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1) บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Executive Summary) 
ข้อสังเกตในภาพรวม 

1. ควรก าหนดตัวชี้วัดและกรอบเวลาในการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจให้ชัดเจน โดยเฉพาะ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการผลิตครู 

2. ควรมีการหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้มีจ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยมากขึ้น และเพ่ิม
ศักยภาพขีดความสามารถของคณาจารย์ ให้สามารถได้รับทุนวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับ
นานาชาติยิ่งขึ้น  

Process strength 
1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นการน าองค์กรและสร้างองค์กรให้ประสบความส าเร็จ มีการก าหนด

วิสัยทัศน์และค่านิยม มีการขับเคลื่อนค่านิยมอย่างเป็นระบบ  มีการก าหนดแผนปฏิบัติการและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบรวมถึงมีเครือข่ายและงานด้านบริการวิชาการสู่
ชุมชนเป็นจ านวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดี 

2. คณะมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับฟังเสียงจากผู้เรียน และมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะอย่างเป็นระบบ มีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพ่ือสร้างความผูกพันให้แกผู่้เรียนและส่งเสริมคุณค่าของผู้เรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning การจัดกิจกรรมระหว่างเรียน การปฐมนิเทศนักศึกษา การมอบทุนการศึกษา การฝึกงาน และการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น 
 

Process OFI 
1. คณะจัดให้มีระบบการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานที่ชัดเจนในการสร้างความเข้มแข็ง

อย่างเป็นรูปธรรมให้แก่ชุมชน เพ่ือให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่าง
ยั่งยืน และเป็นต้นแบบชุมชนที่เกิดการส่งเสริมและใช้สมรรถนะหลักของคณะได้ 

2. ควรน าเอาความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะหลักขององค์กรมา
ใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงจัดท าแผนกลยุทธ์ให้เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนา
บุคลากร แผนการใช้งบประมาณและทรัพยากร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงควรระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่
ส าคัญซึ่งจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์  การที่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการมีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ จะช่วยท าให้สามารถด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ และ
ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ได้ (หมวด 2) 

3. คณะควรถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติอย่างเป็นระบบไปยังบุคลากร 
ผู้เรียน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงการสร้างความผูกพันและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลให้แก่
กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆของคณะ การด าเนินงานให้ทั่วถึงทั้งองค์กรและทุกกลุ่มจะช่วยท าให้
องค์กรมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้ (หมวด 1,2) 

4. คณะควรมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นระบบในการประเมินและทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการ
ต่างๆ เช่น การประเมินและใช้ประโยชน์จากผลประเมินของผู้น าระดับสูงในการปรับปรุงการน าองค์กร การ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติอย่างมีจริยธรรม การก าหนดชุมชนที่ส าคัญในการพัฒนา
รวมถึงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร การรับฟังเสียงและใช้ประโยชน์จากผู้เรียน และ
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ลูกค้ากลุ่มอ่ืน การวิเคราะห์อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร การจัดการความรู้และนวัตกรรม 
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี การส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร และระบบห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น 
การที่องคก์รขาดแนวทางดังกล่าวอาจไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุความท้าทายเชิงกลยุทธ์ได้ (ทุกหมวด) 

5. คณะควรวางระบบงานและกระบวนการให้ชัดเจนให้ครอบคลุมทุกพันธกิจรวมถึงการวัดและ
วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละกระบวนการเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่จ าเป็นในการน ามาปรับปรุงหลักสูตร  บริการ  และ
กระบวนการเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ ได้ (หมวด 4) 

6. คณะควรสร้างกลไกในการจัดการความรู้ และการจัดการนวัตกรรมให้ชัดเจน ตั้งแต่การวางแผน
กลยุทธ์ การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม การค้นหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในหน่วยงานและการจัดการ
ให้เกิดการน าความรู้และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (หมวด 1, 2, 4, 6) 

7. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
ปลอดภัย ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ  ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่ม
อ่ืนๆ 

8. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินความต้องการของอัตราก าลังและขีดความสามารถของ
บุคลากรและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ก าลังเปลี่ยนไป  รวมถึงการประเมิน
ประสิทธิภาพของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีและการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้มี
ประสิทธิผลมากข้ึน (หมวด 5) 

9. ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการออกแบบ ค้นหาข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
และควรมีแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างานเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน และควรมีแนวทางที่เป็นระบบในการควบคุม
ต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ (หมวด 6) 
 

Result Strength 
1. คณะแสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมายในหลายเรื่อง เช่น ร้อยละบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาและ 

ได้งานท าและได้ใบประกอบวิชาชีพครู ผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผลประเมินการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
และร้อยละของเงินรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น เป็นต้น การมีผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดีจะช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์  
พันธกิจได้ 

2. คณะแสดงผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มดีหลายเรื่อง เช่น จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
การคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน
การวิจัย และร้อยละเงินรายได้ที่เพ่ิมข้ึน เป็นต้น  
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Result OFI 
 1. คณะแสดงผลลัพธ์ที่ต่ ากว่าเป้าหมายหลายเรื่อง เช่น ความพึงพอใจของครูพ่ีเลี้ยง ร้อยละ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งด้านวิชาการ การได้รับต าแหน่งทางวิชาการของ
สายสนับสนุน เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวอาจท าให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ได้ 
 2 คณะแสดงผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มลดลงและไม่คงเส้นคงวา เช่น จ านวนบทความของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ เงิน
สนับสนุนการวิจัย ผลประเมินการทวนสอบความรู้ระดับปริญญาตรี ความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
จ านวนผู้รับบริการที่ให้เปล่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการต่างๆ ความผูกพันของบุคลากร ร้อยละนักศึกษา
ต่างพ้ืนที่ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวอาจจะเป็นอุปสรรคในการด าเนินการให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ 
 3. คณะไม่มีการรายงานผลลัพธ์ผลการด าเนินงานในหลายเรื่อง  เช่น ความไม่พึงพอใจและความ
ผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร ผลลัพธ์ด้าน
บรรยากาศการท างาน สุขภาพ ความปลอดภัยและการพัฒนาผู้น า ผลลัพธ์ของการบรรลุกลยุทธ์พันธกิจ 
ผลลัพธ์ของการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับลูกค้าและบุคลากร ผลลัพธ์ที่แสดงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการก ากับดูแลองค์กร ผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
จริยธรรม ผลลัพธ์ด้านการรับผิดชอบสังคม ผลลัพธ์ด้านของการควบคุมต้นทุนและความมั่นคงทางการเงิน 
ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด  และผลลัพธ์ด้านการจัดห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น การขาดผลลัพธ์ดังกล่าวจะมีผล
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 
 4. คณะไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่แบ่งตามกลุ่มลูกค้า บุคลากร และหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในโครง
ร่างองค์กร เช่น ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการพัฒนา
บุคลากร ผลลัพธ์ด้านการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น การแสดงผลลัพธ์ที่แบ่งกลุ่มตามกลุ่ม
ลูกค้าและบุคลากรจะช่วยให้สามารถทราบผลการด าเนินงานที่ชัดเจน และสามารถด าเนินการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ 
 5. คณะควรรายงานผลลัพธ์ที่เปรียบเทียบกับคู่ เทียบที่เหมาะสมและหลากหลาย เช่น ผลลัพธ์
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียน ผลลัพธ์ประสิทธิผลของกระบวนการ ผลลัพธ์
ด้านการเงินและการตลาด เป็นต้น การแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวจะช่วยท าให้สามารถทราบสถานการณ์แข่งขัน
และไม่ทราบแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินการได้ 

6. คณะแสดงผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบที่ต่ ากว่าคู่เทียบ เช่น ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
มีงานท า ความพึงพอใจของนายจ้าง ร้อยละบัณฑิตท่ีท างานตรงตามสาขา เป็นต้น 
 
2) รายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร    ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์          กรรมการ 
 3. นางสาวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร    เลขานุการ 
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3. ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factors)  
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 ท่ีเน้นการวิจยัเป็นฐาน มกีารบริหารงาน
แหล่งเงินทุนวิจัยดังน้ี  1. งานวิจัยจากเงินงบประมาณภายใน เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท้ังในระดับ
มหาวิทยาลยัและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน  2. เงินวิจัยท่ีได้รบัทุนสนันจากหน่วยงาน
ภายนอก เป็นการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมถึงการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาและศึกษา
ผลกระทบของโครงการใดโครงการหนึ่งตามโจทย์ของแหล่งทุนวิจัย  มีกลไลการส่งมอบงานวิจัยผา่น รายงานวิจัย การตีพิมพ์
เผยแพร่ website ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย  การประชุมวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการศกึษาและน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชยร์วมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกดิเป็นนวัติกรรม 
 1.3 ด้านบริการวิชาการ 
 การบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ รับผดิชอบโดยโดยศูนย์พฒันาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบคุลากรทางการ
ศึกษาภาคใต้ มีการจัดโครงการทีต่อบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม   การจดับริการวิชาการ มีบริการที่ครอบคลุม
ครูทุกระดับการศึกษา ทุกสังกัด ตัง้แต่ปฐมวัย ครสูอนตาดีกา ครูสอนศาสนาและโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล   แบบให้เปล่า   
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น โครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิ 3 
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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 

 
แผนภูมิที่ OP 1-1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

วิสัยทัศน์ : คณะศกึษาศาสตร์เป็นผู้น าในการผลติและพฒันาครูที่มีความเป็นเลศิทางด้านวชิาการในระดบัชาติ ภายในปี พ.ศ. 2564 

 

ป.เอก, 17 

ป.โท, 26 ผศ.ป.เอก, 10 

ผศ.ป.โท, 9 

รศ.ป.เอก, 8 รศ.ป.โท, 1 

ป.โท, 7 

ป.ตรี, 27 

ต ่ากวา่ ป.ตรี 
, 10 

พนง.ม.อ., 
19 

ลกูจ้าง, 25 

ข้าราชการ
, 5 

พนง., 75 

ลกูจ้าง, 
33 

พนง.
รายได้
, 2 

ข้าราชการ, 
5 

พนง., 56 

ลกูจ้าง, 8 

พนง.รายได้, 
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 สระวา่ยน้ 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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ OP 1-1 โครงสร้างองคก์รและการบริหารงาน 
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    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 

-มีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่
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 

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 
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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 ์

 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  
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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 
Ranking เนื่องจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เปน็หน่วยงานในระดับภูมิภาค เทียบเท่ากับมหาวิทยาลยัขอนแก่น
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ในด้านต่าง ๆ พบว่า มีผลการด าเนินงานดา้น
บัณฑิตที่มงีานท าใน 1ปี ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บณัฑิต อยู่ในระดับที่ต่ ากวา่คู่เทียบ 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแข่น) เนื่องจาก ปัจจยัน าเข้าของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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
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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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4. ตารางสรุปผลการประเมิน (overall band) 
 

จากการพิจารณารายงานการประเมินตนเองและการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า 
 ระดับการประเมินในภาพรวมด้านกระบวนการ (Process Scoring Band) = 2 
 ระดับการประเมินในภาพรวมด้านผลลัพธ์ (Result Scoring Band) = 2 

 
หมายเหตุ : ระดับการประเมินในภาพรวม (Overall Band) เป็นการรวมคะแนนผลการประเมินจากทุกหัวข้อ
ตามเกณฑ์ EdPEx ทั้ง 17 ข้อ แล้วจึงท าการแปลผลออกมาเป็นระดับการประเมินในภาพรวม ไม่ได้เป็นการน า
ระดับการประเมินรายหัวข้อ (Item Band) มาเฉลี่ยรวมกันแต่อย่างใด   
 

เกณฑ์การประเมิน ค่าน  าหนัก Overall score  (%)  
หมวดที่ 1 การน าองค์กร 120  

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง     70 17.5 
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม    50 12.5 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 85  
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 45 9 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 40 8 

หมวดที่ 3 ลูกค้า 85  
3.1 เสียงของลูกค้า 40 8 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 45 9 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 90  
4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินการขององค์กร   45 6.75 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ    45 6.75 

หมวดที่ 5 บุคลากร 85  
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  40 8 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 9 

หมวดที่ 6 ระบบปฎิบัติการ 85  
6.1 กระบวนการท างาน  45 9 

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน        40 6 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 450  

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนกร  120 18 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  80 8 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  80 8 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล      80 8 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการตลาด 90 9 

รวมคะแนน 1,000 160.5 
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