
-การพัฒนา
คุณลักษณะของ
บัณฑิต 
 

-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
บัณฑิตศึกษา 
 

การส ารวจความ
พึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจในการ
ให้บริการของ
คณะฯ 

B,M OS -แบบส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจต่อบริการต่าง ๆ  
 

-ปรับปรุงการ
ให้บริการ 
 

-คณบดี 
-รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

การเข้าพบ
โดยตรง 

B,M,O AT -ข้อมูล/ปัญหาจากการพูดคุย -การแก้ไขปัญหา
การเรียน การ
ด าเนินชีวิต และ

-คณบดี 
-อาจารย์ที่
ปรึกษา 
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วิธีการ 
ประเภท
ลูกค้า 

ความถี่ สารสนเทศ 
การใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 

เรื่องท่ีเสนอแนะ 
-การจัดโครงการ
ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการ 

-รองคณบดีฝ่าย
ต่าง ๆ  

การสื่อสารผ่าน
สื่อ
อิเลคทรอนิกส์ 

B,M,O,F
C 

AT -ความต้องการ ข้อเสนอแนะ 
-ปัญหาที่ต้องการแก้ไข 

-ออกแบบ
หลักสูตร 
-แก้ไขปัญหาตาม
ข้อเสนอแนะ 
-ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

-คณบดี 
-อาจารย์ที่
ปรึกษา 
-รองคณบดี 
-อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

การประเมิน
ออนไลน์ 

B,M OS -ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน 
- 

-ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 
-ปรับปรุงวิธีการ
สอนและ
เทคโนโลยี  

-คณบดี 
-อาจารย์ที่
ปรึกษา 
-อาจารย์ผู้สอน 

การประชุม
พบปะผู้ปกครอง
และศิษย์เก่า 

P,A OY -ความต้องการ ความคาดหวัง 
ข้อเสนอแนะ 

-ปรับปรุงการ
เรียนการสอน
และแก้ไขปัญหา
ให้แก่นักศึกษา 
-ออกแบบ
หลักสูตรและ
บริการ 

-คณบดี 
-อาจารย์ที่
ปรึกษา 
-รองคณบดี 
-อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

โทรศัพท์ 
จดหมาย 

B,M,O,F
C,P,A 

AT -ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงการ
ท างาน การเรียน
การสอนและการ
ให้บริการต่าง ๆ  

คณบดี 
ผู้รับผิดชอบ
ตามพันธกิจ 

กล่องรับความ
คิดเห็น 

B,M,O,F
C,P,A 

AT -ความต้องการ ความคาดหวัง 
ข้อเสนอแนะ  ข้อร้องเรียน 

ปรับปรุงบริการ
ต่าง ๆ  

คณบดี 
ผู้รับผิดชอบ
ตามพันธกิจ 

การนิเทศหน่วย
ฝึกปฏิบัติการ
สอน 

B , M AT -สมรรถนะความเป็นครู -การปรับปรุง
หลักสูตร 
-การปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

-อาจารย์นิเทศ 
-รองครบดีฝ่าย
วิชาการ 
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วิธีการ 
ประเภท
ลูกค้า 

ความถี่ สารสนเทศ 
การใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 

การสังเกตการ
ชั้นเรียน 

B OY -สมรรถนะการสอน -ปรับปรุงระบบ 
Active Learning 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

หมายเหตุ 
ประเภทลูกค้า    B= นศ.ระดับปริญญาตรี  M = นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  O=ผู้รับบริการวิชาการ 

                    FC = ลูกค้าในอนาคต    P = ผู้ปกครอง    A = ศิษย์เก่า 
ความถี่   OS = เทอมละครั้ง  AT = ตลอดเวลา OY = ปีละครั้ง 

 
 
3.1ข(1) : การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน คณะมีการประเมินความพึง
พอใจความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนจะรับผิดชอบโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้ากลุ่มอ่ืน ด้านบริการวิชาการ รับผิดชอบโดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาภาคใต้ 
 คณะได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวน 9 ด้านด้วยกัน ได้แก่   1.การให้บริการห้องสมุด  2.แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      
3. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา  4.จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  5. สิ่งอ านวยความสะดวกด้านงาน
ทะเบียน และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน   6. สนามกีฬา และอาคารพลศึกษา  7. ระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า   
ประปา  การก าจัดของเสีย  การก าจัดขยะ  ระบบป้องกันอัคคีภัย 8.อาคาร  สถานที่  การตกแต่ง  พ้ืนที่ใน
การจัดกิจกรรม และ 9. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา  ผลการประเมินดังแผนภูมิที่ 7.1ข (6) จากผลการ
ประเมินดังกล่าว คณะได้น าข้อมูลมาปรับปรุงการเรียนการสอน กระบวนการท างาน การจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดภาคการศึกษาส่งผลให้ผลการประเมินหลักสูตร
ดีขึ้นจ านวน 9 หลักสูตรจาก 13 หลักสูตรและผลการประเมินของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ดังตารางที่ 7.1ข(1)  
 ด้านการบริการวิชาการ รับผิดชอบโดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ภาคใต้ ได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (4.48) สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย (4.00)  และสูงกว่าผลการประเมินในปีงบประมาณ 2560 (4.33) ดังแผนภูมิที่ 7.2ก(4) จากการ
ประเมินความพึงพอใจดังกล่าว คณะได้น าข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น โดยผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค  มากกว่าการสื่อสารโดยใช้หนังสือราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วและ
ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันท่วงที อีกท้ังสามารถประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าได้คราวละจ านวน
มาก ๆ ที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารไปพร้อม ๆ กัน จากการใช้ช่องทางการสื่อสารทางไลน์และเฟซบุ๊ค พบว่า 
จ านวนผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับมีจ านวนมากกว่าและมีความรวดเร็วกว่า ได้ขยายการบริการสู่หน่วยงานภายนอก 
เช่น หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการขอรับบริการประเมิน
หน่วยงาน  เพ่ือรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น ๆ และมี
โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นสอดคล้องตามแนวนโยบายแห่งรัฐ 
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 3.1ข(2) : คณะมีวิธีการในการรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
เปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน  
 คณะได้มีการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการส ารวจ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประเมินออนไลน์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเก่ียวกับความพึงพอใจ และน าไป
เปรียบเทียบกับสถาบันอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังแผนภูมิที่ 7.1ข(3) พบว่าในปี
การศึกษา 2560-2561 อยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน แผนภูมิที่ 7.1ข(6) พบว่า ในปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผลการประเมินการให้บริการด้านต่าง ๆ สูงกว่ามหาวิทยาลัยคู่แข่ง แผนภูมิที่ 
7.1ข(7) พบว่า มีสัดส่วนที่น้อยกว่ามหาวิทยาลัยคู่แข่ง และในปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่มีการลาออกกลางคัน ซึ่งอัตราการลาออกกลางคันที่น้อย 
ประเมินได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของคณะและเกิดความผูกพันต่อคณะ  ส่วนความ
พึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอ่ืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก าหนดให้กองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้ใช้บัณฑิต แผนภูมิที่ 7.1ก(4) พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยยังมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าคู่แข่ง 
 
3.2   ความผูกพันของลูกค้า 
3.2ก (1) : คณะได้ค้นหาความต้องการเก่ียวกับหลักสูตรและบริการ โดยการรับฟังเสียงของตลาดแรงงานและ
ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อมาจัดการหลักสูตรตามที่ตลาดแรงงานต้องการ เช่น การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ส าหรับครูตาดีกาที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อช่วยให้มีใบประกอบวิชาชีพครูและสามารถ
สอนในโรงเรียนตาดีกาซึ่งมจี านวนมากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างดี  นอกจากนี้ยังได้ศึกษาจากความ
ต้องการของชุมชนในการจัดหลักสูตรเพ่ือบริการแก่ชุมชน เช่น ชุมชนรอบข้างมีการเรียนระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง คณะศึกษาศาสตร์เล็งเห็นถึงความส าคัญและมีแนวคิดที่จะเปิดหลักสูตรเพ่ือต่อยอดถึงระดับ
ปริญญาตรี  คณะมีการการเจาะตลาดใหม่ โดยการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้เห็นถึงการด าเนินการและ
ผลลัพธ์ที่ดี  เกินความคาดหวัง  เช่น ทุนตรีควบโท   ส าหรบัผู้ที่มีผลการเรียนดี มีการบริการวิชาการ แบบให้
เปล่าและแบบเก็บค่าลงทะเบียน โดยได้ก าหนดความจ าเป็นที่หลากหลายช่องทาง เช่น ความทันสมัยของ
หลักสูตร วิทยากรมีความรู้  เหมาะสมกับช่วงเวลา เนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานของ
ผู้เข้าร่วมอบรม และกระแสความนิยมตามท้องตลาด  

การค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรโดยการน าเอาสถานการณ์ปัจจุบัน มาตรฐานวิชาชีพ มคอ.1 
ของแต่ละหลักสูตร น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ข้อมูล
การสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร มาวิเคราะหเ์พ่ือพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบสนองตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า 
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3.2ก(2) : การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน คณะได้ช่วยผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนสืบค้นสารสนเทศตรง
ตามท่ีต้องการ  และขอรับการสนับสนุนให้ใช้บริการได้หลายช่องทาง รวมถึงบริการต่าง ๆ คณะสามารถ
ตอบสนองให้ได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.2-1 การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

พันธกิจ กลุ่มลูกค้า สิ่งสนับสนนุ ช่องทาง 
1) ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร บคุลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

นักศึกษา ทุนการศึกษา 
ทุนสนับสนุนการวิจัย 
ทุนตรีควบโท 

เว็บไซต ์
Social  media 
 

2) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ีสามารถประยุกต์ใช้ไดจ้ริงในสังคม 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 
ชุมชน 

-มีการตีพมิพ์ในวารสาร
ศึกษาศาสตร์/วารสารอื่น ๆ  
-เปิดช่องทางการเข้าถึง
ฐานข้อมูลวิจัยที่หลากหลาย 
 
 
 

การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ
เว็บไซต ์
Social  media 
วารสารศึกษาศาสตร์
ออนไลน ์
งานวิชาการอื่น ๆ เช่น 
งาน ม.อ.วิชาการ เวทีสาน
พลังประชารัฐปตัตานี 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม พลังวิจัยและ
นวัตกรรม น าเศรษฐกิจยุค
ใหม่ภาคใต้ชายแดน 

3) ให้บริการทางด้านวิชาการและการวิจัยแก่
ชุมชนและสังคม 

บุคลากรทางการ
ศึกษา องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและ   
บุคลาการทางการศึกษา 
-การจัดประเมินการ
ด าเนินงานในรอบปี 
 

ระดมความคดิเห็น 
เว็บไซต ์
Social  media 
การอบรมแบบใหเ้ปล่า 
เช่น โครงการเสรมิ
ศักยภาพครสูอนตาดีกาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการพัฒนาครูสอนไม่
ตรงวุฒิในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

4) สนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิภาคและ
ประเทศชาต ิ
 

ชุมชน  
นักศึกษา 

สนับสนุนงบประมาณและ
บุคลากรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรม โครงการต่าง ๆ  
เช่น กวนอาซูรอ กิจกรรม
ละศลีอด แห่เทียนพรรษา 
ท าบุญตักบาตรเทศกาล
ต่าง ๆ  ทอดผ้าป่า 

 
คณะมีการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ที่แยกตามพันธกิจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของ 

คณะหลายช่องทาง เช่นด้านการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความต้องการเรียนต่อใน 
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตได้มีการสนับสนุนทุนยกเว้นค่าเทอม และทุนสนับสนุนการท าวิจัย และยังมี 
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โครงการ 4+1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนตรีควบโทได้พร้อมมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด
และมีการก ากับติดตามประเมินผลเป็นระยะโดยคณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะฯ 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการของคณะ ด าเนินการหลายช่องทาง ได้แก่ road show 
website facebook Line โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยเน้นไปในสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ตาม 
การเปลี่ยนแปลงด้านการรับข้อมูลของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการ
วิชาการของคณะโดยการออกพ้ืนที่ท างาน ร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน ผ่านการสนับสนุนของฝ่ายพัฒนาระบบ
และบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 
ตารางท่ี 3.2-2 การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนแยกตามพันธกิจ 

กลุ่ม ความคาดหวัง การให้บริการของคณะ 
ผู้เรยีน -มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวก

ตลอดหลักสตูร 
-มีหลักสตูรทีไ่ด้มาตรฐาน 
-จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีไ่ดร้ับทั้งทักษะและ
ความรู ้
-ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
-มีตลาดแรงงานรองรับ 

-จัดหาสิ่งสนบัสนุนการเรยีนรู้ที่เพยีงพอและ
เหมาะสม 
-ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาจัดหา
บุคลากรที่มคีวามรู้และความสามารถ 
-ติดตามการศึกษาของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
-ประชาสัมพันธ์แหล่งงาน 

ลูกค้าในอนาคต 
(ผู้ที่จะเข้ามาเป็น
นักศึกษา) 

-มีความปลอดภัยในชีวิต 
-การเดินทางสะดวก 
-มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบทุกดา้น 

-การบริการหอพักภายในมหาวิทยาลัย 
-การบริการรถตุ๊กตุ๊ก 
-บริการรถจักรยาน 
-การสนับสนุนทุนเรียนด ี

ผู้ปกครอง -หลักสูตรได้มาตรฐาน -ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาจัดหา
บุคลากรที่มคีวามรู้และความสามารถ 

ศิษย์เก่า -สถานศึกษาคงเป็นที่ยอมรับในสังคม 
-การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
-การฝึกอบรม 

-จัดอบรมพัฒนาความรู ้
-การสมัครเป็นอาจารย์ในคณะ 

ผู้ใช้บัณฑิต -บัณฑิตที่มีคณุภาพและความรับผดิชอบ 
 

-จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการน าไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

ผู้รับบริการทางวิชาการ -มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
-ไดร้ับความรู้เพื่อการพัฒนาห้องเรียน 

-จัดอบรม ตดิตาม  และเป็นพ่ีเลี้ยงการขอวิทยฐานะ 

 
3.2ก(3) : การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
ตารางท่ี 3.2-3 การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ประเภท กลุ่มลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด การจูงใจลูกค้า 
ผู้เรียน ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

นักศึกษาในพ้ืนที่ : นอกพื้นที่ ปี
ละประมาณ 50:50 , 60 : 40 

-ทุนจูงใจ 
-ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
-ทุนนักศึกษาต่างพ้ืนที่ 
 

ลูกค้ากลุ่มอ่ืน คร ู
ผู้บริหาร 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ -การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรม 
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ประเภท กลุ่มลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด การจูงใจลูกค้า 
บุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับบริการ 
ศิษย์เก่า 

-การเปิดหลักสูตรที่
หลากหลายและตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ 

ลูกค้าในอนาคต นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

50 : 50 -ทุนจูงใจ 
-ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
-ทุนนักศึกษาต่างพ้ืนที่ 

 
ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบท าให้คณะศึกษาศาสตร์ต้องเน้นผู้เรียนและผู้เข้าร่วมอบรมในกลุ่ม

ภาคใต้และภาคใต้ตอนล่าง ข้อมูลผู้เรียนในพ้ืนที่  และนอกพ้ืนที่   การดึงลูกค้า เช่น การให้ทุนจูงใจ ทุนเรียนดี 
การประสานความร่วมมือกับโรงเรียนนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การท า MOU กับโรงเรียนใน
จังหวัดพัทลุง สตูล สงขลาและพ้ืนที่อ่ืนๆ  
 
3.2ข การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 การจัดการความสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.2-4 วิธีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

กลุ่ม การสร้างและจัดการความสัมพันธ์ 
ผู้เรียน 1.การปฐมนิเทศ 

2.การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.การให้บริการแนะแนวการศึกษาโดยรุ่นพ่ีและอาจารย์ที่ปรึกษา 
4.การมอบทุนการศึกษา 
5.การบริการพ้ืนที่กิจกรรม เช่น อาคารพลศึกษา ลานกิจกรรม ห้องละหมาด  
สโมสรนักศึกษา  
6.การจัดกิจกรรมระหว่างเรียน เช่น กีฬาสี กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
7.การฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
8.การจัดระบบสวัสดิการ เช่น การประกันอุบัติเหตุแบบหมู่ 

ผู้ปกครอง 1.การแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาให้ผู้ปกครองทราบความเคลื่อนไหว 
2.จัดประชุมผู้ปกครองในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ศิษย์เก่า 1.ร่วมกิจกรรมกับคณะ เช่น การเชิญเป็นวิทยากร การแนะน าการท างานแก่รุ่นน้อง 
2.การจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยศิษย์เก่าเข้ามาศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
3.การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ของศิษย์เก่า 
4.การแจ้งข่าวสารของคณะ 
5.การเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น และยกย่องศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง 
6.กิจกรรมเฉลิมฉลอง 50 ปีศึกษาสตร์ ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ  โครงการ run with teacher  งานคืนสู่เหย้า 
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กลุ่ม การสร้างและจัดการความสัมพันธ์ 
นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 1.การส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต 

2.การสัมภาษณ์นายจ้างและการให้ข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
3.การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการว่างงาน 
4.การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะ 

ผู้รับบริการวิชาการ 1.การส ารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการ 
2.การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ  
3.การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ 
4.การร่วมมือในกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน 

3.2ข(2) : การจัดการข้อร้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กล่อง
แสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถามต่าง ๆ การพูดคุยโดยตรง เว็บ
บอร์ด และสายตรงคณบดีผ่านเว็บไซต์  http://eduit.pn.psu.ac.th/ โดยข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
จะถูกน ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดการแก้ไข  พร้อมทั้งน าเสนอผลการแก้ไขไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
ภาพที่ 3.2-1 ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน 

 
 

http://eduit.pn.psu.ac.th/%20โดย
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 คณะศึกษาศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของร้องร้องเรียนต่าง ๆ ได้น าไปสู่การจัดท าการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาคณะได้ตั้งค่าเป้าหมายของการร้องเรียนที่มีความ
รุนแรงและเกิดความเสียหายแก่คณะไว้เป็นศูนย์  และหากพบว่ามีการร้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ได้มี
คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามวาระและแต่งตั้งเฉพาะกิจโดยผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น ๆ ซึ่งจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่า การร้องเรียนมีค่าเป็นศูนย์ ดัง
ตารางที่ 7.4ก(1) และ ตารางที่ 7.4 ก(2)   
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
 
 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์การ 
4.1ก(1) : การวัดผลการด าเนินการ  
 คณะศึกษาศาสตร์ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อน ามาสู่การตัดสินใจทางการบริหารที่
น าไปสู่การตอบโจทย์วิสัยทัศน์ขององค์กรรวมถึงค่านิยมหลัก โดยเหตุดังกล่าวคณะฯตระหนักถึงการเลือก
ข้อมูลการรวบรวมข้อมูล การบูรณการข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายต่างๆ รวมถึงมาตรการในการวัดผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายงานที่หลากหลายดังตาราง 4.1-1 ดังนั้นในกระบวนการของการท างานฝ่ายงานต่างๆ 
จะต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นที่ตั้งเพ่ือให้มั่นใจว่าการตัดสินใจการ
ด าเนินงานตามพันธกิจมีความอย่างถูกต้อง อีกท้ังคณะฯใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงาน 
 ในส่วนของนักศึกษาคณะฯให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามระเบียบของคุรุสภาฯว่าด้วยการรับ
นักศึกษาในแต่ละวิชาเอกซ่ึงสามารถรับได้ไม่เกิน 30 คน ดังนั้นในการเตรียมการรับนักศึกษาดังกล่าวคณะฯ
จะต้องมีการเตรียมแผนการรับเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการรับของส่วนกลาง (สกอ.) มีการใช้ข้อมูลของการ
รับนักศึกษาในการรับที่ผ่านมาเป็นฐาน มีการวิเคราะห์จ านวนผู้สมัคร สาขาท่ีผู้เรียนสนใจเพื่อมาก หรือสนใจ
น้อยมาก าหนดเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์และเพ่ือให้การรับนักศึกษาเป็นไปตามเป้า ทั้งนี้เนื่องจาก
คณะมีความเสี่ยงในการเผชิญกับจ านวนของนักศึกษาที่ไม่แน่นอนอันเกิดจากภาวะ Aging society และการใช้
ระบบ TCAS ซึ่งเป็นระบบใหม่ของการรับนักศึกษาดังนั้นการอาศัยมาตรการดังกล่าวสามารถช่วยให้คณะ
ด าเนินการรับนักศึกษาได้ตามแผนมากยิ่งขึ้นดังตารางที่ 4.1-1 ซึ่งคณะฯจะมีการน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์
ในระดับวิทยาเขตและระดับคณะฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าจ านวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนและสามารถน าข้อมูลไปสู่
การก าหนดแผนปฏิบัติการในส่วนของนักศึกษาต่อไป 
 
ตารางท่ี 4.1-1 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของจ านวนการรับนักศึกษา 
 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษา ร้อยละการเพิ่มข้ึน 

2559 162 - 

2560 218 25.69 

2561 309 29.45 

  
 ในส่วนของนักศึกษาคณะฯใช้ระบบของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาและชี้แนะให้ข้อมูลกับ
นักศึกษาเก่ียวกับการเรียนโดยใช้ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณาจารย์สามารถติดตามผลการเรียน เกรด
เฉลี่ยสะสมตลอดจน สภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนได้อย่างต่อเนื่องข้อมูลดังกล่าวช่วยให้
คณะฯสามารถวางแผนการช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบทั้งในกรณีของนักศึกษาต้องการย้ายวิชาเอก 
วิชาโทหรือย้ายคณะซึ่งคณะฯสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาเพ่ือการตัดสินใจอนุมัติ ในส่วนของการเรียน
การสอนคณะฯมีการใช้ระบบการประเมินการสอนผ่านระบบ MIS เพ่ือสะท้อนถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ทั้งในส่วนของคะแนนดิบและค าถามปลายเปิดและน าผลจากการประเมินดังกล่าวมา
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ท าการวิเคราะห์ระดับภาควิชาฯ และระดับคณะฯ เพ่ือหามาตรการหรือแนวทางในการพัฒนางานด้านการ
สอนของอาจารย์ ในกรณีของอาจารย์ท่านใดที่มีผลการประเมินดังกล่าวต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดก็จะมีการ
สื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไปซึ่งในปีที่ผ่านมามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมคณะฯ ว่าอาจารย์บางท่านที่เข้มงวดการสอนนักศึกษาอาจได้รับผลการประเมิน
ต่ าในบางท่าน คณะฯได้มีมาตรการให้คณาจารย์ปฏิบัติงานโดยยึดมาตรฐานเป็นส าคัญและชี้แจงแนวปฏิบัติ
และกติการในการสอนที่ชัดเจนเพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนมีความถูกต้องและเที่ยงตรงมากข้ึน ผล
จากการใช้ข้อมูลและมาตรการดังกล่าว ช่วยท าให้คณะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรให้ความส าคัญกับการสอน
เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา ดังแสดงผลตามตาราง 7.1ข(3) 

นอกจากนี้คณะฯได้ด าเนินการวัดผลการด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)  ตามตัวบ่งชี้และข้อตกลงปฏิบัติราชการ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  และหน่วยย่อยสุดคือการประเมินตาม TOR ซ่ึงด าเนนิการในรูปแบบ
ของกรรมการและมีการวัดผลแบบ 360 องศา เน้นการมีส่วนร่วมระดับภาควิชา และระดับคณะ โดยมีข้อมูล
และสารสนเทศที่คณะใช้ในการติดตามผลการด าเนินการโดยรวม ดังตารางที่ 4.1-2 ซึ่งข้อมูลดังกล่าว  
เป็นการวัดผลการด าเนินงานที่ใช้ส าหรับประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการในการปฏิบัติงานประจ าวัน
และภาพรวม ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์คณะ การออกแบบการติดตามให้มี
ประสิทธิภาพ น าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการต่อไป การด าเนินการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมภาพรวมของ
การด าเนินการ โดยเฉพาะการประเมินแผนระยะยาว จึงได้จัดตั้งกรรมการติดตามประเมินและก าหนดค่า
เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีงานแผนและนโยบายเป็นผู้ก ากับติดตามและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายไตร
มาส พร้อมกรรมการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยเพิ่มฐานข้อมูลงานบริการวิชาการและงานวิจัย ซึ่งถือเป็น
ตัววัดที่ส าคัญต่อการการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ  
 
 

ตารางท่ี 4.1-2  ข้อมูลและสารสนเทศท่ีคณะใช้ในการติดตามผลการด าเนินการโดยรวม 
ข้อมูลสารสนเทศ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

การเรียนการสอน 
การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 
จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ ภาคการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 
อัตราการส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ผลการเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
การติดตามการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
คุณสมบัติของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ภาคการศึกษา งานการเจ้าหน้าที่ 
FTEs  ภาคการศึกษา ฝ่ายวิชาการ  
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของคณะ ปีการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
การประเมินสมรรถนะของบุคลากร ปีงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่ 
การประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษา ฝ่ายวิชาการ  



54 
 

ข้อมูลสารสนเทศ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ที่บริการวิชาการ ปีงบประมาณ ฝ่ายบริการวิชาการ 
งานวิจัยของคณาจารย์ ปีการศึกษา ฝ่ายวิจัย 
งานการเงิน 
สมรรถนะทางการเงิน/รายงานเงินคงเหลือ/ค่าใช้จ่าย ประจ าวัน  ฝ่ายการเงิน 

ประจ าเดือน กรรมการคณะ 
งานพัสดุ 
การเบิกจ่ายพัสดุคงคลัง ประจ าเดือน ฝ่ายพัสดุ 
ระบบติดตามสิ่งก่อสร้างและคุรุภัณฑ์ ประจ าเดือน/ตาม 

TOR 
ฝ่ายพัสดุ 

 
 
4.1ก(2) : ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  

ข้อมูลหลักที่เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ได้แก ่1) จ านวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี 2) จ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในด้านการพัฒนาการศึกษา  3 )จ านวนอาจารย์ที่สอนด้วย 
Active learning 4) นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการเรียนการสอน 5) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 6) ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการวิชาการ 7) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอน   
ทั้งนีจ้ านวนนักศึกษาแรกเข้าเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่จะบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินและรายได้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มีการติดตามและปรับแผนโดยใช้ข้อมูลเปรียบเทียบการรับนักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ได้วางแผนไว้ หากไม่ได้ตามแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ด าเนินการประชุมหัวหน้าโปรแกรมเพ่ือปรับ
วิธีการให้ได้จ านวนนักศึกษาตามเป้า  นอกจากนี้มีการใช้ข้อมูลการเปรียบเทียบทางการเงินโดยเฉพาะรายได้ที่
เกิดจากการบริการโครงการในแต่ละปีโดยคณะศึกษาศาสตร์จะมีการประชุมเพ่ือเตรียมแผนงานที่จะสามารถ
หาแหล่งเงินเพ่ิมเติม  การแสดงข้อมูลจ านวนยอดโครงการและยอดรายรับในแต่ละปีจะเป็นข้อมูลที่น าไปสู่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานต่อไป นอกจากข้อมูลที่คณะเปรียบเทียบในแต่ละปีข้างต้นแล้ว คณะได้น า
ข้อมูลเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่างๆ ดังแสดงในแผนภูมิที่    
7.1 ก(3), 7.1ก(4), 7.1ก(5), 7.1ก(6), 7.1ข(1), 7.1ข(3), 7.1ข(6), 7.1ข(7,) 7.2ก(2), 7.3ก(1), 7.3ก(2),     
7.3ก(6), 7.5ก(3) และ 7.5ก(8)  ซึ่งข้อมูลของมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอยู่ใน
มหาวิทยาลัยประเภทเดียวกัน มีกลุ่มลูกค้าที่เหมือนกัน การเปรียบเทียบกับคู่แข่งด้านบริการวิชาการ         
โดยสอบถามจากผู้รับบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความไว้วางใจในคณะ
ศึกษาศาสตร์ กอปรกับเป็นมหาวิทยาลัยหลักในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับ 
4.48 ดังแผนภูมิ 7.2ก(4)  
 
4.1ก(3) : ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน สถาบันมีวิธีการใช้เสียงของลูกค้า และข้อมูล และสารสนเทศ ด้าน
ตลาดอย่างไร  
 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือการตัดสินใจและใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญ จากการฟังเสียงของผู้เรียนและลูกค้า ในข้อ 3.1 แสดงถึง
วิธีการทีค่ณะใช้ในการฟังและเรียนรู้ การก าหนดการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ  โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ น าข้อมูลไปใช้
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ประโยชน์ที่แตกต่างกัน โดยสรุปเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิต 
รวมถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ข้อมูลที่มีอยู่สามารถใช้เพ่ือการตัดสินใจได้ เช่น การติดตามการ
ลงทะเบียนเรียน  การติดตามชั่วโมงกิจกรรม การส ารวจหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนเพื่อออกปฏิบัติการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น  
 ส่วนลูกค้ากลุ่มอ่ืน ข้อมูลจากฝ่ายบริการวิชาการ เก็บรวบรวมความต้องการในการพัฒนาตนเองและ
หลักสูตรการอบรมที่มีผู้สนใจเป็นอันดับต้น ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคตในการจัด
โครงการในปีถัด ๆ ไป 
 
4.1ก(4) : ความคล่องตัวของการวัด 
 การวัดผลการด าเนินงานในแต่ละด้าน ฝ่ายนโยบายและแผนเป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานที่เป็น
ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการของคณะ โดยมีการติดตามปีละ  2 ครั้ง  ในเดือนมีนาคมและกันยายน  ส าหรับตัว
วัดด้านการเรียนการสอนที่มีความเสี่ยงเรื่องจ านวนการรับนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ สามารถ
ด าเนินการได้ทันทีตามความเร่งด่วนร่วมกับหัวหน้าโปรแกรม ด้านการบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ระบบและบริการวิชาการ สามารถด าเนินการตามวาระเร่งด่วนของความต้องการของชุมชนได้ทันที
เช่นเดียวกัน  
 
4.1ข : การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดให้แต่ละฝ่ายมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของตนเอง และแจ้งให้
หัวหน้างานและผู้บริหารทราบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  โดยให้พิจารณาถึงผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ ตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของคณะและภาควิชา โดยในการรายงานผลการ
ด าเนินงานแต่ละครั้ง ให้รายงานทั้งความก้าวหน้าและปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน เพื่อใช้ประเมิน
ความก้าวหน้าและช่วยให้เห็นโอกาสในการพัฒนาระบบงานและกระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร  PDCA 
 จากข้อมูลที่ผู้บริหารได้น ามาทบทวน ท าให้ได้จัดล าดับความส าคัญของการบริหารจัดการภายในคณะ 
มีโอกาสในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยคณะได้ค านึงถึงการวิเคราะห์
และทบทวนผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงแต่ละด้านตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ พบว่า ในปีการศึกษา 2560 
มีการด าเนินงานที่บรรลุตัวบ่งชี้ตามกลยุทธ์ร้อยละ 47.75 ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานที่ค่อนข้างต่ า มีตัวบ่งชี้ที่ยัง
ไม่บรรลุเป้าหมาย  คณะกรรมการประจ าคณะได้น ามาพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ดังแสดง
ในภาพ 2.1-1 และร่วมพิจารณาค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  พร้อมกับใช้หลักคิดการน าแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้และรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบตามแผนพัฒนาตัวบ่งชี้ทุกๆ 6 เดือน 
ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2561 คณะมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ร้อยละ 78.78  
 
4.1ค : การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการน าข้อมูลผลด าเนินงานต่างๆตามแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
วางแผนให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีในอนาคตตามกระบวนการในหมวด 2.1 เช่น การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  โดยผ่านผู้บริหาร กรรมการบริหารคณะ จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือดูแนวโน้ม(Trend) 
พัฒนาการด้านต่างๆของคณะ และคาดการณ์ผลการด าเนินงานที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
 ในปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรทุกท่านได้มีผลงานที่ดี
ขึ้น  โดยได้จัดให้มีการพบปะกันเดือนละ 1 ครั้งภายใต้โครงการวิ(ใจ)  วิจัย   ด้วยหัวใจ และจัดท าแผน 
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Innovative in EDU  ให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบในการพบปะพูดคุยกับบุคลากรเพื่อกระตุ้นการ
ด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้บรรลุตามตัวชี้วัด น าเสนอในเวทีสัมมนาบุคลากรคณะ พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติให้แก่บุคลากรที่มีผลงานเด่นที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ และปฏิบัติงานจนมีผลการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ   

จากผลการปรับปรุงการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง การปรับแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ท าให้คณะอาจจะมี
ผลการผลิตนวัตกรรมในการท างานในอนาคตอันใกล้นี้ เช่น การลดขั้นตอนบางอย่างในการท างานให้กระชับ 
รัดกุม เช่นกระบวนการในการขอต าแหน่งทางวิชาการ การปรับหลักสูตรให้ดูทันสมัย เหมาะสมกับบริบท 
วัฒนธรรมและสังคม การปรับแผนการสอนให้ทันกับยุคสมัยศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น 
 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.2ก(1) การจัดการความรู้ การจัดการข้อมูลสารสนเทศของคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดการสารสนเทศให้มี
คุณภาพ โดยยึด 1)ความถูกต้อง (Accuracy) 2) มีความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน (Update) 3) มีความสมบูรณ์ 
(Complete)  4) ตรงตามความต้องการ (Relevance) และ 5) สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable)          
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ได้มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในภาควิชา  
ฝ่าย/หน่วยต่าง ๆ  สามารถน าเข้าข้อมูลได้ด้วยตนเอง เช่น ประกาศต่าง ๆ คู่มือ หรือข่าวความเคลื่อนไหวต่าง 
ๆ ส่วนข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีความจ าเพาะหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคณะ จะต้องได้รับการพิจารณาก่อนการ
น าเข้าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์  โดยคณะได้ด าเนินการ ดังนี้  

1. มีการเก็บบันทึกข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยหัวหน้างาน  รองคณบดี หรือคณบดี 
3. ข้อมูลมีความรวดเร็ว ทันต่อการใช้ประโยชน์ 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ใช้งานอีกครั้งหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ 
5. มีความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การ log in เข้าใช้งาน 
6. มีการก าหนดขั้นตอนการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล เช่น ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผลการเรียน 
7. ก าหนดชั้นความลับของข้อมูลและผู้เข้าถึง 

 
4.2ก(2) : การเรียนรู้ระดับคณะ 
 คณะศึกษาศาสตร์มีการบริหารจัดการความรู้โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหลักให้แต่ละฝ่าย
รับผิดชอบ   ทุก ๆ ฝ่ายจะมีความรู้และความช านาญในสายงานของตนเอง และจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ระหว่างสายงานโดยการพูดคุย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้น เช่น 
 1.การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปฏิบัติงานที่ด ีที่มีความรวดเร็ว ในที่ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยจะให้บุคลากรที่มีความรู้น าเสนอและร่วมกันเรียนรู้ เช่น การท าหนังสือเวียนแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  การท า
แบบสอบถามออนไลน์  การตัดต่อภาพ  การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ เป็นต้น 
 2.การน าเสนอผลการประชุมสัมมนาหรือการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ คณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดให้ผู้
ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ได้น าเสนอข้อคิดหรือความรู้ที่ได้รับให้บุคลากรอ่ืน ๆ ใน
คณะได้รับทราบ จะต้องสรุปความรู้ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ที่คณะ เพื่อเป็นข้อมูลการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่สนใจต่อไป 
เช่น การประชุมกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนการจัดโครงการ การประชุมหารือปัญหาหลังจัดโครงการ การ
น าเสนอการเข้าร่วมการเรียนภาษาอังกฤษ 
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 3.การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ในวิทยาเขตเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เช่น CoP งานการเงิน  CoP งานพัสดุ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวจะน าความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในคณะต่อไป 
 4.การเรียนรู้ผ่านการการท างานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างสายงาน เรียนรู้
การบริหารจัดการ เกิดความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการท างานที่ดี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การ
จัดอบรมการใช้ Dropbox 
 5.การเรียนรู้สารสนเทศผ่านสื่อ เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศท่ีมีการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย
และคณะ เช่น การจัดอบรมการใช้โปรแกรม Tell me more 
 
4.2(ข) ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2ข(1) : คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 

1. ข้อมูลมีการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลที่มีการออกแบบให้มีการป้องกันการซ้ าซ้อนของข้อมูลและ
สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว 

2. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลข้อมูลโดยตรงเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ข้อมูลบุคลากร
และอาจารย์จะดูแลโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของคณะ  

 
4.2ข (2) : ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 

1. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ  มีการก าหนดสิทธิในการเข้าใช้ห้องเก็บข้อมูล 
2. การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของห้องเก็บข้อมูล 
3. การก าหนดให้ผู้ใช้ข้อมูลมีรหัสผ่านเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลได้ 
4. การก าหนดสิทธิในการเข้าใช้ข้อมูลสารสนเทศที่แตกต่างกัน 

 
4.2ข(3) : ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 

1. จัดเก็บข้อมูล ที่จ าเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน เช่น เก็บไว้ใน sever ของคณะ หรือ 
Google drive 

2. การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน แจ้งให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบถึงแหล่งจัดเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

3. มีการจัดเก็บข้อมูลและส ารองข้อมูลไว้ใน  sever ส ารอง ของคณะ 
 

4.2ข(4) : คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
1. ฮาร์ดแวร์ : ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ให้มีตรวจสอบการท างานของ Sever ทุกสัปดาห์ 

และอุปกรณ์ประกอบให้เพียงพอศึกษาข้อมูลเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
2. ซอฟแวร์ : อัฟเดทเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ที่ใช้งานให้ทันสมัยเสมอ 

4.2ข(5) : ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
1. มีฮาร์ดแวร์ส ารองส าหรับการใช้งานแบบวิกฤตเพ่ือลดความเสี่ยงจากการหยุดบริการ  นอกจากนี้ยัง

ด าเนินการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากผู้บุกรุกภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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2. มีแผนการซ้อมกรณีเซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหา ให้สามารถน ากลับมาใช้ได้ภายในเวลา 4 ชั่วโมง และมี
ระบบแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบเพ่ือทราบและสารมารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา 
 

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลข้อมูลสารสนเทศของคณะซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการศึกษา   ข้อมูลด้านหลักสูตร  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการวิจัย  ด้านการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน   ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและข่าวสมัครงานและประชาสัมพันธ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับคณะ ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งานและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน   ซึ่งดูแลรับผิดชอบ
โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร   หากฝ่ายหรือหน่วยงานใดมีข่าวสารที่จะ
ประชาสัมพันธ์  ในทุกๆวันมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละ
ฝ่ายเพ่ือให้ข้อมูลมีความทันสมัย โดยข้อมูลสารสนเทศท่ีคณะน ามาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบใหญ่
ของมหาวิทยาลัยและข้อมูลบางส่วนที่เป็นของคณะ ดังตาราง 

 
ตารางท่ี 4.2-1 ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและของคณะศึกษาศาสตร์ 

ด้าน ระบบของมหาวิทยาลัย ระบบของคณะ 
การเรียนการสอน -ระบบการลงทะเบียน 

-ระบบการจองหอพัก 
-ระบบทะเบยีนและสถิตินักศึกษา 
-ระบบประมวลผลการเรียน 
-ระบบห้องสมดุ 
-ระบบจองห้องเรียน 
-ระบบจัดตารางสอน 

-ระบบการส่งนักนักศึกษาไปฝึก
ปฏิบัติการสอน 
-virtual classroom 
-ระบบลงทะเบียนเพื่อน าเสนองานวิจัย 
-ระบบวารสาร 
- ระบบฐานข้อมูลหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
- ระบบนิเทศทางไกล 

การวิจัย -ฐานข้อมูลงานวิจัย 
-ระบบการขอทุนวิจัย 

-ระบบฐานข้อมูลงานวิจยัและการ
น าเสนอผลงาน 

บริการวิชาการ -ระบบการขอใช้ห้องประชุม -ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม -ระบบการวิจยัด้านศลิปวฒันธรรม -ใช้การสื่อสารผ่านระบบออนไลนท์ั้ง

อีเมล์  เฟสบุค๊และไลน ์
การบริหารจัดการ -ระบบ MIS DSS 

-ระบบเอกสาร e-doc 
-ระบบพัสด ุ
-ระบบงานสารบรรณ 
-ระบบซ่อมบ ารุง 
-ระบบ TOR ONLINE  
-ระบบ COMPETENCY 

-ระบบจองรถยนตค์ณะ 
-ระบบจองห้องประชุม 
-ระบบเบิกจ่ายพัสด ุ
-ระบบ e-meeting 
-ระบบห้องเรียนเสมือน LMS (VC) 
-ระบบ MIS CENTER 
-ระบบ EDU-MIS 
- ระบบคลัง 
- ระบบสืบค้นข้อมลูบุคลากร 
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5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 
ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
5.1 ก. (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
         คณะฯ โดยหน่วยการเจ้าหน้าที่และฝ่ายนโยบายและแผนฯ ได้ทบทวนและก าหนดข้อมูลอัตราก าลังและขีด
ความสามารถของบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนแต่ละต าแหน่งไว้เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของคณะฯ จัดระบบการประเมินอัตราก าลัง  ประเมินความสามารถของบุคลากรเพ่ือค้นหาจุดปรับปรุงด้าน
อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง การประเมินอัตราก าลังและขีดความสามารถนี้
ด าเนินการควบคู่ไปกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี การพิจารณาค่าตอบแทนกรณีสอนเกินอัตราภาระ
งานที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีการด าเนินการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ  น าผลที่
ได้จากการประเมินไปสู่การพัฒนางานโดยการก ากับติดตามผ่านระบบ TOR  ทั้งนีห้น่วยการเจ้าหน้าที่และฝ่าย
นโยบายและแผนฯ ได้วิเคราะห์อัตราก าลัง และน าข้อมูลไปจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนพัมนาบุคลากรของคณะฯ  
ดังภาพที่ 5.1-1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล  ผลจากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้
มหาวิทยาลัยตระหนักในศักยภาพของคณะและได้จัดสรรอัตราเพ่ิมขึ้นจ านวน 15 อัตรา ซึ่งมีความเพียงพอต่อการ
สร้างความเข้มแข็งและการด าเนินงานของคณะเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1-1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
 

5.1 ก. (2) บุคลากรใหม่ 
          ส าหรับการสรรหาผู้ปฏิบัติงาน คณะศึกษาศาสตร์ ใช้วิธีการก าหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมกับต าแหน่ง    
โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย คือ การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และ
บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งลูกจ้างชั่วคราว คณะฯเป็นผู้ด าเนินการเปิดรับสมัคร ด าเนินการสอบคัดเลือก เพ่ือให้
ได้อัตราก าลังตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ คณะฯ ได้วิเคราะห์เพื่อประเมินค่างาน ก าหนดจ านวน อัตราก าลังที่
ต้องการ จัดท าแผนอัตราก าลัง และสรรหาว่าจ้าง รักษาพนักงาน ปรับปรุงระบบ และวิเคราะห์ความต้องการด้าน
อัตราก าลังองค์กร ดังภาพที่ 5.1-2 
 

Input Process Output 

มหาวิทยาลัย  
ข้อบังคับ/ 
ประกาศ/ 
นโยบาย 

ข้อมูลอัตราก าลัง คณะ/หน่วยงาน ฝ่ายแผนวิเคราะห์
ภาระงานและ

เหตุผลความจ าเป็น ผู้บริหาร 

คณะกรรมการ
ประจ ามหาวิทยาลัย 

กองแผน/ 
กองการเจ้าหน้าที ่

คณะ/หน่วยงาน 

แจ้งหนังสือ/
หลักเกณฑ ์

แบบฟอร์ม 

รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และสรุป
ความจ าเป็น 

เสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

เสนอขอรับการ
จัดสรรอัตราก าลัง 

กองแผน/กองการ
เจ้าหน้าที ่

หมวด 5 : บุคลากร 
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ภาพที่ 5.1-2 ขั้นตอนการสรรหา ว่าจ้างบุคลากรใหม่ 

 

5.1 ก. (3) การท างานให้บรรลุผล 
คณะฯ จัดระบบงานและโครงสร้างของผู้ปฏิบัติโดยก าหนดจากพันธกิจและหน้าที่องค์กรเป็น 

พ้ืนฐานและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ระบบงานแบ่งออกเป็น 2 ระบบ 
               1. ระบบงานแบบเป็นทางการ ได้แก่ ระบบงานของกลุ่มวิชาและหน่วยงานต่างๆในการสนับสนุนภารกิจ
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
               2. ระบบงานแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานชุดต่างๆ เพื่อการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์และบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ  

โครงสร้างผู้ปฏิบัติงานจ าแนกออกเป็นสายวิชาการ  และสายสนับสนุน  การจัดระบบดังกล่าวได้ใช้
ประโยชน์จากสมรรถนะหลักองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานและบุคลากร ปรับ
โครงการสร้างการด าเนินงานโดยใช้ระบบ LEAN กล่าวคือ มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรเป็นแบบ Cluster ซึ่งช่วย
ให้เกิดการการใช้บุคลากรในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ส่งผลให้หลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐานและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการได้ นอกจากนี้
ผู้บริหารระดับสูงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยให้แต่ละฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ โดยใช้ค่านิยมองค์กร THE SIGN ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  มีการบูรณาการงานประจ ากับ
ตัวชี้วัดเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์และค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์สู่ระดับบุคคล (ภาพที่ 2.2-2) และปฏิบัติตนตามต าแหน่ง
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามตัวชี้วัดแต่ละฝ่าย โดยมีการก ากับดูแลให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายโดย
ผู้บังคับบัญชา ทั้งคณบดี  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน  ตามล าดับขั้นตอน  มีการ
ด าเนินการติดตามผลงานโดยใช้ PLC และ EDU talk, Staff meeting มาเป็นเครื่องมือในการติดตามงานและ
รายงานผลความก้าวหน้า ตลอดจนอุปสรรคในการด าเนินงานพร้อมร่วมหามาตรการในการแก้ไข มีการรายงานผล
การปฏิบัติงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุย  การประชุม และการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
เพ่ือให้มีบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและสอดรับกับความสามารถตามค่าคาดหวังที่วางไว้ หรือลดช่องว่าง
ระหว่างค่าคาดหวังและสมรรถนะที่มีอยู่ เป็นต้น มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีละ 2 ครั้งตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  และน าข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ รวมถึงการใช้ประกอบเพื่อ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการต่อสัญญาจ้าง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการประเมินและมีการให้ก าลังใจ
และมอบรางวัลบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละปี   

 
5.1. ก. (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
            คณะศึกษาศาสตร์ มีการเตรียมผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป
โดยมีการวิเคราะห์สภาพความเปลี่ยนแปลงของบุคลากร ดังตาราง 5.1-1 รวมถึง อัตราคงอยู่ อัตราเกษียณและ
อัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติโดยมีการพิจารณาควบคู่ไปกับรายรับและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนรวมถึงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่เพ่ือรองรับการท างานผ่านการสื่อสารดัง ตาราง 1.1-4 การจัดการดังกล่าวมีเพ่ือให้บุคลากรรับทราบทิศทาง
ในการท างานตลอดจนการขจัดปัญหาด้านการจัดสรรบุคลากรทั้งนี้ผลจากการได้รับอัตราก าลังที่เพ่ิมข้ึนท าให้คณะ
สามารถขยายการท างานในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดหลักสูตรใหม่ได้แก่ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาปฐมวัย และ
สังคมศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน ซึ่งคณะได้มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการแล้วว่าเป็นสาขาท่ีตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะศึกษาศาสตร์ 
นอกจากนี้คณะมีการบริหารจัดการโดยใช้กิจกรรม PLC และ Edu Talk เพ่ือร่วมสะท้อนคิดว่าต้องความต้องการใน
การพัฒนาทักษะของบุคลากร ตลอดจนสื่อสารบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือคลายความกังวลหรือข้อสงสัยต่างๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนภายหลังการปรับโครงสร้างใหม่ของคณะดังตาราง 1.1-4 เพ่ือทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างใหม่ของคณะตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 
ตารางท่ี 5.1-1  การวิเคราะห์ผลกระทบและอัตราก าลัง 

ผลกระทบ การจัดการ  
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. ภาระงานสอนเพิ่มข้ึน 
2. อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์เพิ่มข้ึน  
3.หลักสูตรมีปรับปรุงบ่อยครั้งกระทบต่อการ
จัดสรรภาระงานของบุคลากร  
 

1. ระบบการจ่ายค่าตอบแทนสอน 
2. การเชิญอาจารย์พิเศษ  
3. การจัดสรรอัตราก าลังอาจารย์เพิ่ม 
4. ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของหลักสูตรอย่าง 
ต่อเนื่อง 
5. การปรับหลักสูตรแบบ Cluster เพ่ือบูรณาการการท างาน 

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขาดความรู้และทักษะการ ใช้เทคโนโลยีและ

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรม 
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ผลกระทบ การจัดการ  
นวัตกรรม ใหม่ๆ  
ด้านการบริการ 
การให้บริการของบุคลากร ไม่ทั่วถึงและมีข้อ
ร้องเรียน ด้านคุณภาพการบริการ 

1. การจ่ายค่าล่วงเวลาบุคลากร 
2.  ก าหนดกลุ่มบุคลากรที่ให้บริการนอกเวลาและเสาร์  
อาทิตย์  
3.  เพ่ิมช่องทางการให้บริการ 

สถานะทางการเงิน 
1.การรับนักศึกษาเข้าลดลง 
2.รายจ่ายเพิ่มขึ้น 

ปรับหลักสูตรใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและลูกค้า 

ความปลอดภัย /การสูญเสียบุคลากรและ 
ทรัพยากร  

ก าหนดมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย เช่น การ
ตรวจสุขภาพประจ าปี การป้องกันทรัพย์สินโดยให้มีกล้องวงจร
ปิด 

 
ข : บรรยากาศการท างาน 
5.1 ข (1) : สภาพแวดล้อมของที่ท างาน 
       คณะศึกษาศาสตร์ มีเป้าหมายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความเหมาะสม ปลอดภัยและ
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีความพร้อมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ดูแลรักษาอาคารสถานที่ท้ังภายในและภายนอก การจัดระบบรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมี
ต าแหน่งคนงานท าความสะอาดภายในคณะ ที่เอาใจใส่ดูแลความสะอาดตลอดเวลา การดูแลต้นไม้ให้มีสภาพที่เขียว
ขจี ท าให้บรรยากาศสดชื่น ระบบรักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน 
มีกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในคณะฯ มีระบบการสแกนเข้าออกประตูคณะฯ ในชั้นที่ 1 มีอุปกรณ์และเตรียมอุปกรณ์
ส าหรับกรณีเกิดอัคคีภัย ระบบการดูแลสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร การส่งเสริมการแข่งกีฬา
บุคลากร และสนับสนุนโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มอย่างต่อเนื่อง การด าเนนิการดังกล่าวบุคลากรทุกระดับมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา มีผู้บริหารน าทีมในการด าเนินงาน มีระบบการประชุมทั้งทางการและไม่เป็นทางการ
อย่างสม่ าเสมอ การสอดส่องดูแลเมื่อพบสิ่งใดที่ต้องปรับแก้ไขด าเนินการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการทันที ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ มีการประเมินและปรับปรุงการจัด
สภาพแวดล้อมในที่ท างานตามกรอบเวลาปีละ 2 ครั้ง โดยน าระบบ 5 ส มาใช้เพ่ือให้มั่นใจว่าสภาพการท างานมี
ความปลอดภัยและน่าอยู่เหมาะต่อสภาพการท างาน การด าเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความผูกพันของบุคลากร
ในการท างานดังแผนภูมิที่ 7.3ก(10) และความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะ ดังแผนภูมิที่ 7.2ก(6)  
 
5.1.ข (2) : สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
       คณะฯ มีนโยบายการสนับสนุน สวัสดิการ และการบริการส าหรับบุคลากร โดยก าหนดให้ตรงกับความต้องการ
ของบุคลากรในแต่ละระดับและแต่ละประเภทนอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการกลางที่ก าหนดไว้ทั้งนี้คณะมีเงิน
สนับสนุนอาจารย์ที่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 Scopus และฐาน ISI เป็นเงิน 10,000 บาท  
50,000 บาท และ 100,000 บาท ต่อผลงาน ตามล าดับ สายวิชาการมีเงินสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ 20,000 บาท/ คน  ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ (ทุนระยะสั้น 4 เดือน) ไม่เกิน 500,000 บาท/คน  เงินสบทบการสอบ TOEFL 5,000 บาท/คน  เงิน
พัฒนาตนเอง 15,000/คน และ 10,000 บาท/คนส าหรับสายสนับสนุน นอกจากนี้มีสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น นอกจากนี้มี
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สวัสดิการอื่นๆ เช่นการพิจารณาขั้นพิเศษจากศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ส าหรับ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดินที่มีผลการปฏิบัติงานดี ดังตาราง 5.1-2 
 

ตารางท่ี 5.1-2  สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร ที่จัดให้บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
 

สวัสดิการ กลุ่มบุคลากร 
สายวิชาการ สาย

สนับสนุน 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา   
ประกันสังคม   
ค่ารักษาพยาบาล   
ประกันชีวิต   
ทุนการศึกษาต่อ   - 
ทุนพัฒนาวิชาการวิชาชีพในประเทศ (เป็นนโยบายหลัก)   
ทุนพัฒนาวิชาการวิชาชีพต่างประเทศ (เป็นนโยบายหลัก)  - 
สวัสดิการด้านการศึกษาบุตรธิดา   
สวัสดิการบ้านที่อาศัย  บางคน 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ   
ขั้นพิเศษ ศอบต. บางคน บางคน 
ลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ลาพักผ่อน ลาบวช   
งานช่วยเหลือด้านสังคมในโอกาสแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ คลอดบุตร ลาบวช งานศพ   
ห้องออกก าลังกาย   
 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 
5.2 ก. (1) วัฒนธรรมองค์การ 
     คณะศึกษาศาสตร์ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างาน โดยยึดค่านิยมขององค์กร  ดังนี้  

1) ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: คณะศึกษาศาสตร์ มีการสื่อสารหลายช่องทางไปยังบุคลากร เพื่อให้
เกดิความร่วมมือในองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนั้น ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์
คณะฯ โดยงานประชาสัมพันธ์ทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารเป็นประจ าทุกปี พบว่ามีบุคลากรจ านวน
หนึ่งไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ ดังนั้น คณะฯ จึงให้หน่วยงานที่ต้องการสื่อสารส่งข่าวสารที่ส าคัญไปยังบุคลากร
ทุกคนทางระบบ e-Office, Facebook, Line Group และประชาสัมพันธ์ให้เปิดอ่านเป็นประจ า  
  2) ด้านการแบ่งปันทักษะระหว่างสายวิชาการและสายสนับสนุนหรือระหว่างสาขาวิชา: คณะศึกษาศาสตร์ 
ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งองค์กร มีการประชุมภาควิชาต่างๆ ประชุมบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนเดือนละครั้งอีกท้ังมีการประชุมเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์การท างานงานผ่านกิจกรรม EDU talk  

3) ด้านการมอบอ านาจในการตัดสินใจ: คณบดีมอบอ านาจให้หัวหน้าภาควิชาฯ ในการบริหารงานบุคคล
ภายในภาควิชาฯ เช่น การพิจารณาความดีความชอบ การควบคุมวันลา และบริหาร งบประมาณส าหรับพัฒนา
บุคลากรภายในภาควิชาฯ รวมทั้งจัดการด้านการเรียนการสอนในส่วนที่กลุ่มวิชารับผิดชอบ การศึกษาดูงาน ในสาย
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สนับสนุน โดยมีเลขานุการคณะฯได้รับมอบอ านาจจากคณบดี เป็นผู้มีอ านาจในการพิจาณาร่วมกับบุคลากรในการ
ออกแบบกิจกรรม 

4) ด้านการสร้างเสริมนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน: คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดและตามความสามารถ โดยส่งเสริมการท าวิจัยสถาบัน R2R การปรับปรุงโดย
ใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งนี้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยผ่านการสื่อสารหลายช่องทางและกิจกรรม 
One section, one innovation โดยคณะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณโดยในรอบปีที่ผ่านมีการจัดส่งนวัตกรรมการ
บริหารจัดการงานประชุมระดับชาติในส่วนของสายสนับสนุน ส่วนสายวิชาการมีการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ Open approach และ Active learning   

5) ด้านความสามารถจากความคิด วัฒนธรรม และความคิดเห็นที่หลากหลายของบุคลากร: บุคลากรของ
คณะฯ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยไทยพุทธ และไทยมุสลิม ทั้งนี้คณะฯ เปิดกว้างในการน า
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของบุคลากรทุกสายงานมาเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ การแก้ไขปัญหา 
หรือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานอีกทั้งมีการจัดการกิจกรรมที่เคารพอัตลักษณ์ของบุคลากรซึ่งมีความ
แตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมและบุคลากรสามารถท างานร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ 
 
5.2 ก. (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
 คณะฯ ได้ก าหนดปัจจัยส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความผูกพันในองค์กร โดยพิจารณาจากการรับฟังเสียงความต้องการ
และความคาดหวังของบุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ผู้บริหารเข้าเยี่ยมหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆ การพูดคุยกับทีมผู้บริหาร การประเมินบรรยากาศในการท างาน โดย
มีการขับเคลื่อน  
      1) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ: จัดสรรภาระงานให้มีความสมดุลระหว่าง อาจารย์เก่ากับอาจารย์ ใหม่ โดย
การปรับปรุง Workload ให้บุคลากรทุกคนทราบภาระงาน และการประชาสัมพันธ์ภาระงาน มีการจัดภาระงาน
แบบ co-teaching ในกรณีของอาจารย์ใหม่โดยมีการสอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอน สอน
อาจารย์ที่ยังขาดประสบการณ์ทางด้านการสอนก็จะได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติม ณ โรงเรียนสาธิตฯ และอนุบาลสาธิตฯ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยมี Mentor คอยให้ค าแนะน า 
        2) ด้านวัฒนธรรมองค์กร: บุคลากรร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมมือร่วมใจกันใน การท างาน โดยการ
ใช้ระบบ e-officeในการ สื่อสาร บุคลากรร่วมกิจกรรมของคณะ เช่น งานวันครู วันเด็ก วันสงกรานต์ วันสถาปนา
มหาวิทยาลัยฯลฯ การจัดงานยกย่องชื่นชมยินดีในความส าเร็จและดูแลเมื่อบุคลากรเจ็บป่วย 
         3) ด้านสภาพแวดล้อม : สถานที่ท างาน ห้องพัก อาคารมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน แวดล้อมใน
การท างานมี ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด าเนินการพัฒนาสถานที่และจัดบ ารุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยทุกปี 
        4) ด้านผู้น า : ผู้น าเปิดใจรับฟัง ข้อเสนอแนะ โดยการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน และการ
ประชุมผู้บริหารเพ่ือพัฒนาการบริหารงาน และการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนผ่านกิจกรรม Morning talk, PLC 
        5) ด้านการประเมินผล การปฏิบัติงาน : การมอบหมายภาระงานมีการกระจายงานให้ เท่าเทียมกัน โดย
การมอบหมายงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  มีการจ่ายค่าตอบแทนในการท างานที่นอกเหนือจากงาน
ประจ า เช่น โครงการพิเศษภาคสมทบ โครงการบริการวิชาการ 
        6) ด้านสวัสดิการ : มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการให้ทุกคนรับทราบ โดยการเพ่ิม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ e-doc และการประชุมบุคลากร จัดกิจกรรมและห้องพร้อม อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย  
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       7) การพัฒนาบุคลากร/ สร้างความก้าวหน้าใน สายงาน : ความก้าวหน้าในสายงานวิชาการ  
และความมั่นคง  การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในด้านต่าง ๆที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียน การสอนและคุณภาพของ
คณาจารย์ โดยการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้วยการให้งบพัฒนาตนเอง การวิจัยสร้างนวัตกรรม
และสิ่งใหม่ๆ การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศเพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางาน 
 
5.2 ก. (3) การประเมินความผูกพัน 

การประเมินความผูกพันในองค์กรของคณะจะผ่านการท าโดยการส ารวจความผูกพันในองค์กรแบบ 
ออนไลน์โดยให้บุคลากรเข้าไปร่วมประเมินและน าผลที่ได้จากการประเมินมาด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความผูกพันความสามัคคีในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ การจัดกิจกรรม  Walk rally เสริมสร้างความผูกพันในองค์กรนอกจากนี้จะมีการน าข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินความผูกพันไปพัฒนางานและกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความผูกพันมากยิ่งขึ้น ดังแผนภูมิที่ 7.3ก(8) 
 
5.2 ก. (4) การจัดการผลการด าเนินการ 
          คณะฯมีการจัดการผลการปฏิบัติงานสนับสนุนให้มีผลการด าเนินการที่ดีและดึงดูดผู้ปฏิบัติงาน ระบบการ
จัดการผลการด าเนินงานของบุคลากรจะเชื่อมโยงเข้ากับพันธกิจวิสัยทัศน์กลยุทธ์และเข็มมุ่งที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
ข้อก าหนดจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยใช้แบบข้อตกลงภาระงาน (TOR, Competency) และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง ต่อสัญญาจ้าง โดยมีเกณฑ์ท่ี
ประกาศให้ทุกคนได้รับทราบ ซึ่งการประเมินก าหนดให้เป็นการประเมินตนเอง การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
และประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินแจ้งให้เจ้าตัวรับทราบเพ่ือ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
คณะฯ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มวิชา/หัวหน้างาน เป็นผู้เสนอการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนในเบื้องต้น 
วิเคราะห์และสรุปผลโดยคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานแล้วจึงน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย ในกรณีที่
ผู้ปฏิบัติงานมี ผลการประเมินต่ า ผู้บังคับบัญชาจะมีการพูดคุยเพ่ือปรึกษาหารือและหาวิธีแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน   

นอกจากนี้ คณะฯได้เสริมแรงจูงใจให้กับคณาจารย์เพ่ือพัฒนาผลงาน เช่น การให้ทุนสนับสนุนการผลิต
ต ารา การส่งเสริมการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ และการน าเสนอผลงานวิจัย การให้รางวัลและยกย่อง
ชมเชยสร้างขวัญก าลังใจส าหรับบุคลากร ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อยก
ย่องชมเชยและประชาสัมพันธ์ถึงแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร นั้นๆ คณะศึกษาศาสตร์ยังได้จัดรางวัลส าหรับบุคลากร
สายผู้สอนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นการสอน การวิจัยและ การบริการวิชาการ เช่น รางวัลการ
สอนดีเด่น รางวัลการวิจัยดีเด่น รางวัลบริการวิชาการ และรางวัล “อาจารย์ตัวอย่าง” รางวัลบุคลากรสายสนับสนุน
ดีเด่น เป็นรางวัลส าหรับผู้ปฏบิัติงานที่ให้บริการดีเด่นซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยได้มีการเสนอชื่อเพ่ือรับเกียรติบัตรและรับ
โล่รางวัลในวันครู และมีการลงข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ การติดบอร์ดแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติส าหรับ
บุคลากรที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ  
 

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
5.2 ข. (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบหมายให้หน่วยการจัดการทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาและ
จัดระบบการเรียนรู้โดยพิจารณาจากความจ าเป็น ความต้องการในการเรียนรู้ตามคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง 
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพ่ือให้มีคุณสมบัติตรงตาม Core/functional competency สมรรถนะหลักของ
องค์กรดังปรากฏในหมวด 4 ระบบงานและสมรรถนะหลัก ตอบสนองต่อพันธกิจ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และการ
บรรลุผลส าเร็จของ การปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ครอบคลุมทั้ง
บุคลากรสายผู้สอน สายสนับสนุน และผู้บริหาร ส าหรับงานที่ต้องการความรู้และทักษะใหม่ คณะฯ ได้จัดสรร
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งบประมาณเงินรายได้ สนับสนุนการไปศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะการท างานให้มีความช านาญมากยิ่งขึ้นดังมีผล
การด าเนินงานตามแผนภูมิที่ 7.3ก(5)  รวมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานของตนเอง ทั้ง
บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสาย สนับสนุน กล่าวคือ คณะฯสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการ โดย
มีการตั้งงบประมาณให้บุคลากรทุกปี เพ่ือบุคลากรจะได้น าความรู้ แนวคิด วิธีการมาปรับใช้ในการพัฒนางานและ
คณะฯ มีการสร้างระบบสอนงานและระบบพ่ีเลี้ยง ให้หัวหน้างานสอนงานผู้ร่วมงาน สอนงานลูกน้อง เพ่ือพัฒนา
ลูกน้อง และผู้ร่วมงาน มีระบบการถ่ายทอดประสบการณ์การท างานผ่านระบบ Coaching/mentoring มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
และเชี่ยวชาญ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการส่งบุคลากรระดับหัวหน้างานและผู้บริหารระดับรองคณบดี ประธาน
หลักสูตรไปพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าและการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการตั้งทีมท างานเพ่ือเข้าร่วมการ
ประกวดการสอนของนักศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการของเรียนรู้การท างานของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆที่เข้าร่วมงาน                                                               
 

5.2 ข. (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
คณะศึกษาศาสตร์ มีวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และพัฒนาคณะฯ 

โดยการประเมินจากระบบงานและสมรรถนะหลัก ซึ่งพิจาณาจากตัววัดตามกลยุทธ์ ความเสี่ยงของระบบงานที่
ส าคัญ เช่น งบประมาณเงินแผ่นดินที่เพ่ิมขึ้นทุกปี จ านวนหลักสูตรที่เพ่ิมขึ้นทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวนนักศึกษาที่มีมากข้ึนตามล าดับ จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ ผลงานที่บุคลากรภายในคณะฯพัฒนาขึ้น รวมถึงการสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งข้ึนและ
การประหยัดทางด้านการเงิน เช่น มีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการด้านการจัด
ประชุมระดับชาติและนานาชาติท าให้สามารถท างานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและสามารถประหยัดเงินในการ
ด าเนินการได้อย่างชัดเจนสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนางานของคณะฯ เช่น บุคลากรมีความสามารถในการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน จนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ดัง
ตาราง 
 

ตารางท่ี 5.2-1 ผลการด าเนินงานบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน 
รายการ 
                                 ปีที่จัด 

2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวนหน่วยงานเจ้าภาพร่วม 2 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน 11 หน่วยงาน 26 หน่วยงาน 
จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอก 50,000 บาท 150,000 บาท 130,000 บาท 340,000 บาท 540,000 บาท 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ระดับมาก 

(�̅�= 4.23) 
ระดับมาก 
(�̅�= 4.52) 

ระดับมาก 
(�̅�= 4.21) 

ระดับมาก 
(�̅�= 4.35) 

ระดับมาก 
(�̅�= 4.25) 

 
แผนภูมิที่ 5.2-1 ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ได้แก่ ค่าจ้างจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูล ค่ากระดาษส าหรับปริ๊นบทความ ค่า
จัดส่งบทความ และค่าถ่ายเอกสารบทความ ครั้งที่ 1-4 มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากตามกราฟ แต่ครั้งที่ 5 ค่าใช้จ่าย
ลดลงเป็น 100% โดยใช้การบริหารจัดการข้ันตอนต่าง ๆ ผ่านทางระบบที่คณะสร้างขึ้น เช่น ระบบตอบรับ  ระบบ
การพิจารณาผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบการอัพโหลดบทความ  เป็นต้น 
 

5.2 ข. (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนาในหลักสูตรที่ตรงกับสาย
งาน ตลอดจนมีกระบวนการที่ส่งเสริม ความก้าวหน้าในอาชีพการงานและการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการ
พัฒนางานเพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เช่น การศึกษาดูงาน การจัดสรรทุนการศึกษา ในส่วนของต าแหน่ง
ทางการบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ต าแหน่งทางการบริหารให้กับ
บุคลากร โดยการให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรเพ่ือรับทราบรูปแบบการด าเนินงานของ
องค์กร เช่น การให้บุคลากรสายผู้สอนรุ่นใหม่ได้เข้ามาด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี การให้บุคลากรรุ่นใหม่เข้ามามี
ส่วนเป็นคณะกรรมการบริหารที่ส าคัญของคณะ โดยการแต่งตั้งกรรมการสรรหาในแต่ละครั้งมีเกณฑ์พิจารณาซ่ึง
ประกอบด้วย Competencies ประจ าต าแหน่ง ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จ านวนปีที่ท างาน และคะแนนที่ได้รับ 
จากการเสนอชื่อของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ 

ในปี 2561  มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีต าแหน่งที่สูงขึ้นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีรอง
คณบดีฝ่ายระบบฯ เป็นผู้กับดูแล เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในการยื่นขอต าแหน่งที่สูงขึ้น แก่สายสนับสนุน และส่ง
อาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัย มีการทบทวนการด าเนินงานเป็นระยะ  มีผลการ
ด าเนินงานตามแผนภูมิที่ 7.3ก(5)-7.3ก(10) 
 

ตารางท่ี  5.2-2  การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานส าหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

การจัดการ 
กลุ่มบุคลากร 

1. สายผู้สอน 2. สายสนับสนุน 
1. ความก้าวหน้าในอาชีพ และ
ต าแหน่งงาน 

- การพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  
- การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนต าแหน่ง 

- การพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ
และ เชี่ยวชาญ  
- การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนต าแหน่ง 

2. ทุนสนับสนุน - ทุนวิจัย/น าเสนอผลงาน 
- ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์/แต่งต ารา  
- ทุนพัฒนาระยะสั้น /กลาง/ยาว 
- เงินประชุมวิชาการ  
- ทุนพัฒนาสื่อการสอน 
- ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
  ในประเทศ/ต่างประเทศ 
- ทุนพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมพูน 
  ความรู้ทางวิชาการและ  
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  (ทุนระยะสั้น 4 เดือน) 

- ทุนวิจัย  
- ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ทุนเสนอ
ผลงาน  
- ทุนพัฒนาสายสนับสนุน 
- เงินประชุมวิชาการ 

3. การศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ดูงาน - ศึกษาต่อ ป.เอก/ต่อยอด  
- อบรม/ดูงาน ตามวิชาชีพ 

- ศึกษาต่อ ป.ตรี/ป.โท  
- อบรม/ดูงานตามวิชาชีพ 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
 

6.1 กระบวนการท างาน 
คณะศึกษาศาสตร์มีกระบวนการท างานที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ กลุ่ม ฝ่าย และแบ่งขอบเขตความรับ

ผิดขอบของแต่ละกระบวนงานภายใต้การท างานที่ถูกควบคุมให้มีประสิทธิภาพโดยการท างานตามคู่มือเกณฑ์
การมอบหมายงาน (Job description) ซึ่งสามารถตรวจสอบ ขั้นตอน การท างาน การด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงานต่างๆได้ ดังตาราง 6.1-1  

 

ตารางท่ี 6.1-1 ระบบงานและกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
ระบบงานและกระบวนการ

ท างาน 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวอย่างตัวชี้วัดใน

กระบวนการ 
ตัวอย่างตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

1.ระบบการรับนักศึกษา 
1.1การก าหนดแผนการ
รับเข้าศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
 

-จ านวนนักศึกษา
เป็นไปตามข้อ
เกณฑ์ของคุรุสภา   
 

- การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ของหลักสูตร 
- มีจ านวนผู้สมัครในแต่ละ
สาขาสูงกว่าเป้าที่ก าหนด
ไว้ 

 

- ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อตาม
แผนการรับไม่ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  
- มีจ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
แผน  
- ทุกหลักสูตรได้ผู้มีสิทธิ์สอบ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

1.2การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร  
 

- ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย 
-ใช้ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์
หลายช่องทาง  

 

- การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ของหลักสูตร 
-บุคลากรที่เก่ียวข้องมี
ความร่วมมือในการ
ออกแบบการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

- ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อตาม
แผนการรับไม่ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  
- มีจ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
แผน  

 
1.3การรับสมัคร และ
ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การรับแต่ละหลักสูตร  

-ผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ สกอ. 
และหลักสูตร
ก าหนด 

- มีจ านวนผู้สมัครในแต่ละ
สาขาสูงกว่าเป้าที่ก าหนด
ไว้ 
- ผู้สมัครมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์แต่ละหลักสูตร  

-ทุกหลักสูตรได้ผู้มีสิทธิ์สอบ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

 

1.4การประกาศผลผู้มีสิทธิ์
สอบ 
 

-คณะฯประกาศผล
ผู้มีสิทธิ์สอบตามวัน
เวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และมี
ช่องทางที่เข้าถึงได้
สะดวก  

-ผู้สมัครเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
และสะดวก 

-การประกาศผลผู้มีสิทธ์สอบ
มีความถูกต้องและครบถ้วน 
 
 

1.5 การด าเนินการสอบ 
และการประกาศผลการ
สอบ 

-เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการ
การสอบเข้าศึกษา

-ส่งข้อมูลครบถ้วนตรงตาม
เวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดด าเนินการสอบได้

-ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบตาม
ตารางเวลาที่ก าหนด 
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ระบบงานและกระบวนการ

ท างาน 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวอย่างตัวชี้วัดใน

กระบวนการ 
ตัวอย่างตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

 ต่อของคณะฯ ตามระเบียบที่ก าหนด 
1.6การรายงานตัวและการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 

-นักศึกษาใหม่มี
เอกสารการรายงาน
ตัวครบถ้วน ตรง
ตามสถานที่และ
เวลาที่ก าหนด 

-นักศึกษาได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษาและ
ได้รับการปฐมนิเทศครบ
ทุกคน 
 

-ผู้สอบเข้าสู่กระบวนการ
สอบตามระเบียบฯ และ
รับทราบผลการสอบตามวัน
เวลาที่ก าหนด 
-ได้จ านวนนักศึกษาใหม่ตาม
แผนการรับ นักศึกษาทราบ
ระบบการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย 

2.ระบบการพัฒนาบัณฑิตและบ่มเพาะความเป็นครู 
2.1.การพัฒนาความเป็น
ครู 
2.1.1 การดูแลนักศึกษา 

 

-มีอาจารย์ที่ปรึกษา
ครบทุกสาขาวิชา  
 

-อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติ
ตามบทบาทและหน้าที่ 
เช่น มีทุนการศึกษา/ทุน
ท างาน/มี การช่วยเหลือ
ทางการเงินจากคณะฯผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณาจารย์ในหลักสูตร 
 

-นักศึกษาทุกคนมี 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี และได้รับการ
ปรึกษาแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษา เช่น นักศึกษา
สามารถรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาและศึกษาต่อได้
ตามหลักสูตร 
 

2.1.2 การจัดการเรียนการ
สอน 
 

-หลักสูตรตรงตาม
มาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐาน
วิชาชีพครู และมี
การปรับปรุงหลัก 
สูตรทุกรอบ 5 ปี 
-ระบบการเรียน
การสอนมีความ
ยืดหยุ่น 
 

-มีรายวิชา อาจารย์ผู้สอน 
และกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรายวิชา สอดคล้อง
ตามมาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานวิชาชีพ เช่น  
มีจ านวนรายวิชาไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 ที่จัดการเรียน
การสอนโดยใช้ Active 
Learning  
-มีการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ให้ผ่านเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา  
- มีผลการประเมินการ
สอนของอาจารย์มากกว่า 
3.50 
- มีการพัฒนา/ทบทวน
หลักสูตร 
- การจัดแบ่งรายวิชาจัด

-นักศึกษาทุกคนมีความรู้และ
เกิดการพัฒนาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่แต่ละหลักสูตร
ต้องการ เช่น 1) อาจารย์
และนักศึกษามีผลงานที่เกิด
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
Active Learning 2) 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3) นักศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภาษาอังกฤษทุกคน 
4) ไม่มีนักศึกษาออก 
กลางคันในปีการศึกษา2561 
-คณาจารย์ได้รับการจัดสรร
ภาระงานอย่างเท่าเทียมและ
ยุตธรรมและตรงตามความ
ช านาญในสาขานั้นๆ 
- มีนวัตกรรม การจัดการ
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ระบบงานและกระบวนการ

ท างาน 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวอย่างตัวชี้วัดใน

กระบวนการ 
ตัวอย่างตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ตามความสามารถของ
ผู้สอนและเน้นรูปแบบการ
สอนที่หลากหลาย 
-ผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน 
แผนภูมิที่ 7.1ข(4) 
แผนภูมิที่ 7.1ข(5)   
แผนภูมิที่ 7.1ข(6) 

เรียนการสอนให้ทันต่อสังคม 
ปัจจุบันตามการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 

2.1.3การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 

-นักศึกษาผ่านการ
ปฏิบัติการสอนไม่
น้อยกว่า 1 ปี 
 

-นักศึกษาทุกคน
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาท่ีได้รับการ
รับรองผลการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. รอบท่ี 
3 

-นักศึกษาทุกคนมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติการสอน
ไม่ต่ ากว่า ระดับขั้น B 
-นักศึกษาสามารถท าวิจัย
จ านวน 2 เรือง 
- ร้อยละของนักศึกษาที่มี
การน าเสนอผลงานวิจัย 

2.1.4 การพัฒนานักศึกษา
และส่งเสริมความเป็นครู 
 

-มีกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูทุกชั้น
ปี 
 

-  นักศึกษาทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ครูทุกกิจกรรม ตามที่
หลักสูตรและคณะฯ
ก าหนด 
- ความพึงพอใจและการ
เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ  
 
 

- นักศึกษาทุกคนมี
พัฒนาการของคุณลักษณะ
ของความเป็นครูเพ่ิมขึ้นตาม
ชั้นปี และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูจาก
องค์กรวิชาชีพ 
-  นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามแผนงาน
โครงการต่างๆของคณะ และ
ตามเกณฑ์ของคุรุสภา 
(คณะศึกษาศาสตร์จัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
จ านวน 22 โครงการ 
แผนภูมิที่ 7.1ก(10)  โดย
ตลอดหลักสูตรนักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 100 ชม.)  

2.2 หลักสูตร 
2.2.1 การออกแบบ
หลักสูตร 
 

-หลักสูตรผ่านการ
รับรองตาม
มาตรฐาน 
 

-หลักสูตรที่ผลิต ออกแบบ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และภารกิจของ
คณะ มหาวิทยาลัย 

-หลักสูตรทุกหลักสูตรของ
คณะศึกษาศาสตร์ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่
ช านาญการในสาขาวิชานั้น 
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ระบบงานและกระบวนการ

ท างาน 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวอย่างตัวชี้วัดใน

กระบวนการ 
ตัวอย่างตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

และยังได้รับการรับรองจาก
สภามหาวิทยาลัย ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และคุรุสภา 
แผนภูมิที่ 7.1ข(1) 
แผนภูมิที่ 7.1ข(2)  

2.2.2 การปรับปรุงหลักสูตร -มีการจัดท าหลักสูตรใหม่
เพ่ือให้สอดคล้องนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน 
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

-ผ่านการรับรองจากสภาพ
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพ
ทันตามระยะเวลาและทัน
ตามกรอบการปรับปรุงของ 
สกอ. แผนภูมิที ่7.1ข(1)  

3.ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน   
3.1 ระบบ E-Office 
 
 
 

-ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความ
เสถียรและง่ายต่อ
การใช้งาน 
- ระบบมีความ
ปลอดภัยและเข้าถึง
ได้เฉพาะผู้มีอ านาจ
หรือมีความ 

- การจัดส่งเอกสารหรือ
ข้อมูลมีความครบถ้วนและ
ตรงเวลาตามที่ก าหนด 
-สามารถสอบสอบเส้นทาง
ของการเอกสารในการ
จัดส่งหรือรับได้ 
 

-การสื่อสารมีความถูกต้อง 
รวดเร็วและประหยัด 
- ผู้รับสารสามารถสั่งการได้
อย่างทันถ่วงที 
 
 

3.2 ระบบการบริหารงาน
การเงิน 
 

-มีระบบการ
ตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบบัญชี 
- การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
และระเบียบพัสดุ 

-การเบิกจ่ายการเงิน
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
การเงินการคลังและพัสดุ 
- กระแสเงินรายวันมีความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
-การด าเนินงานของ
การเงินและพัสดุเป็นไป
ตามแผนงาน  

-การเบิกจ่ายเงินตรงเวลา
และเคลียร์การใช้จ่ายเงินได้
ตรงเวลาและถูกต้อง 
-การรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันถูกต้อง 
แผนภูมิที่ 7.1ค(1) 
แผนภูมิที่ 7.1ค(3) 

3.3 ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

-สามารถเข้าถึง
ข้อมูลบุคลากรได้
ง่ายและเป็น
ปัจจุบันและ
สามารถใช้เพื่อการ

-ผู้บริหารและฝ่ายที่
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ 
- การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนงานบุคลากรใน

-ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน
และครอบคลุมทุกกลุ่ม 
- การบริหารงานมีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
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ระบบงานและกระบวนการ

ท างาน 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวอย่างตัวชี้วัดใน

กระบวนการ 
ตัวอย่างตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ตัดสินใจทางด้าน
การบริหารได้ 

การจัดสรร ว่าจ้างและ
พัฒนารวมถึงงานก ากับ
ดูแลควบคุมระบบงาน
เอกสาร งานสารบัญ 

3.4 ระบบการดูแลความ
ปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
 

-บุคลากรได้รับการ
ดูแลความปลอดภัย
อย่างทั่วถึง 

-บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการรักษาความ
ปลอดภัย 

-มีป้ายฉุกเฉินในแต่ละชั้น
ของอาคาร 
-มียามรักษาความปลอดภัย
คอยสอดส่องดูแลความ
ปลอดภัย 
-มีระบบประตูอัตโนมัติ 

3.5 ระบบการบริหารความ
เสี่ยง 

-มีการสะท้อนให้
ทราบถึงความเสี่ยง
ที่องค์กรต้องเผชิญ 
 
 

-มีการรายงานความเสี่ยง
เป็นประจ าทุกปีตามแบบ
รายงานความเสี่ยง 
 

-มีการระบุความเสี่ยงที่
ชัดเจนและมีการก าหนด
มาตรการในการบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือให้เกิดความเสี่ยง
น้อยที่สุดหรือไม่มี 

4. ระบบงานวิจัย 
4.1 ระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย  
4.2 ระบบสนับสนุนทุนวิจัย 

- อาจารย์ทุกคนมี
ผลงานวิจัย 
- โครงการวิจัยต้อง
ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
กองทุนวิจัย   

-มีผลงานวิจัยเผยแพร่แก่
สังคม ชุมชน และเป็น
ประโยชน์น าไปเป็นฐาน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมได้ 
 

- อาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ และน าไปขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ได้ 
-เงินทุนวิจัยเฉลี่ยแต่ละปี
เป็นไปตามเกณฑ์  
แผนภูมิที่ 7.3ก(3) 
แผนภูมิที่ 7.3ก(4) 
 

 
6.1 ก . การออกแบบหลักสูตร การบริหารและกระบวนการท างาน 
 การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์มีการน าแนวคิด SIPOC มาใช้ในการ
ออกแบบซึ่งรับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร มี
การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 4-5 ปี ขึ้นอยู่กับมาตรฐานหลักสูตร และมีการประเมินคุณภาพภายในในการบริหารหลักสูตร
ตามเกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance : AUN-QA เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรรายปี
และปรับปรุงการบริหารงานตามมาตรฐานหลักสูตร ตามเกณฑ์ต่าง ๆ  11 หมวดคือ   

1. Expected learning outcome 
2. Programme specification 
3. Programme structure and content 
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4. Teaching and learning Approach 
5. Student assessment 
6. Academic staff quality 
7. Support staff quality 
8. Student quality and support 
9. Facilities and infrastructure 
10. Quality Enhancement 
11. Output 

และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด ดังนี้ 
 

 
 
 

ภาพที่ 6.1-1 แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

ของคณะ และมหาวิทยาลัย  

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ผู้เรียน 

ผู้รับบริการวิชาการ 

บุคลากรในคณะ 

สมรรถนะหลัก ความ
ถนัด ความช านาญ

ของคณะ 

กฎระเบียบและข้อบังคับตาม
กฎหมาย 

ทรั
พย

าก
ร/

งบ
ปร

ะม
าณ

 เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์
 

องค์ความรู้/สารสนเทศ 
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ขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้ 
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ภาพที่ 6.1-2 การจัดการด้านการออกแบบหลักสูตร 
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6.1ข. การจัดการกระบวนการ 
1.การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
 ผู้น าระดับสูงของคณะ ได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ผ่านกระบวนการ
สนับสนุนการเรียนการสอนและกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้
ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศตามกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้  มีการทบทวนผลการด าเนินงานในเรื่องของงบประมาณ
ในการด าเนินงาน  กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาของการพัฒนานักศึกษาอย่างส่ าเสมอ เพ่ือปรับเปลี่ยน
ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน มีการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปีพบว่า นักศึกษาที่
สมัครเข้าเรียนกับคณะศึกษาศาสตร์มีอัตราที่สูงกว่าที่คณะเปิดรับในทุก ๆ ปี  แต่คุณภาพและความ
หลากหลายจะลดลง ซึ่งในปัจจุบันจะมีนักศึกษาที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ คณะได้
ออกแบบกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของครู 5 ชั้นปี ดังภาพที่ 6.1-3 โดยการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรจ านวน 7 
ด้าน  รวมมากกว่า 22 โครงการ ดังแผนภูมิที่ 7.1ก(10)  

 นอกจากนี้คณะมีการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญเพ่ือตรวจสอบวัดผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่สัมพันธ์กับคุณภาพและสัมฤทธิผล ดังแสดงตารางที่ 6.1-1   

 
ภาพที่ 6.1-3 กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 5 ชั้นปี 

 

2. กระบวนการสนับสนุน 
กระบวนการสนับสนุนของคณะในงานต่างๆก็เป็นผลท าให้การด าเนินงานของคณะบรรลุตามวิสัยทัศน์     

พันธกิจและกระบวนการให้บริการซึ่งคณะได้เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการตรวจสอบกระบวนงานสนับสนุนให้
คณะด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 

- กระบวนงานสนับสนุนสายธุรการ 
- กระบวนการด้านงานเทคโนโลยี สารสนเทศ 
-บุคลากรสายสนับสนุน 
- ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ 
- วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน 
นอกจากนี้ในการสนับสนุนงานต่างๆให้สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานยังต้องอาศัย

กระบวนการด าเนินงานตาม PDCA และ LEAN และการจัดการองค์ความรู้เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
 
 

  

ปีที่ 1  

วิสัยทัศน์
วิชาชีพครู 

ปีที่ 2 

จิตส านึกสู่
การปฏิบัติ 

ปีที่ 3 

ความเป็น
ครูสู่การ
ปฏิบัติ  

ปีที่ 4  

สัมผัสชีวิต
คร ู

ปีที่ 5 

ลงสนามฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 

ครูมืออาชีพ  
มีความรู้ทาง
วิชาการสู่
ความเป็นเลิศ 
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3. การปรับปรุงหลักสูตร การบริการและกระบวนการ 

การปรับปรุงหลักสูตรและบริการของคณะเป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลาในช่วงการปรับปรุงตามมา
มาตรฐาน สกอ. และสมาคม สภาวิชาชีพเพ่ือให้หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงเกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มผู้เรียน
และสามารถรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค์ ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรและ
บริการแต่ละครั้งมาจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน ามาสู่การปรับปรุง พัฒนามิติต่างๆในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ค.การจัดการนวัตกรรม 
คณะมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ และใช้เป็นข้อมูลเชิงกลยุทธ์เพื่อ

วิเคราะห์ตามหลักการ SWOT analysis และมีการจักการความเสี่ยงที่ส าคัญที่จะก่อให้เกิดปัญหาและขัดขวาง
การด าเนินงานของคณะในมิติต่างๆ รวมถึงการใช้ทรัพยากรและการลงทุน การจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ
เช่น การออกแบบจัดการการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและสร้าง
โปรแกรมการอบรมเพ่ือสร้างนวัตกรรมของคณะให้มีจุดเด่นในด้านการฝึกอบรมครูเป็นต้น มีการจัดการ
นวัตกรรมโดยการขับเคลื่อนผ่านค่านิยมองค์การเพ่ือให้นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนที่เน้น Active 
learning และน านวัตกรรมที่มีความโดดเด่นคือ Open approach ไปลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเครือข่าย
กว่า 9 แห่ง มีการติดตามผลการวิจัย น าเสนอความก้าวหน้าในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับคณะและวิทยาเขตรวมถึง
ระดับชาติเพื่อเน้นย้ าให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการด าเนินงานโดยอาศัยเครือข่ายในพ้ืนที่เข้ามาหนุนเสริมการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเช่นมหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนวรพัฒน์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ เป็นต้น นอกจากนี้
มีการลงทุนจัดสร้างห้องเรียนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดนวัตกรรมและน าเสนอเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงาน
อ่ืนๆที่สนใจ 
 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

คณะมีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการโดยการก าหนดการด าเนินงานต่างๆให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ มีการจัดเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลังและการควบคุมต้นทุนโดยน าหลักการ UNIT 
COST เข้ามาควบคุมก ากับดูแลและมีการตรวจสอบ และมีผู้รับผิดชอบหลักร่วมกันโดยเฉพาะแผนงานคณะ 
การเงินและพัสดุ 
 

ข. การจัดการห่วงโซ่ อุปทาน 
การด าเนินงานของคณะไม่ว่าจะเป็น การจัดซื้อ จัดจ้าง และการกระท าต่างๆที่เก่ียวข้องกับการลงทุน

จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ว่าด้วยเรื่องของการคัดเลือกผู้ส่งมอบงาน การให้
บุคคลภายนอก คู่ค้าต่างๆได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการบริการ การด าเนินงานเพ่ือให้มีระบบการจัดการที่ดี การ
ควบคุมห่วงโซอุปทาน ป้องกันการผูกขาดผู้ส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ผลของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
แผนภูมิที่ 7.1ค(1) และ แผนภูมิที่ 7.1ค(1) 
 

ค การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยภาวะฉุกเฉิน 
(1)  ความปลอดภัย 

คณะมีการเตรียมความพร้อมการเรื่องของความปลอดภัยด้านต่างๆดังนี้คือ 
1. ด้านองค์ประกอบทางโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมคณะได้ด าเนินการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างและ 

สิ่งแวดล้อมต่างๆเพ่ือให้เหมาะสมปลอดภัยแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงปลอดภัยต่อกลุ่มลูกค้าทั้งนักศึกษา 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้าและผู้ที่มีส่วนเข้ามาติดต่อคณะในเรื่องต่างๆซึ่งในการปรับปรุงและเตรียมความพร้อม
ในด้านสถานที่ท างานได้แก่ การจัดสภาพสถานที่ท างานให้เหมาะสมกับบุคลากร การใช้หลัก  
5ส มาช่วยในการด าเนินการ การค้นหาและควบคุมความเสี่ยงจัดท าบัญชีความเสี่ยงเพ่ือป้องกันสิ่งที่ไม่คาดหวัง
เกิดข้ึน เช่น ระบบไฟฟ้า ในอาคารส านักงาน ห้องเรียน ระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล มี
ถังดับเพลิง มีป้านเตือนกรณีทางลาดชันและขั้นบันไดแคบ  เป็นต้น  นอกจากนี้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ
คณะ ให้สะอาด สวยงาม ป้องกันสัตว์อันตรายเข้ามาสู่ตัวอาคารได้ด้วย 

2. การเตรียมความพร้อมระบบห้องดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ การมีตู้ยาสามัญ
ประจ าบ้านติดอยู่ที่คณะและมรการตรวจสอบคุณภาพของยา วันหมดอายุอย่างสม่ าเสมอ มีผู้รับผิดชอบหลัก
ดูแลคอยตรวจสอบ 

3. คณะมีมาตรการการรับมือกับปัญหา อัคคีภัย อุทกภัยโดยมีการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและเทศบาล นอกจากนี้ยังมีการขุดลอกคูระบายน้ ารอบๆคณะ ตามวันส าคัญต่างๆเพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมเป็นต้น 
 

(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
คณะมีการประชุม ซ้อมแผนส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆภายในคณะผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ 

การส่งต่อข่าวสารข้อมูล ความเสี่ยงและเรื่องฉุกเฉินต่างๆที่อาจจะเกิดข้ึนให้บุคลากรรับทราบอย่างสม่ าเสมอ
ผ่านการประชุมและมีการส ารวจ การรายงานความสี่ยงเพ่ือบรรจุเข้าไปในแผนปฏิบัติการคณะในการพัฒนา 
ควบคุม ดูแลก ากับติดตามเรื่องที่เกิดขึ้นฉุกเฉินทั้งในมิติของบุคลากรและระบบเอกสาร 



 
 

 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
กระบวนการ  

 
 
7.1 ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
แผนภูมิที่ 7.1 ก(1) จ านวนนักศึกษาตัวอย่างด้าน  
ต่าง ๆ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ 7.1ก(3) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ปี  
เทียบกับคู่เทียบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7.1ก(2) ร้อยละของบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาและได้รับใบประกอบวิชาชีพครู 
* ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป คุรุสภาก าหนดให้
สอบใบประกอบวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 7.1ก(4) ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้ใช้
บัณฑิตเทียบกับคู่เทียบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ ์



 
 
แผนภูมิที่ 7.1ก(5) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานท าตรงสาขา 
 

 
 
แผนภูมิที่ 7.1ก(7) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
 

 
 
แผนภูมิที่ 7.1ก(9) ความพึงพอใจของครูพ่ีเลี้ยงต่อ
นักศึกษาปฏิบัติการสอนที่น า Active Learning ไปใช้
ในการฝึกสอน 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7.1ก(6) จ านวนบทความของนักศึกษา
ระดับระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

 
 

แผนภูมิที่ 7.1ก(8) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 7.1ก(10)  กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน 
ต่าง ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
7.1ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
ท างาน 
 
แผนภูมิที่ 7.1ข(1) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานโดยสภาวิชาชีพ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 7.1ข(3) ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์ 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 7.1ข(5)  ผลการประเมินการทวนสอบ
ความรู้ระดับปริญญาตรี 
 

 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 7.1ข(2) จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
ในแต่ละปีการศึกษา 
 

 
 
แผนภูมิที่ 7.1ข(4) ผลการประเมินรายวิชาทุกระดับ
การศึกษา 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 7.1ข(6) ผลการประเมินการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์แก่นักศึกษา 
 

 
 
 



 
 
แผนภูมิที่ 7.1ข(7) ร้อยละของนักศึกษาที่ลาออก
กลางคัน 
 

 
 
แผนภูมิที่ 7.1ข(9)  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประจ าคณะ (*เพ่ิงประเมินปีแรก) 

 
 

แผนภูมิที่ 7.1ข(11) คะแนนการประเมินคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7.1ข(8)  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
คณบดี  
 

 
 

แผนภูมิที่ 7.1ข(10) เงินสนับสนุนงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางท่ี 7.1ข(1) ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
 

ชื่อหลักสูตร ปี 2559 ปี 2560 

ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา 2.82 

2.91 
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา 2.45 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 3 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 3 

ศิลปศาสตรบณัฑติสาขาวิชาภาษาไทย 4 
4 

ศิลปศาสตรบณัฑติสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.91 

วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร)์ 3.18 3.82 

ศิลปศาสตรบณัฑติสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.55 3.55 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา 2.82 2.55 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 2.27 2.64 

ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู 3 3.36 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 2.73 ปิด 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 2 ปิด 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวิชาหลักสตูรและการสอน 2.64 4 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2.27 2.55 

ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติสาขาวิชาภาวะผู้น าและนวัตกรรมทางการศึกษา 3.55 ปิด 

หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 3 3.09 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 3.55 3 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3.27 3.45 

ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3.82 3.27 

โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ  EdPEx 95.75 134.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7.1ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 
แผนภูมิที่ 7.1ค(1) จ านวนครั้งของการส่งมอบงานไม่
เป็นไปตามข้อตกลงและล่าช้ากว่าก าหนดเวลาใน TOR 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7.1ค(3) จ านวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างที่
ไม่เป็นไปตามข้อตกลง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7.1ค(2) จ านวนหน่วยฝึกของคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่เป็นคู่ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติการ
สอนและผ่านการประเมินระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
 
7.2ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 
แผนภูมิที่ 7.2ก(1) ความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 7.2ก(3) จ านวนผู้รับบริการวิชาการแบบให้
เปล่าที่จัดโดยฝ่ายบริการวิชาการ 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 7.2ก(5) จ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 7.2ก(2) การคงอยู่ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1  
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 7.2ก(4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการต่อการจัดบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7.2ก(6) ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ  

 
 
 
 



 
 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.3ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 
แผนภูมิที่ 7.3ก(1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7.3ก(3) จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าที่ตีพิมพ์ในระดับชาติ 

 
 

 
แผนภูมิที่ 7.3ก(5) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่
ได้พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพของตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 7.3ก(2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7.3ก(4) จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

 
 
 

แผนภูมิที่ 7.3ก(6) การได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนภูมิที่ 7.3ก(7) การได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 

 
 
แผนภูมิที่ 7.3ก(9) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ี
ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 

 
 
 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิบาล 
7.4กผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร ธรรมาภิบาล และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ตารางท่ี 7.4ก(1) จ านวนบุคลากรที่กระท าผิด
จริยธรรมและได้รับการร้องเรียน 

ปี จ านวน (เรื่อง) 
2558 0 
2559 0 
2560 0 
2561 0 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7.3ก(8) การประเมินความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อคณะศึกษาศาสตร์ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 7.3ก(10) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้านการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 7.4 ก(2)  จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม 
 

ปี จ านวน (เรื่อง) 
2558 0 
2559 0 
2560 0 
2561 0 

 
 
 
 
 



 
 
7.4 ข ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
แผนภูมิที่ 7.4ข(1) ผลการประเมินการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ 
 

 
 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน การตลาด 
แผนภูมิที่ 7.5ก(1) ร้อยละของเงินรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

 
 
แผนภูมิที่ 7.5ก(3) เงินรายได้คงเหลือจากการบริการ
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 7.4ข(2) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในด้านการพัฒนา
การศึกษา 

 
 
แผนภูมิที่ 7.5ก(2) จ านวนเงินงบประมาณในการ
บริหารคณะ 

 
 
แผนภูมิที่ 7.5ก(4) จ านวนหน่วยงานที่ว่าจ้างให้คณะ
ท าวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนภูมิที่ 7.5ก(5) จ านวนผู้รับบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

 
 
แผนภูมิที่ 7.5ก(7) ร้อยละของนักศึกษาต่างพ้ืนที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7.5ก(6) จ านวนผู้รับบริการวิชาการแบบ
เรียกเก็บค่าลงทะเบียน 

 
 
แผนภูมิที่ 7.5ก(8) จ านวนนักศึกษาต่างประเทศท่ีเข้า
มาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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