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1) บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Executive Summary) 

ข้อสังเกตในภาพรวม 
1. ควรก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครบถ้วนตามเกณฑ์ EdPEx และสอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ที่สามารถน าไปสู่การบรรลุความส าเร็จของวิสัยทัศน์ได้ 
2. ควรก าหนดสมรรถนะหลักของคณะที่มีความโดดเด่นหรือแตกต่างจากหน่วยงานคู่เทียบอ่ืนๆ 

ให้ชัดเจน 
3. ในการแสดงผลลัพธ์ของการด าเนินงาน ควรก าหนดเป้าหมายให้ครบทุกตัวชี้วัด รวมถึงการ

แสดงค่าแนวโน้มของผลลัพธ์ด้วย 
4. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ในระบบคุณภาพเพ่ือ

ใช้ในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารและมีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีความแม่นย าถูกต้อง สมบูรณ์ 
เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน 

 

Process strength 
1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการน าองค์กรและสร้างองค์กรให้ประสบความส าเร็จ   มีการก าหนด

วิสัยทัศน์และค่านิยมและสื่อสารไปยังบุคลากร  มีการก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและชัดเจน 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และมีการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามและทบทวนผลการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. คณะมีโครงการบริการวิชาการท่ีชัดเจน บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย สามารถ
น าสรรถนะหลักขององค์กรไปใช้ในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างเป็นระบบ รวมถึงมี
ความสามารถในการหาแหล่งงบประมาณจากภายนอกเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และ
พ่ึงพาตนเองได ้

3. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งท้ังในและต่างประเทศ ในการผลิตและพัฒนาครู มีการ
การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายช่องทางและน าข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ประโยชน์ในการทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

4. คณะมีกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการรับฟังเสียงของบุคลากรจาก
การประชุม การท ากิจกรรม และจากแบบประเมินทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการสร้างบรรยากาศ
การท างานที่มีความปลอดภัย และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน  มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านการ
เรียนการสอนและการท าวิจัย มีการอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
และเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงมีระบบการสร้างแรงจูงใจและยกย่องชมเชย ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจ
และมีความผูกพันต่อองค์กร 
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Process OFI 
1. ควรมีการสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม THE SIGN ผ่านระบบการน าองค์กรที่ชัดเจนไป

ยังบุคลากร คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม และควรมีการจัดกิจกรรม
ที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที่ชัดเจนและเป็นระบบ 

2. ควรพิจารณาน าเอาความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กร 
และข้อมูลที่ครบถ้วนมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์  ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
ของวิสัยทัศน์ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีกับแผนพัฒนาบุคลากร แผนการใช้งบประมาณ แผนการใช้
ทรัพยากร และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ รวมถึงระบุ
ตารางเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้ชัดเจน   การที่มีแผนดังกล่าว
ชัดเจนและสอดคล้องกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะหลักขององค์กร จะ
ช่วยท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์และตอบสนองต่อความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ได ้  

3. ควรมีแนวทางในการประเมินความไม่พึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้า และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามที่ระบุไว้ใน OP  

4. ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญกับคู่เทียบเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์  

5. ควรพัฒนากระบวนการส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของคณะให้มีประสิทธิผลมากข้ึน 
รวมถึงควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการความรู้และค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในหน่วยงาน 

6. ควรมีการแนวทางที่ชัดเจนในการออกแบบบริการและกระบวนการ การด าเนินงานเพ่ือให้มั่นใจว่า
การปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างานเป็นไปตามข้อก าหนดของกระบวนการ และควรมีแนวทางที่
เป็นระบบในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ 

7. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบในการประเมินและทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการต่าง 

ๆ เช่น การสื่อสารของผู้น าระดับสูง การก ากับดูแลองค์กร การปฏิบัติตามกฎหมาย  การสนับสนุนชุมชน   การ
รับฟังเสียงของลูกค้า  การจัดการความสัมพันธ์และข้อร้องเรียนกับลูกค้า  การจัดการความรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ท างาน   การอบรมพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   
การลดต้นทุน  การจัดการนวัตกรรม  และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น การมีระบบการเรียนรู้และพัฒนา
ระดับองค์กรจะช่วยท าให้สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ และด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และพันธกิจได้ 

8. ควรก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของกระบวนการได้และมีการติดตามวัด 
วิเคราะห์ และทบทวนเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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Result Strength 
   1. คณะแสดงผลลัพธ์ที่ดีในหลายเรื่อง เช่น คุณวุฒิอาจารย์ประจ า การผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชี 
ครูผู้ช่วย ร้อยละอาจารย์และบุคลากรที่ได้พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพของตนเอง ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับ
ทุนวิจัย เป็นต้น 

 

Result OFI 
1. คณะ ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ของการด าเนินการในหลายเรื่อง เช่น ผลลัพธ์ด้าน

ประสิทธิผลของกระบวนการท างานที่เก่ียวข้องกับรอบเวลาและนวัตกรรมของกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานและการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการด าเนินการขององค์กร ผลลัพธ์ความไม่พึง
พอใจและความผูกพันของลูกค้า ผลลัพธ์ด้านบุคลากร เช่น อัตราการลาออก อัตราก าลัง ผลลัพธ์ด้านความ
ผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน สุขภาพ ความปลอดภัย ด้านการพัฒนา
บุคลากรและผู้น าองค์กร  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ผลลัพธ์ด้านการ
ปฏิบัติตามหรือเหนือกว่าข้อก าหนดด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย  ผลลัพธ์ด้านการเตรียมความ
พร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน รวมถึงผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด  การไม่รายงานผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการจะท าใหค้ณะไม่ทราบประสิทธิผลของการด าเนินงานและไม่ทราบแนวทางในการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานต่อไป 

2. คณะ มีผลลัพธ์ที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้หลายด้าน เช่น ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า  
ความส าเร็จในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เป็นต้น  ผลลัพธ์ที่ต่ ากว่าเป้าหมายอาจจะเป็นอุปสรรคต่อคณะ ใน
การด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

3. คณะ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่แบ่งตามกลุ่มตามหลักสูตร ลูกค้า และบุคลากร เช่น ผลลัพธ์ด้าน
การเรียนรู้ของลูกค้า ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร การแสดงผลลัพธ์ที่
แบ่งตามกลุ่มต่าง ๆจะช่วยท าให้คณะทราบผลการด าเนินงานและทราบแนวทางในการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า กลุ่มบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆ ได ้
 
2) รายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล  สันติวรากร   ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  ธรรมโคร่ง  กรรมการ 
 3. นางสาวเจ๊ะมัยฮัน  มาหิเละ    เลขานุการ 
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3) ตารางสรุปผลการประเมิน (Overall Band) 
จากการพิจารณารายงานการประเมินตนเองและการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า 

 ระดับการประเมินในภาพรวมด้านกระบวนการ (Process Scoring Band) = ........2.......... 

 ระดับการประเมินในภาพรวมด้านผลลัพธ์ (Result Scoring Band) = ........2.......... 
 

หมายเหตุ : ระดับการประเมินในภาพรวม (Overall Band) เป็นการรวมคะแนนผลการประเมินจากทกุหัวข้อตามเกณฑ ์
EdPEx ทั้ง 17 ข้อ แล้วจึงท าการแปลผลออกมาเป็นระดับการประเมินในภาพรวม ไม่ได้เป็นการน าระดับการประเมินราย
หัวข้อ (Item Band) มาเฉลี่ยรวมกันแต่อย่างใด 
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เกณฑ์การประเมิน ค่าน ้าหนัก Overall score 
(%) 

score 

หมวดที่ 1 การน้าองค์กร 120   
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง     70 20 14 
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม    50 25 12.5 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 85   
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 45 15 6.75 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 40 15 6 

หมวดที่ 3 ลูกค้า 85   
3.1 เสียงของลูกค้า 40 20 8 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 45 15 6.75 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 90   
4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินการของ
องค์กร   

45 
15 6.75 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ    

45 
15 6.75 

หมวดที่ 5 บุคลากร 85   
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  40 20 8 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 25 11.25 

หมวดที่ 6 ระบบปฎิบัติการ 85   
6.1 กระบวนการท างาน  45 20 9 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน       40 15 6 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 450   
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
กระบวนกร  

120 
10 12 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  80 5 4 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  80 5 4 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล      80 5 4 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการตลาด 90 10 9 

รวม 134.75 
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4) ปัจจัยท่ีมีความส้าคัญ (Key Factors) 
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) การผลิตบัณฑติและบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งสนับสนุน 

ระดับปริญญาตรี 

1)ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   
2)ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา   
3)ห้องสมุด ระบบ  ฐานข้อมลู และ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต   
4)ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
ทางการศึกษา   
5)ห้องปฏิบัติการฝึกสอน   
และจัดการเรียนการสอน   
6)โรงเรียนสาธิตฯ และอนุบาลสาธิต 

 

ระดับปริญญาโท 

1)ทุนวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา   

2)ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์และสัมมนา
วิชาการ ห้องสมุด  
3)ระบบฐานข้อมูล และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต   

4.เงินสนับสนุนการศึกษาดูงานท้ังใน
และต่างประเทศ 

หลักสตูร 

บัณฑิตศึกษา 

มหาบัณฑิต/

ดุษฎีบัณฑิต 

   1)หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
(หลักสูตร 5 ปี)  
   2)หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 (หลักสูตร 5 ปี)  
   3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 (หลักสูตร 5 ปี)  
   4)หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประเมินผลการศึกษา (หลกัสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 5 ป ีพ.ศ.
2560    
   5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยแีละสื่อสาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลักสูตร 4 ปี)   
   6)หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 (หลักสูตร 4 ปี) 

   1)หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  
   2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560   
   3)หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยัและประเมินผล
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560   
   4) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
   5)หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    
6) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  

ป.บัณฑิต ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู 
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 (1.2) การผลิตและจัดการศึกษาขั นพื นฐาน 

ระดับการศึกษา หลักสูตร/สาขาวิชา สิ่งสนับสนุนการบริการ 
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน  
(ช่วงเตรียมพื้นฐานและ
ประถมศึกษา) 

อนุบาล – ประถมศึกษา                                                                   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ห้องปฏิบัติการทางภาษา                                                                                        
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์ห้องสมุด ระบบฐานข้อมูล   อนิเทอร์เน็ต 
สนามเด็กเล่น 

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน  
(ช่วงมัธยมศึกษา) 

มัธยมศึกษาต้น – 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา                                                                                        
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์ห้องสมุด ระบบฐานข้อมูล   ห้องปฏิบัติการ
สารสนเทศฝึกปฏิบัติการทางอาชีพและการศึกษา     

 
 (1.3) การวิจัย 
ผลงานการศึกษาวจิัย หน่วยให้บริการสนับสนนุ กลไกการส่งมอบดา้นวิจยั 
ผลงานวิจัยและพฒันา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
เทคโนโลยทีางการศึกษา และ
จิตวิทยา 

1) สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  
2) สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการ
เรียนการสอนที่เป็นเลิศ 
3) วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

รายงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร ่
website ข้อมูลข่าวสารด้านการ
วิจัย  การประชุมวิชาการ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษา
และน าไปใช้ประโยชน์ในเชงิ
พาณิชย ์

 

(1.4) การบริการวิชาการ 

บริการวิชาการ 
หน่วยสนับสนุน

บริการ 
กลไกการส่งมอบด้านบริการวิชาการ 

1) บริการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาระดับ
ปฏิบัติการ 
2) บริการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาระดับผูบ้ริหาร 
3) บริการฝึกอบรมครูไม่ตรงวุฒแิละครูสอนศาสนา 
4) บริการให้ค าปรึกษาแก่ชุมชน ท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนา
วิชาชีพครู 
ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาภาคใต้ 

ผลิตผลงานวิชาการ และ จัดอบรม 
ประชุมวชิาการ สัมมนาองค์ความรู้ทาง
การศึกษาและเทคโนโลยทีางการศึกษา
และนวัตกรรมใหม่ๆให้กับบุคลากรทาง
การศึกษา 
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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, Innovation, Good friend , 

Networking 

สมรรถนะหลัก :  1) ความเชี่ยวชาญดา้นการผลิตครูระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2) เป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3) เป็นศูนย์กลางการให้บริการวชิาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์มีบุคลากรรวมทั้งหมด   113  คน 

      

           จ านวนบุคลากรทั้งหมด                            สายวชิาการ                             สายสนับสนนุ 

ด้านสวัสดิการ : บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ได้รับสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ตามสิทธิของประเภทบุคลากร

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัและสวสัดิการที่คณะจดัให้เพิ่มเติม เช่น เงินพัฒนาตนเอง ค่าเล่าเรียน

ภาษาตา่งประเทศส าหรับบุคลากร ค่าทดสอบความสามารถทางภาษาตา่งประเทศ ประกันอบุตัิเหตุ เป็นต้น 

วิสัยทัศน์ : คณะศกึษาศาสตร์เป็นผู้น าในการผลติและพฒันาครูที่มีความเป็นเลศิทางด้านวชิาการในระดบัชาติ ภายในปี พ.ศ. 2564 



11 
 

      ความต้องการของบุคลากร : บคุลากรของคณะฯทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุนต้องการความมั่งคงและ

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 สระวา่ยน้ า สนาม

เทนนิส สนามบาสเกตบอลและฟิตเนส  

5. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

                คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินงานภายใต้ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติที่

ส าคัญของมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เป็นมาตรฐานและมุ่งเน้นการพัฒนาคูณภาพอย่างต่อเนื่อง 

สม่ าเสมอดังตาราง   

  ด้าน กฎ  /ระเบียบ  /ข้อบังคับ/ ข้อก้าหนด / 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 
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ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
    1. โครงสร้างองค์การ 
 คณะศึกษาศาสตร์ด าเนนิงานอยูภ่ายใต้การก ากับดูแลของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ มีการขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานผ่านคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์และมีคณบดีเป็นผู้น าสูงสุด มีการก ากับดูแลติดตามงานของ  
รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาค หัวหนา้งานและรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ โดยตรงต่อคณะกรรมการ
วิทยาเขตปัตตานี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีหน่วยตรวจสอบภายในที่มี
การดูแลติดตามการด าเนินงานของคณะฯ 
    2. ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Segment ความต้องการ / ความคาดหวัง 
กลุ่มลูกค้า 
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

มีความรู้ในวิชาชีพและทักษะในการประกอบอาชีพ 
ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร 
สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ทุนการศึกษา สวัสดิการนักศึกษาส าหรับผู้ที่มีปัญหาเศรษฐกิจและความต้องการพิเศษ 
สิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน เคร่ืองมือ อุปกรณ์เพียงพอ ทันสมัย 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร 
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
มีทุนการศึกษา ทนุอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ทนุไปน าเสนอผลงานวิจัยที่เพียงพอเหมาะสม 
สิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน เคร่ืองมือ อุปกรณ์เพียงพอ ทันสมัย  

นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพคร ู

ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร 
มีความรู้ในวิชาชีพและทักษะในการประกอบอาชีพ  
มีทุนการศึกษา ทนุอุดหนุนการศึกษาอิสระที่เพียงพอ เหมาะสม 

ผู้รับบริการ
วิชาการ 

ได้รับองค์ความรู้และค าแนะน าปรึกษาทางวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ทันสมัยสามารถ
น าไปใช้งานได้จริง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางวชิาชพีที่เหมาะสมกบัยุคปัจจบุันในด้านทักษะทางภาษาและ

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะการสื่อสารและมนุษย
สัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงการมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือส่วนรวม งานสาธารณะ 

ผู้ปกครอง การดูแลและเฝ้าระวังอย่างใกลช้ิดในกลุ่มบตุรหลานที่อยู่ในระหว่างการศึกษาในดา้นความปลอดภัย 
ความสามารถด้านการเรียนและความสามารถด้านการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด รวมถึงการจัดสวัสดิการและทุนการศึกษาตามเหมาะสมและความต้องการพิเศษของผู้ทีม่ี
ปัญหาเศรษฐกิจ 

ศิษย์เก่า การสนับสนนุความรู้ทางวชิาการ และข้อมูลข่าวสารจากคณะเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ 
พัฒนาด้านวิชาชีพ 
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3. ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร์ 

คู่ความร่วมมือ บทบาทต่อคณะ ข้อก้าหนดส้าคัญ 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 ์

                                                                      

ก. สภาพดา้นการแข่งขัน 

1. ล้าดับในการแข่งขัน 
     ด้านการเรียนการสอน : ในปี 2560 คณะศึกษาศาสตร์ถูกจัดโดย World University Ranking ให้อยู่ในดับที่ 6 

ของประเทศโดยได้คะแนน 17.5 ส่วนปี พ.ศ. 2561 ถูกจัดอยู่ในอันดับ 9 โดยได้คะแนน 19.6  อย่างไรก็ตามในปี 

2560 พบว่าอัตราการสอบบรรจุครูผู้ช่วยของคณะศึกษาศาสตร์มีคะแนนเป็นอนัดับ 1 ในระดบัประเทศ 

     ด้านการวิจัย : คณะมีวารสารศึกษาศาสตร์  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 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  
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      ด้านภาพลักษณ์ในระดบันานาชาติ: คณะศึกษาศาสตร์มคีวามร่วมมือทางวชิาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร  

การท างานวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2560 ถูกจัดอันดับที่ 5 ของไทย 

และในปี 2561 ถูกจัดอันดับที่ 4 ของประเทศ โดย World University Ranking  

2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน :  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่กระทบต่อความสามารถ

ด้านการแข่งขัน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนสถานภาพเปน็มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  2) การบริหารงานบุคคล การ

แสวงหาและพฒันาอาจารย์ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาตามระเบียบของสภาวิชาชีพและการสรรหาว่าจา้ง

บคุลากรใหม่ทดแทนอัตราต 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 ของสถาบนัต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง

การจัดอันดับทางดา้นการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับความนา่เชื่อถือเช่น the World University Ranking  

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์  ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ที่ส าคัญของคณะ  ได้แก่ ด้านหลักสูตร มีหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) เป็นหลักสูตรที่มีความแข็งแกร่ง เรียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้รับปริญญาบัตร วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ซึง่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถที่จะเปน็ครูได้  มกีารบริการวิชาการแก่

ชุมชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยคณะได้เปน็ที่พึ่งของครูในสามจังหวัดในการจัดอบรมพัฒนาวชิาชพีด้านต่าง ๆ และมี

เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยตา่งประเทศอย่างเข้มแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่งในพื้นที่ 

ค. ระบบการปรบัปรุงผลการดา้เนินการ  คณะใช้วงจรคุณภาพพื้นฐาน PDCA และระบบการประเมินต่าง ๆ ตามที่

มหาวิทยาลยัก าหนด เชน่ AUN-QA 5ส LEAN, EdPEx โดยการน า OFI ที่ได้รับไปสู่การปรับปรุงคุณภาพผลการ

ด าเนินงานและใชป้ระกระบวนการจัดการความรู้ PLC พัฒนางานและสร้างนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนเช่น

การใช้นวัตกรรม Open approach, SMP เป็นต้น 

 

 




