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 สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด และจะต้องท าให้มั่นใจได้ว่า บัณฑิตที่ผลิตออกไปมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน คณะ
ศึกษาศาสตร์จึงได้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นแนวทางเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์  
 คณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx  ในปีการศึกษา 2559 
เป็นครั้งแรก และพยายามพัฒนางานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน     
การน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ ช่วยให้คณะฯ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันและเห็นแนวทางในการพัฒนาสู่อนาคต สามารถพัฒนากระบวนการต่างๆ อย่างเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
ทั้งนีเ้พ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 ในการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2562 คณะฯ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
เพ่ือให้เห็นถึงแนวโน้มของการพัฒนา และใช้ประกอบการประเมินการด าเนินงานขององค์การ พร้อมรับฟัง
ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาคุณภาพจากคณะกรรมการในการพัฒนาการด าเนินการที่ดีข้ึนต่อไป  
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โครงร่างองค์การ 
P.1 ลักษณะองค์การ 
P.1ก สภาพแวดล้อมขององค์การ 

คณะศึกษาศาสตร์ (ศษ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ก่อตั้งขึ้นในปี 2511 เปิดรับนักศึกษารุ่น
แรก จ านวน 60 คน (สาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน 35 คน และสาขาศิลปศาสตร์ จ านวน 25 คน) โดยใช้อาคาร
เรียนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ของปีเดียวกัน ได้ย้าย
นักศึกษารุ่นแรกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยก าหนดวันที่ 9 พฤศจิกายนของ
ทุกปีเป็นวันรูสะมิแล ทั้งนี้ การก่อตั้ง ศษ. ที่วิทยาเขตปัตตานีเป็นการขยายโอกาสและความเท่าเทียมทาง
การศึกษาจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค ศษ. ม.อ. มีจุดมุ่งหมายหลักและความโดดเด่นในด้านการผลิตครูระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นักจิตวิทยา ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพในสังคมพหุวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิต ศษ. มีเอกลักษณะเฉพาะเนื่องจากเป็นหน่วยงานเดียว
ในประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) และศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร์) ภายใต้ความร่วมมือที่เข้มแข็งจากท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก ในระดับชาติและนานาชาติ 
P.1ก(1) หลักสูตรและบริการ 
ตาราง OP-1 หลักสูตรและบริการที่ส าคัญ 
ประเภท ระดับ วิธีการจัดการศึกษา/ กลไกการบริหารหลักสูตร สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

หลักสตูร 
(จ านวน) 
 

ปริญญา 
ตร ี
(4) 

ศษ. จัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรทีไ่ด้มาตรฐานด้วยความ
ร่วมกับอย่างเข้มแข็งกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนน้การเรยีนรู้แบบกระตือรือร้น 
การทดลองในห้องปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพ มีกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมดูแลคณุภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบกลไกการประกันคุณภาพและการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

หลักสตูรที่ได้มาตรฐาน
ระดับชาติ คณาจารย์และที่
ปรึกษาท่ีมีประสบการณ์
และคณุภาพ รวมทั้ง 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
ห้องสมุด ระบบฐานข้อมูล 
โปรแกรมการเรียนตา่ง ๆ 
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย wifi 
วารสารศึกษาศาสตร์ (TCI 
กลุ่ม 1) รวมถึงการได้รับ
ความร่วมมือจากวิทยากร
ภายนอกท่ีมีชื่อเสียงท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติมา
ให้ความรู้แก่นักศึกษา 

ประกาศ- 
นียบัตร
บัณฑิต 
(1) 
 

ศษ. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการเรยีนรู้แบบกระตือรือร้น  
การศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพท่ีเน้นให้นักศึกษามี
ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดตี่อวชิาชีพครู มีกรรมการบริหาร
หลักสตูรท าหน้าที่ควบคมุดูแล โดยใช้กลไกการประกันคณุภาพ
และการปรับปรุงคณุภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

โท/เอก 
(5/1) 

ศษ. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการศึกษาค้นคว้าหาความรูด้้วย
ตนเอง เน้นกระบวนการวิจัย มีการจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน และ
ฝึกงาน 

บริการ 

วิชาการ ศษ. มีศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บรหิารและบุคลากรทางการศึกษา
ภาคใต้เป็นผู้ประสานงานหลักและด าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการในการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การ
บริการแบบให้เปล่า แบบเรียกเก็บค่าลงทะเบียนและแบบว่าจ้าง 
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

บุคลากร/คณาจารย/์
หลักสตูร/อาคารและ
สถานท่ี/สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่มีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพส าหรับการ
ให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

วิชาชีพ ศษ. มีโรงเรียนสาธติและอนุบาลสาธิตเป็นแห่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพระดบัชาติ 
โดยบรหิารภายใต้ความร่วมมือท่ีเข้มแข็งของผู้ปกครองและชุมชน 
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P.1ก(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
ตารางท่ี OP-2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและสมรรถนะหลัก  
วิสัยทัศน ์ คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้น าในการผลิตและพัฒนาครูที่มีความเป็นเลศิทางด้านวิชาการในระดบัชาติ ภายในปี 

พ.ศ. 2566    
พันธกิจ (1) ผลติและพัฒนาครูที่มีความเปน็เลิศทางด้านวิชาการโดยใช้การวจิัยเป็นฐานในสังคมพหุวัฒนธรรม          

(2) พัฒนางานวิจัยและนวตักรรมทางการศึกษาท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในสังคม (3) ให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย (4) ส่งเสรมิเอกลักษณ์และวฒันธรรมท้องถิ่นและประเทศชาติ          
(พันธกิจร่วม) 

ค่านิยม THE SIGN: Team learning, High performance, Engagement, Service mind, Innovative mind, 
Good governance, Networking  

สมรรถนะ
หลัก 

(1) ความเชี่ยวชาญด้านการผลติครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเนน้การเรยีนการสอนแบบ Active learning 
บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม (2) ความเชี่ยวชาญในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในภมูิภาค      
(3) ความเป็นเลิศในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

      การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของคณะศึกษาศาสตร์ ตอบสนองกับความต้องการของคณะและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561-2565 ซ่ึงได้ก าหนดเป้าหมายสูงสุดในประเด็น (1) ความ
เป็นเลิศทางวิชาการระดับโลก โดยประเมินความส าเร็จจากความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดย 
benchmarking กับมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศและอาเซียน (2) การขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยการน าความรู้และผลงานทางวิชาการสู่การสร้างสังคมที่มีความรู้ พัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความผูกพันกับ
สังคม ด้วยเหตุดังกล่าว คณะจึงมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านการผลิตและพัฒนาครูและความเชี่ยวชาญในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
P.1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

บุคลากร ศษ. มีจ านวนทั้งสิ้น 237 คน แบ่งเป็นสามกลุ่มคือ (1) สายวิชาการ จ านวน 117 คน โดย
ปฏิบัติงานอยู่ท่ีคณะ จ านวน 69 คน และ ร.ร. สาธิต จ านวน 48 คน (2) สายสนับสนุน จ านวน 80 คน และ 
(3) สายวิชาชีพ จ านวน 40 คน (ดูตาราง OP-3) บุคลากรทั้งสามสายงานมีความต้องการที่ไม่แตกต่างกันคือ 
(1) มีความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่แล้ว (2) ต้องการองค์กรที่มีคุณภาพ และ (3) ต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กรในการเรียนรู้และพัฒนางานของตนเอง (ดังแสดงในภาพที่ OP-1) ซึ่งผู้บริหารมองว่าความต้องการ
ดังกล่าวเป็นจุดแข็งที่จะน าคณะไปสู่การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  
 

 
ภาพที่ OP-1 ความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร  
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ตารางท่ี OP-3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสายงาน ต าแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา       
(ข้อมูล 31 พ.ค. 2563) 

สาย ต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานหลักท่ี 

รวม คณะ ร.ร. สาธิต ร.ร.อนุบาลสาธติ 
<ตร ี ตร ี โท เอก รวม <ตร ี ตร ี โท เอก รวม <ตร ี ตร ี โท เอก รวม 

วิชาการ 
รศ. - - 1 8 9 - - - - - - - - - - 9 
ผศ. - - 8 12 20 - - 5 1 6 - - - - - 26 
อ. - - 23 17 40 - 9 31 2 42 - - - - - 82 

สนับสนุน 6 31 7 - 44 4 15 1 - 20 10 6 - - 16 80 
วิชาชีพ - - - - - - - - - - - 39 1 0 40 40 
รวม 6 31 39 37 113 4 24 37 3 68 10 45 1 0 56 237 

 
ตารางที ่OP-4 สถานภาพและการว่าจ้าง (ข้อมูล 31 พ.ค. 2563) 

สาย 
ปฏิบัติงานหลักท่ี 

รวม คณะ ร.ร. สาธิต ร.ร.อนุบาลสาธติ 
G SG SF F รวม G SG SF F รวม G SG SF F รวม 

วิชาการ 3 56 6 4 69 2 39 3 4 48 10 6 - - 16 80 
สนับสนุน - 19 - 25 44 0 5 3 12 20 0 0 0 16 16 80 
วิชาชีพ - - - - - - - - - - 1 0 0 39 40 40 
รวม 3 75 6 29 113 4 24 37 3 68 10 45 1 0 56 237 

G=ข้าราชการ; SG=พนักงาน ม.อ. งบประมาณแผ่นดิน; SF=พนักงาน ม.อ. งบประมาณเงินรายได;้ F=พนักงานเงินรายไดค้ณะ 
 
P.1ก(4) สินทรัพย์ 
ตาราง OP-5 สินทรัพย์ที่ส าคัญ 
อาคารสถานท่ี มีอาคารเรียนจ านวน 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ ศษ. 3 หลัง และมีอาคารปฏิบตัิการของ

สาธิตและอนุบาลสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบตัิการสอนของ ศษ. 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดการต่าง ๆ virtual classroom เครื่องตรวจข้อสอบ โปรแกรมส าเร็จรูป 

แบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและแบบวัดความสนใจและความถนัดทางการศึกษา 
วารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ (TCI1) หนังสือ งานวิจัย ว.พ. สารนิพนธ์  
สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพัก ลานกิจกรรม สนามกีฬาในรม่ ฟิตเนส 
 
P.1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
               ศษ. ม.อ. ด าเนินงานโดยยึดภายใต้ กฎ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ครุสภาและ
กระทรวงเพ่ือให้เป็นมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
ตารางท่ี OP-6 กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  
  ด้าน กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก าหนด/เกณฑ์ 
หลักสตูร (1) กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑม์าตรฐาน

หลักสตูร พ.ศ. 2558 (3) ข้อบังคับของครุสภาว่าด้วยการรับรองปรญิญาบัตรและประกาศนียบตัรวิชาชีพครูหรือ
สภาวิชาชีพ 
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การเงิน  
การคลัง
และพัสด ุ

(1) ระเบยีบว่าด้วยการบริหารงบประมาณของส านักงบประมาณ พ.ศ.2561 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างฯ พ.ศ.2650 (3) ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินรายได้ 
พ.ศ.2551 

บุคลากร (1) ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 (2) ประกาศการจดัสวสัดกิารพนักงาน 
ม.อ. พ.ศ.2560 (3) ข้อบังคับว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ ม.อ. พ.ศ.2562   (4) ระเบียบ ม.อ.ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ ม.อ. พ.ศ.2554 

การวิจัย (1) ระเบยีบ ม.อ. ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนการวิจัย  พ.ศ.2547 (2) จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ พ.ศ.
2555 

สารสนเทศ (1) พระราชบญัญัติว่าด้วยการรกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2560 
การบริหาร
จัดการ
และการ
บริการ 

(1) ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการวา่ด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนกัศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา          (2) 
ประกาศระเบียบวา่ด้วยความประพฤติและการปฏิบัตตินของนักเรียน พ.ศ. 2551 (3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ออกตามความในกฎหมายการศึกษา 

 
P.1ข ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
P.1ข(1) โครงสร้างองค์การ 
         ศษ. ด าเนินงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ม.อ. และขับเคลื่อนองค์กรผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ 
โดยมีคณบดีเป็นผู้น าสูงสุด การด าเนินงานของคณะมีการก ากับ ดูแลและติดตามงานโดยผู้บริหารแต่ละฝ่าย
ตามล าดับขั้นตอนของการบริหาร มีคณะกรรมการต่าง ๆ รับผิดชอบงานตามพันธกิจ มีการประเมินผลคณบดี
โดยคณะกรรมการในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย คณะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการวิทยา
เขตฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและสภามหาวิทยาลัย และมีหน่วยตรวจสอบภายในติดตามการ
ด าเนินงานของคณะ ดังภาพที่ OP1 แสดงโครงสร้างองค์การ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ OP-2 โครงสร้างองค์การ 
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P.1ข(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตารางท่ี OP-7 กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
กลุ่มลูกค้า ความต้องการ/ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวัง 

นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตร ี

(1) มีความรู้ในวิชาชีพและทักษะในการประกอบอาชีพ (2) ส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร (3) สอบผ่าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (4) ทุนการศึกษาและสวสัดิการนักศึกษา
ส าหรับผู้ที่มีปญัหาเศรษฐกิจและความต้องการพิเศษ (5) สิ่งแวดล้อม 
เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอและทันสมยั 

(1) 7.1-9 , 7.1-14, 7.1-15           
(2) 7.1-28                  
(3) 7.1-9 
(4) 7.5-7 

นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

(1) ผลงานวิจัยไดร้ับการตีพิมพ์ เผยแพร ่(2) มีทุนการศึกษา 
ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ทุนไปน าเสนอผลงานวิจัยท่ีเพียงพอ
เหมาะสม (3) เครื่องมือและอุปกรณ์ เพียงพอและทันสมัย            
(4) หลักสตูรทีไ่ด้มาตรฐานและมีทักษะในการบริการองค์การ  

(1) 7.1-30 (2) 7.5-9 (3) 7.1-30 
(4) 7.4-5  

ผู้รับบริการ
วิชาการ 

องค์ความรู้และค าแนะน าทางวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว 
ทันสมัยและใช้ได้จริง 

จัดโครงการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการ (คศ.3,คศ.4) 

ผู้รับบริการ
วิชาชีพ 

ผู้ปกครองของ นร. โรงเรยีนสาธติและอนุบาลสาธิตต้องการให้บุตรเข้า
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคณุภาพ  

โครงการ SMP, AFS, วมว. 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ความต้องการ/ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวัง 

ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับการท างานในยคุ
ปัจจุบัน รวมถึงมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือส่วนรวม 

7.1-16 , 7.1-17 

ผู้ปกครอง 
นศ. 

จบการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด และมีงานท า  7.1-28 

 
P.1ข(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ตารางท่ี OP-8 คู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบ  

คู่ความ
ร่วมมือ 

บทบาทต่อคณะ ข้อก าหนดส าคัญ การสื่อสาร 
การแข่งขัน/
นวัตกรรม 

คณะ วทท./
มษ. 

จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสตูรที่
สอดคล้องกับหลักสตูรและ
ความรู้เฉพาะทางพื้นฐาน 

นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน
พร้อมส าหรับการเรียนใน
หลักสตูรของคณะ 

การประชุม/จดหมาย/
เว็บไซต์และโทรศัพท ์

ปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น 
Active learning  

หน่วยฝึก
ปฏิบัติงาน
และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

ให้การฝึกปฏบิัติงานให้
ความรู้เชิงทักษะ
ประสบการณ์วิชาชีพแก่
นักศึกษาปริญญาตรีใน
สาขาวิชาต่างๆ 

หน่วยฝึกฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามที่ครุสภา
ก าหนด และมีครูพี่เลี้ยง
ประจ าหน่วยฝึกท่ีสามารถ
ดูแลนักศึกษาได้ และหน่วย
ฝึกไดร้ับ 

ส ารวจ/ตรวจเยี่ยม/
นิเทศรายบุคคล/
ประสานงานโดย 
หนังสือราชการและ
โทรศัพท/์เชิญประชุม
ก่อนและหลังการฝึก 

ร่วมมือจัดท าและ
ปรับปรุงหลักสูตร/
ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐาน/ MOU/ 
แต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหน่วยฯ 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 
P.2ก สภาพด้านการแข่งขัน 
P.2ก(1) ล าดับในการแข่งขัน 
ตารางท่ี OP-9 สภาพการแข่งขัน 

ด้าน สภาพการแข่งขัน จ านวนคู่แข่ง 
ด้านการเรียน
การสอน 

ในปี 2560 คณะศึกษาศาสตร์ถูกจดัโดย World University Ranking 
ให้อยู่ในดับท่ี 6 ของประเทศโดยได้คะแนน 17.5 อัตราการสอบบรรจุ
ครูผู้ช่วยของคณะศึกษาศาสตรม์ีคะแนนเป็นอันดับ 1 ใน
ระดับประเทศ ส่วนปี พ.ศ. 2561 ถูกจัดอยู่ในอันดับ 9 โดยได้คะแนน 
19.6   

ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์ใน
ประเทศไทย จ านวน 77 แห่ง 
 

ด้านการวิจัย คณะมีวารสารศึกษาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อยู่ใน TCI ฐานท่ี 1 และมสีถานวิจัยและหน่วยวิจยัที่มี
ความเป็นเลิศ 

วารสารในฐาน TCI กลุ่ม 1 
จ านวน 186 ฉบับ 

ด้าน
ภาพลักษณ์
นานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน
บุคลากร การท างานวิจัยร่วม การแลกเปลีย่นนักศึกษากับ
ต่างประเทศอยา่งต่อเนื่องในปี 2561 มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจ านวน 
144 คน ปี 2562 จ านวน  86  คน 

 
         - 

 
P.2ก(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
         การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่กระทบต่อความสามารถด้านการแข่งขันเชิงบวก ได้แก่ การได้รับการจัดสรร
งบประมาณและทุนการศึกษพิเศษในพ้ืนที่พิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล  การ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและการบริหารจัดการหลักสูตรใหม่  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่กระทบต่อ
ความสามารถด้านการแข่งขันเชิงลบ ได้แก่ เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามพ้ืนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดการเรียนการสอนของระบบโรงเรียนสอนศาสนาเพ่ิมมากข้ึน 
P.2ก(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
        แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญได้แก่ เครือข่ายสภาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระบบ 
CHE QA ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฐานข้อมูล ISI/Scopus และ website ของ
สถาบันต่างๆ รวมถึงการจัดอันดับทางด้านการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับความน่าเชื่อถือเช่น The 
World University Ranking เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานในระดับภูมิภาค จึงมีคู่
เทียบที่ส าคัญคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในระดับเดียวกัน 
P.2ข บริบทเชิงกลยุธ์ 
ตารางท่ี OP-10 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ ์

ด้านพันธกิจ บรูณาการและงานวิจัยงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
ด้านบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ผูส้อนสูเ่ข็มมุ่งของการจัดการสอนแบบ Active Learning 

ความ
ได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ ์

ด้านพันธกิจ (1) มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) เรียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และศิลปศาสตรบณัฑติ (ศึกษาศาสตร์) เรียนร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มี
ความแข็งแกร่ง (2) มีการบริการวชิาการแก่ชุมชนในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง (3) มีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศอยา่งเข้มแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่งในพื้นที่ มีการท า MOU กับมหาวิทยาลยัต่าง ๆ เช่น Faculty 
of Education, Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนเีซีย Centre for Instructional 
Technology and Multimedia, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
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P.2ค ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

คณะฯ ใช้ตัววัดตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้และมีการติดตามด้วยกระบวนการ SIPOC ทั้งระบบ พร้อมทั้ง
ใช้วงจรคุณภาพพ้ืนฐาน PDCA ในการติดตามงานประจ า และระบบการประเมินต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด มีการน า OFI จากการประเมินแต่ละรอบไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดการด าเนินงานที่ดีต่อไป  
ตารางท่ี OP-11 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ประเภท ที่มาของการปรับปรุง วิธีการ ผลการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
งานประจ า การทักท้วง 

การพัฒนาระบบใหเ้ร็วข้ึน 
ปัญหาจากหน้างาน 

PDCA 
วิจัย 

-งานมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

แต่ละฝ่ายงาน 

การพัฒนาหลักสูตร ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ 
AUN-QA 

PDCA 
แผนพัฒนา 
Story board 

-เกิดคู่เทียบ 
-หลักสูตรมมีาตรฐาน
มากขึ้น 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

การพัฒนาคณะ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน EdPEx 
ข้อร้องเรียน 
สายตรงคณบด ี
กล่องแสดงความคดิเห็น 
การประชุมต่าง ๆ  

PDCA 
แผนพัฒนา 
Story board 
SIPOC 

-กระบวนการท างานดี
ขึ้น 
-งานเป็นระบบมาก
ขึ้น 
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หมวด 1 การน าองค์การ 
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 
1.1ก วิสัยทศัน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
1.1ก(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม 

ผู้บริหารคณะ กรรมการคณะและหัวหน้าภาควิชา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรประชุมเพ่ือร่วม
ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมโดยวิเคราะห์  (1) ความต้องการจ าเป็นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
(2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและวิทยาเขตปัตตานี และ (3) ทิศทางและแนวโน้มนโยบายทางการด้าน
การศึกษาของประเทศและนานาชาติ การประชุมระดับคณะจัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และระดับกรรมการคณะ
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง นอกจากนั้น การทบทวนวิสัยทัศน์จัดเป็นประจ าทุกปีโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา
และหัวหน้างาน โดยมีฝ่ายนโยบายและแผนเป็นเจ้าภาพหลัก จากนั้นให้น าเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ 
ผลการทบทวนครั้งล่าสุดยังคงให้มีค่านิยม THE SIGN แตเ่ปลี่ยน Happiness เป็น High Performanc และ
เปลี่ยน Good Friends เป็น Good Governmance เพ่ือเน้นคุณค่าร่วมในการเป็นผู้น า “ที่มีความเป็นเลิศใน
การผลิตและพัฒนาครู” “โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้เห็นว่าค่านิยมเก่ียวกับ 
Happiness และ Good Friends มีความคล้ายคลึงกับ Teamwork และ Networking ที่ถูกก าหนดไว้แล้ว 
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้การถ่ายทอดค่านิยมเน้นความเป็นเลิศมากข้ึน โดยผ่านการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในการประชุมผู้บริหาร ประชุมคณาจารย์ ประชุมกรรมการคณะ ประชุมบุคลากรและกิจกรรม
อ่ืน ๆ ของคณะ รวมทั้งสื่อสารกับคณบดีของคณะคู่ความร่วมมือ  และผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ 
แผ่นพบั ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ที่ส าคัญคือ คณบดีและผู้บริหารทุกคนมีความมุ่งมั่นต่อการน าค่านิยมไปสู่
การปฏิบัติโดยแต่งตั้งคณะท างานสื่อสารองค์กรและ “THE SIGN” เป็นค าพูดที่ผู้บริหารย้ าเตือนเสมอเมื่อต้อง
พูดต่อประชาคมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพของคณะ 
1.1ก(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
 ผู้บริหารทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  ในการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือนคณบดีจะก าชับและทบทวนกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง หากมีประเด็นที่สงสัยหรือต้อง
พิจารณาเพ่ิมเติมผู้บริหารจะขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคลากร หรือฝ่ายนิติ
กรของมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจ การสื่อสารกฎระเบียบจะถ่ายทอดและก าชับ
ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามในการประชุมบุคลากรและประชุมอาจารย์ นอกจากนั้น ผู้บริหารได้เชิญวิทยากร
มาให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและส่งบุคลากรไปอบรมเพ่ิมเติมจาก
วิทยากรภายนอก ได้แก่ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการเงินและวัสดุ เพ่ือกลับมาขยายผล
ในคณะ นอกจากนั้น ยังก ากับและติดตามให้ (1) หลักสูตรมีมาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนดและผ่านการรับรอง
จากสภาวิชาชีพ หรือรับรองจาก สมศ. (2) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและรายได้ทบยอดรายวัน การจัดซื้อ
และจ้างเหมาเป็นไปตามระเบียบ โดยมีการรายงานเงินคงเหลือและค่าใช้จ่ายทุกเดือนในที่ประชุมกรรมการ
คณะ มีการรับการตรวจสอบความโปร่งใสจากหน่วยตรวจสอบภายในและน ามาปรับปรุง (3) ก ากับดูแลให้การ
สรรหา การคงอยู่และการประเมินบุคลากรเป็นไปตามระเบียบ (ภาพที่ 5.1-2) เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ของบุคลากร (4) การด าเนินงานของคณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหนึ่งใน Core Value โดยแสดง
บทบาทผู้บริหารสรุปไว้ในตารางที่ 1.1-1 
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ตารางท่ี 1.1-1 บทบาทของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาล กระบวนการด าเนินงาน บทบาทของผู้บริหาร 
ความโปร่งใส ด าเนินงานตามระเบียบ กฎหมายและข้อ

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง  
วัสดุ ครภุัณฑ์ ระเบยีบการเงิน เป็นต้น   

(1) ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตดัสินใจ (2) ก ากับ
ดูแล ตดิตามควบคุม ตรวจสอบและใหร้ายงานผลการเงินและ
การตัดสินใจในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน 

คุณธรรม ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของนักวิจัย และของ ม.อ. 

(1) บริหารงานบคุคลให้เป็นไปตามระเบยีบข้อบังคับ (2) 
ก าชับให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ  

การมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศในการมสี่วนร่วมในการ
ท างาน รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุก
ระดับ  

(1) จัดเวทีและพื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับผู้บริหาร (2) 
กิจกรรมผู้บรหิารพบภาควิชาเพื่อรับฟังความเห็น (3) ให้ทุก
ฝ่ายมสี่วนร่วมในการประเมินแบบ 360 องศา 

ความรับผิดชอบ มอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี (1) กระจายความรบัผิดชอบและอ านาจในการตัดสินใจตาม
ขอบข่ายงาน (2) ติดตามร่วมกับทมีบริหารสัปดาห์ละครั้ง  

ความคุ้มค่า วิเคราะห์แผนการด าเนินงานและการใช้
เงินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

(1) ท าแผนบริหารงบประมาณการเงิน (2) วิเคราะห์จดุคุ้มทุน
และรายงานผลให้บุคลากรรับทราบรวมถึงการวิเคราะห์ Blue 
ocean เพื่อสรา้งตลาดและกลุ่มลกูค้าใหม่   

นิติธรรม สื่อสาร เผยแพร่ กฎระเบียบข้อบังคับและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

(2) ก ากับและติดตามให้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (2) สร้าง
บรรยากาศในการท างานภายใต้กรอบมาตรฐานเดยีวกัน 

 

1.1ก(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จ 
ผู้บริหารคณะจัดพ้ืนที่ท างานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายงานต่าง ๆ และปรับ

โครงสร้างองค์การและการบริหารงานให้เกิดความคล่องตัว เช่น เพ่ิมและพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ให้เอ้ือต่อการสอนแบบ Active learning และการพูดคุยวิจัย เป็นต้น วัฒนธรรมองค์กรจึงส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นวง PLC และ EDU Talk ในระดับคณะอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกระดับอย่างน้อยเดือน 3 ครั้ง ภายใต้สโลแกน 
“Empowering educators to work beyond quality” เช่น การสอนโดยใช้ LMS2 ใช้ Zoom การเข้าสู่ 
PSU TPSF และต าแหน่งทางวิชาการ การส่งเสริมให้บุคคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่ง การขอ Best 
practice เป็นต้น ทุก ๆ เดือนคณบดีจะมอบช่อดอกไม้และชื่นชมเม่ือบุคลากรและนักศึกษาได้รับรางวัลต่าง ๆ 
ในที่ประชุมกรรมการคณะ นอกจากนั้น ผู้บริหารยังสนับสนุนให้มีการสร้างความผูกพันร่วมกันระหว่างศาสนา
พุทธและอิสลาม กิจกรรม 5ส กิจกรรมท ากระทงร่วมกัน กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ซึ่งจัดอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
การทบทวนและประเมินกิจกรรมเป็นไปทั้งแบบเป็นทางการ (เช่น การประชุมกรรมการคณะ ทีมบริหาร) และ
พูดคุยไม่เป็นทางการ ผลจากการพูดคุยท าให้เห็นจุดแข็งร่วมกันว่าอาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่จบจาก ม.อ. 
ท าให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบช่วยเหลือเกื้อกูลและประณีประนอมซึ่งเอ้ือต่อการจับมือกันสู่ความส าเร็จ ดังที่
เห็นได้จากการให้โอกาสน้อง ๆ รุ่นใหม่เข้ามาฝึกบริหารคณะในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ และให้โอกาสบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาวะผู้น า
และหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพอ่ืน ๆ ท าให้ในปีนี้มีอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 2 ราย และอยู่
ระหว่างกระบวนการพิจารณาอีก 13 ราย มีเป็นผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 1 ราย และได้รับการทาบทามอีก 
1 ราย และมีบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการประเมินค่างาน 5 ราย เพ่ือการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ในปีนี้คณะ
ได้ลงทุน (creative risk) สร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบกระตือรือร้น 
(active learning) ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นการหารายได้ในอนาคตในการให้หน่วยงานภายในและภายนอก
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เข้ามาเช่าห้องประชุมเพ่ือจัดการประชุมทางการศึกษาและสาธิตการสอนในสามจังหวัดชายแดนใต้แทนการใช้
บริการโรงแรม 
 

1.1ข การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ 
1.1ข(1) การสื่อสาร 

ผู้บริหารคณะสื่อสารกับนักเรียน ลูกค้า บุคลากร คณาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้วิธีการ
สื่อสาร รูปแบบและเป้าหมายที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าก าลังสื่อสารเรื่องอะไรและสื่อสารกับใคร พร้อมทั้ง
ทบทวนความถ่ีในการสื่อสารตามท่ีระบุไว้ในตาราง 1.1-2 โดยเฉพาะสื่อการกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในระดับบุคคล 
(ภาพที่ 2.2-1) คณะมกีารทบทวนรูปแบบและวิธีการสื่อสารโดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบการสื่อสารของ
คณะเป็นเจ้าภาพ นอกจากนั้น ผู้บริหารยังได้วิเคราะห์ประสิทธิภาพการสื่อสารทุกภาคเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบ
และวิธีการสื่อสารที่รองคณบดีใช้ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกคณะ ผลการทบทวนท าให้การสื่อสาร
ของผู้บริหารไปยังกลุ่มต่าง ๆ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลท าให้คณาจารย์และบุคลากรมี
ความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม (engagement) ในการพัฒนางานและกระบวนการท างานที่ช่วยให้บรรลุ
ตัวชี้วัด (7.4-1) นอกจากนั้น การสื่อสารภายนอกองค์การท าให้ลูกค้าในอนาคตเกิดความเชื่อมั่นต่อคณะและมี
การรับรู้ภาพลักษณ์ของคณะดียิ่งขึ้น ซึ่งท าให้ตัวชี้วัดบางตัวดีขึ้น และผลลัพธ์จากการสื่อสารสามารถน ามาใช้
เป็นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการบริหารงบประมาณ  
 

ตารางท่ี 1.1-2 การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  
วิธีการ รูปแบบ เปา้หมาย เร่ืองท่ีสื่อสาร บุคลากร ความถี่ 

ประชุม
คณะกรรมการ
คณะ 

Two 1, 2, 3 ทบทวนโยบายคณะและมหาลัย ทบทวนแนวปฏิบัติ ช่ืนชม
ยกย่องผู้ไดร้ับรางวัล รายงานผลการปฏิบัติงาน รับฟังและ
พิจารณาแกไ้ขเรื่องราวร้องทุกข์ มติ ระเบยีบ กฎเกณฑ ์

A, H, F M 

สายตรง Dean  Two 1, 3 รับฟังเรื่องราวข้อติชม S, E, G T 
เว็บไซตค์ณะ One 1, 2, 3 ความเคลื่อนไหวของคณะ (ข่าวสาร หลักสตูร การบริการ) G T 
กิจกรรมคณะ 
ปีใหม่ เกษียณฯ 

Two 1, 3 ไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างความผูกพันกับองค์การ R, J, M T 

สัมมนาอาจารย์
และบุคลากร 

Two 1, 2, 3 ช้ีแจงและทบทวนนโยบายและโครงสร้างองค์การ ระดม
ความคิดเห็นในการพัฒนาคณะในแต่ละภาคการศึกษา 

A, H, R, 
J 

L 

ประชุมบุคลากร Two 1, 2, 3 รายงาน ปรึกษาหารือและทบทวนแนวทางด าเนินงาน A, R M 
Facebook Two 1, 2, 3 กิจกรรมของคณะ และเป็นช่องทางการถามตอบกิจกรรม S, E, G T 
Line Two 1, 2, 3 กิจกรรมของคณะ และการถามตอบรายละเอียดในงาน A, R, J T 
ผู้บริหารพบ นศ Two 1, 3 วิสัยทัศน์และนโยบาย ฟังเสียงและช่วยเหลือลูกค้า SS, A, H Y 
อาจารย์ที่
ปรึกษาพบ นศ. 

Two 1, 3 ช้ีแจงระเบียบตา่ง ๆ และการลงทะเบียน พร้อมฟังเสียง
และช่วยเหลือลูกค้า เช่น ปัญหาการเรยีน เป็นต้น 

FF, SS L 

ผู้บริหารพบ
ตัวแทนศิษย์เก่า 

Two 1, 2, 3 กิจกรรมของคณะ ความผูกพันกับองค์การ การให้รางวัล
ศิษย์เก่า การระดมทุนและช่วยเหลือคณะ 

A, E Y 

ผู้บริหารพบ
หน่วยฝึกและ
เขตพื้นท่ี  

Two 1, 2, 3 การจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนา
นักศึกษา การวิจัย การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร 

GG Y 

ประชุม
ผู้ปกครอง นร. 

Two 1, 2, 3 ช้ีแจงนโยบายของคณะและโรงเรยีน รับฟังความเห็นของ
ผู้ปกครองต่อการพัฒนา รร. และ นร. และสร้างความ

MM, J L 
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วิธีการ รูปแบบ เปา้หมาย เร่ืองท่ีสื่อสาร บุคลากร ความถี่ 
รร. สาธติ ผูกพันกับโรงเรียน 
รูปแบบ: One=สื่อสารทางเดียว; Two=สื่อสารสองทาง เป้าหมายการสื่อสาร: 1=สื่อสารแบบตรงไปตรงมา; 2=สื่อสารให้
ทราบถึงการตัดสินใจ; 3=สื่อสารให้เกิดการด าเนินงานท่ีดีขึ้น บุคลากรหรือลูกค้า: A=ทีมบริหาร; H=หัวหน้าภาค; F=ตัวแทน
คณาจารย;์ R=สายสนับสนุนท้ังคณะ; J=สายวิชาการทั้งคณะ; S=ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย; E=ศิษย์เก่า; G=บุคคลทั่วไป; M=
ครอบครัวของบุคลากร; SS=นักศึกษา; FF=อ.ท่ีปรึกษา; MM=ผู้ปกครอง นร.; GG=ครูพี่เลี้ยงและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ความถี่: M=เดือนละครั้ง; L=ภาคเรียนละครั้ง; Y=ปีละครั้ง; T=ตลอดปี 
1.1ข(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ  
 ผู้บริหารระดับสูงของคณะศึกษาศาสตร์ ได้กระตุ้น มุ่งเน้น และติดตามให้บุคลากรด าเนินการและ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุแผนกิจกรรม ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามแผนของ
คณะผ่านการก าหนดตัวชี้วัดทุกๆกิจกรรมการปฏิบัติงาน  การก ากับดูแลติดตามและรายงานผลการท างานในที่
ประชุมกรรมการคณะ ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ จะได้รับการยกย่องเชิดชูในวันส าคัญต่าง ๆ 
เช่น อาจารย์ตัวอย่าง บุคลากรดีเด่น  
ตารางท่ี 1.1-3  การขับเคลื่อนพันธกิจ 

พันธกิจ วิธีการขับเคลื่อน ผลการขับเคลื่อน 
1) ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

การส่งเสริมการท าวิจัย 7.1-19 , 7.1-20 ,7.1-21 , 
7.1-22 , 7.1-57 

การผลักดันให้คณาจารย์มตี าแหนง่ทางวิชาการ 7.3-2 
การพัฒนาการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา การปรับเปลี่ยนรายวิชาเรียน

และเทคนิคการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย 

พัฒนาบัณฑิตทุกระดับตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต 7.1-16 , 7.1-17 
2) พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่
สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงใน
สังคม 
 

(1) ให้ทุนวิจัย มีพ่ีเลี้ยงนักวิจัยเพือ่พัฒนาการวิจัยด้านการ
เรียนการสอนและให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามที่ สกอ. 
ก าหนด พร้อมทั้งน าผลการวิจยัมาพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาผู้เรียน (2) สนับสนนุให้คณาจารย์ท าวิจัยเพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน (3) เป็นพี่เลี้ยงโรงเรยีน
น าร่องในพื้นที่นวัตกรรม 

7.4-16 

3) ให้บริการวิชาการและการ
วิจัยแก่ชุมชนและสังคม 

(1) จัดบริการวิชาการโดยอบรม ฝกึอาชีพ ประเมิน
หน่วยงาน เป็นพีเ่ลี้ยงแก่โรงเรียนและหน่วยงานทางการ
ศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ (2) มีช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว (3) การบริการแบบให้เปล่า 
เก็บค่าลงทะเบยีน และว่าจ้าง 

7.1-52 , 7.1-58 , 7.1-23 , 
7.1-24 , 7.1-25 , 7.1-26 ,  
7.4-24 , 7.4-25 , 7.4-52 , 
7.4-53 , 7.4-58 , 7.2-11 , 
7.2-12 , 7.4-15 , 7.5-34 

4) สนับสนุนและส่งเสริม
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ภูมิภาคและ
ประเทศชาต ิ

สนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ภูมิภาคและประเทศชาติ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมกับท้องถิ่นและกับหนว่ยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 
เช่น เข้าร่วมกิจกรรม สมทบทุน การแสดงในเวทีต่าง ๆ  

เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญั 
ต่าง ๆ การท าความสะอาด
มัสยดิ เก็บขยะ กิจกรรมทาง
ศาสนา ตามความเหมาะสม 

          ในส่วนการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมถึงทีมบริหารคณะได้มีการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคลเพื่อประเมินความสามารถในการท างานตามสมรรถนะ ความสามารถ ตามความคาดหวังที่บุคลากร
ได้ท าข้อตกลงไว้กับคณะผ่านระบบของ TOR  การตกลงภาระงาน เกณฑ์ภาระงาน (LU) เพ่ือเป็นการก ากับ
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ติดตาม ส่งเสริม กระตุ้นมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจและขับเคลื่อนพัฒนาคณะ ได้แก่ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน  
 

1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2ก การก ากับดูแลองค์การ 
1.2ก(1) การก ากับดูแล  

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 

ความ
รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน 

ความ
รับผิดชอบ
ในการ
กระท าของ
ผู้บริหาร 

(1) คณบดีและผู้บรหิารมีการก ากบัดูแล การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มีการทบทวนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี (2) คณบดีและรองคณบดฝี่ายวิชาการและทรัพยากรการเรยีนรู้ ก ากับการด าเนินงานดา้นการเรยีนการ
สอนและคณุภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี สกอ. และครุุสภาก าหนด จดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานอุดมศึกษา (3) คณบดีและรองคณบดฝี่ายบรหิารและทรัพยากรบุคคล ก ากับดูแลดา้น
การบริหารคณะ ด้านการเงิน การน าองค์การ และดูแลบุคลากรด้านต่าง ๆ (4) คณบดีและรองคณบดฝี่ายบณัฑิต 
นวัตกรรมและวเิทศสัมพันธ์ ควบคุมดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ติดตาม ดูแลนักศึกษาใหม้ีการตพีิมพ์งานวิจัย
และให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ดูแลงานวิจัยของคณาจารย์ในการน าเสนอผลงานวิจยัและงานขอทุน
วิจัยต่าง ๆ (5) คณบดีและรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ก ากับดูแลนักศึกษาและการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในระดบัปริญญาตรีตลอดระยะเวลาที่ศึกษา (6) ผู้ช่วยคณบดฝี่ายต่าง ๆ ได้ดูแลงานในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีเป็นงานย่อยรองจากคณบดฝี่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์และพันธกิจร่วมกัน 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อกลยุทธ์
ที่ก าหนด 

ทีมบริหารของคณะซึ่งน าโดยคณบดี ไดต้ั้งกลยุทธ์ตามแนวทางเดียวกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยได้ร่วมกับฝ่าย
นโยบายและแผนในการตดิตามกลยุทธ์ทุก ๆ 6 เดือน โดยไดม้ีการทบทวนกลยุทธ์ร่วมกันทุกฝ่ายในการประชุมอาจารย์
และบุคลากรก่อนเปดิภาคเรียน หากกลยุทธ์ใดยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้มอบหมายให้รองคณบดทีี่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการติดตามและกระตุ้นการด าเนินงานให้ผ่านกลยุทธ์ดังกล่าว และน าผลการติดตามรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะต่อไป ตารางที่ 2.1-1 

ความ
รับผิดชอบ
ด้าน
การเงิน 

(1) คณบดไีด้วเิคราะห์ ติดตาม ประเมินการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายไดผ้า่นงานการเงิน 
เมื่อพบว่าไมเ่ป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย จะมีการตติตามเพื่อเร่งรดัให้ใช้จ่ายเป็นไปตามแผน มรีายงานการเงินรายไตร
มาสเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะและมีการตดิตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดินโดยรอง
คณบดฝี่ายนโยบายและแผนติดตามการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายตามแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตาม แผนที่ก าหนดการ
เบิกจ่ายและรายงานการใช้จ่ายเงินต่อมหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง (2) มีหน่วยงานภายในและภายนอกติดตามการเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลัง ปีละ 1 ครั้งในทุกๆด้านของการใช้จ่ายเงิน เช่น การเบิกจ่ายพัสดุ การ
เบิกจ่ายน้ ามัน การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย เป็นต้น 

ความ
โปร่งใสใน
การ
ด าเนินการ 

(1) คณบดไีด้ก ากบัดูแลการปฏบิัตงิานของคณาจารย์และบุคลากรใหเ้ป็นไปตามหลักกฎหมายและตามระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ มีการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผดิชอบผ่านกลไกการบริหารและตามสาย
บังคับบัญชา ไปยังรองคณบดีฝา่ยต่างๆ หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ และหัวหน้างาน (2) คณบดไีด้ยึดหลักการ
ท างานเป็นทีมและสามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ทุก ๆ สามารถซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ไดผ้่านช่องทางต่าง ๆ ที่
หลากหลาย ดังตารางที่ 1.1-2 ผลลัพธ์ 7.4-1 

การ
ตรวจสอบ

(1) คณบดจีะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองและการบริหารงานในคณะตามที่ได้ก าหนดไว้ใน TOR และตาม
ข้อตกลงที่มีต่ออธิการบดี จะมีการรายงานผล 2 ครั้ง/ปีเพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณบด ีพบว่าผลการ
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ความ
รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน 

ภายในและ
ภายนอกท่ี
เป็นอิสระ
และมี
ประสิทธิผล 

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดดีังผลลัพธ์ 7.4-2 การตรวจสอบการด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุในการจดัซื้อจัดจ้างจะมี
บุคลากรด้านพัสดุที่มีความรู้ในการเปรียบเทียบราคา และจะต้องมาพิจารณาราคาและความสมเหตสุมผล ก่อนที่
คณบดีจะอนุมัติใหด้ าเนินการจัดซือ้ มีการเปิดโอกาสใหผู้้ใช้บริการยืน่ซองเพื่อเสนอราคาและมีการประเมินผ่านระบบท่ี
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดไว้ มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นอกจากน้ีหากฝ่ายต่างๆจะด าเนินการจัด
โครงการ จะต้องแจ้งความประสงค์ในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ และให้งานพัสดุและการเงินเป็นผู้จดัหาวัสดุและอุปกรณ์ให้ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะมีหน่วยตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของคณะ และรับรองงบ
การเงินทุกรอบป ี

การ
วางแผนสืบ
ทอด
ต าแหน่ง
ผู้น า
ระดับสูง 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมกับมหาลยัสงขลานครินทร์ในการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้น าระดับสูง  โดย
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จะคดัเลือกบุคลากรทีม่ีความสามารถและมีคณุสมบัตติามที่มหาวิทยาลยัก าหนด ให้มีการ
อบรมหลักสูตรต่างๆก่อนท่ีจะมาเป็นผู้บริหาร รวมถึงการพัฒนาและฝึกอบรมตามความต้องการของบุคคล 

1.2ก(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณบดีได้รับการประเมินผลการด าเนินงานจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยตามรอบการ

ประเมินปีละ 2  ครั้งหรือเม่ือครบก าหนดโดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามข้อตกลงหรือตามแผนที่น าเสนอในการสรรหาคณบดี  เมื่อผู้บริหารระดับสูงได้รับ
ทราบผลการประเมิน ก็จะน าผลการประเมิน ตลอดจนข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีโดยอธิการบดี ในปีการศึกษา 2561 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีและ
คณะกรรมการประจ าคณะ (7.4-2 , 7.4-3) 
ตารางท่ี 1.2-2 การประเมินผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหาร วิธีการประเมิน 
การน าไปปรับปรุงผลการ

ด าเนินงาน 
1.คณบด ี (1) การประเมินค ารับรองการปฏบิัติราชการ โดยที่คณบดีรายงานตอ่

มหาวิทยาลยั (2) การประเมินคณบดีตามหลักธรรมาภิบาลโดย
คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งหรือโดยบุคลากรภายในคณะ (3) การ
ประเมินสมรรถนะของคณะกรรมการประจ าคณะ (4) รายงานการ
ด าเนินงานในการด ารงต าแหน่งคณบดี (TOR) (5) มีการประเมินการ
ปฏิบัติงานในระบบ MIS-DSS เพื่อเก็บหลักฐานเชิงประจักษ ์

(1) น าผลการประเมินของทุก
ระดับไปปรับปรุงและวาง
แผนการปฏิบัติงาน หรือการ
ด าเนินงานของคณะเพื่อให้
ด าเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นของปี
ถัดๆ ไป รวมถึงการส่งผู้บริหาร
ทุกระดับเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และน ามา
ปฏิบัติงานของตน เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีต่อคณะ (2) น าผล
ไปใช้ในการพิจารณาความดี
ความชอบและพัฒนางาน 
ก าหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากร  

2.คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง
หรือโดยบคุลากรภายในคณะ 

3.ผช./รอง
คณบด ี

การประเมินตาม TOR ปีละ 2 ครัง้ และตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
 

4.หัวหน้างาน/
หัวหน้าภาควิชา 

(1) การประเมินตาม TOR ปีละ 2 ครั้ง และตามภาระงานท่ี
รับผิดชอบ (2) การประเมินตามภาระงานท่ีไดร้ับมอบหมายหรือ
โครงการที่คณะจดัขึ้น โดยรวมถึงสมรรถนะในการบริหารงานในฝ่าย
ตนเอง 
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1.2ข พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
1.2ข(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรองตาม 
มาตรฐาน 
 คณะมีการออกแบบหลักสูตรผลิตและพัฒนาครทูี่เน้นผลิตครูเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ประเทศ โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร แนวโน้ม และทิศทาง ในการผลิตครู โดยใช้ข้อมูลจาก
นโยบายของรัฐ และน าข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบหลักสูตร พบว่า หลักสูตรบางหลักสูตรยังมีความต้องการใน
อัตราที่สูง จึงได้เตรียมการณ์เพ่ือเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยและสังคมศึกษา เพ่ือ
รองรับความต้องการของสังคมและสนองต่อนโยบายของรัฐบาล 
ตารางท่ี 1.2-3  ความกังวลของสังคมต่อหลักสูตรและบริการของคณะ  

หัวข้อ ปัจจัยท่ีคาดวา่สังคมมีความกังวล การจัดการผลกระทบ 
ด้านหลักสูตร (1) หลักสตูรไมต่อบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้าในอนาคต (2) 
หลักสตูรที่ซ้ าซ้อนหรือใกล้เคยีงกับ
สถาบันอื่น หรือภายในสถาบัน
เดียวกัน (3) มาตรฐานการส าเร็จ
วิชาชีพและมาตรฐานของผู้ที่จะเขา้
มาศึกษา (4) ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาด 

(1) การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คุรสุภาหรือมาตรฐานวชิาชีพอ่ืน ๆ ให้ได้การรับรอง
มาตรฐาน 100% (2) จัดรูปแบบหลักสูตรแบบสหวิทยาการ (3) เปิด
หลักสตูรที่มีความโดดเด่นและมีความเข้มแข็งทางอัตลักษณ์ของ
หลักสตูร เช่น มุ่งเน้นการวจิัย เป็นต้น (4) จัดหลักสตูรที่มีความ
สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ และเป็นไปตามมาตรฐานโดย
ความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานการอาชีวศึกษา
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

ไม่มผีลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
ต าแหน่งทางวิชาการ 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและความช านาญในวิชาชีพ (2) จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้หัวข้อวิจัยและน าไปสู่การตีพิมพ์ (3) 
สนับสนุนการท าวิจัยในต่างประเทศ 

ด้านบริการ
วิชาการ 

โครงการฝึกอบรมทีไ่มส่อดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ 

(1) จัดให้มีโครงการฝึกอบรมทีต่รงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
(2) รับจัดโครงการจากหน่วยงานภายนอก ที่ได้จากการส ารวจความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม เช่น โครงการคูปองพัฒนาครู 

   

1.2ข(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
คณะมีวิธีการในการส่งเสริมและท าให้มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบันเป็นไปอย่างมีจริยธรรม  

โดยคณะได้ก าหนด ให้ผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และผู้เรียนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  กฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย  จรรยาบรรณนักวิจัย  ส่วนด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนมีการส ารวจความต้องการและ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ยึดจรรยาบรรณของบุคลากรและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีบทลงโทษผู้กระท าผิด มีกิจกรรม ดังนี้ 
ตารางท่ี 1.2-4  โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

พันธกิจ 
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการส่งเสริม

จริยธรรม 
ตัวชี้วัด การติดตาม 

การเรยีน
การสอน 

(1) การจัดโครงการเพื่อตอบสนองต่อคุณธรรม
จริยธรรมทั้งของบุคลากร คณาจารย์และ
นักศึกษา (2) ระบบการประเมินผูส้อนโดยใช้
ระบบ MISCENTER (3) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (4) ค่ายจริยธรรมและ
ค่ายต่าง ๆ (5) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ

(1) จ านวนโครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(2) ผลการประเมินการสอน (3) 
ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

(1) ก าหนดการ
ติดตามโดยหัวหน้า
ภาควิชาและ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
(2) ข้อร้องเรียนต้อง
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พันธกิจ 
กิจกรรม/โครงการ/กระบวนการส่งเสริม

จริยธรรม 
ตัวชี้วัด การติดตาม 

เรียนการสอน เพื่อประเมิน ตดิตามความส าเร็จ
ของการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด 

ได้รับการแก้ไข     
(3) แจ้งผลการ
ประเมินใหผู้ส้อน
ทราบ 

การวิจัย (1) จัดอบรมจรรยาบรรณนักวิจัย (2) การจัด
โครงการอบรมนักวิจัยและการจดสิทธิบัตร     
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัยเพื่อก ากับ
ควบคุมการขอทุนวิจัยและการตีพมิพ์เผยแพร ่

(1) จ านวนข้อร้องเรียนด้านการ
คัดลอกงานวิจัย (2) นักวิจัยการ
อบรมจรรยาบรรณอย่างน้อย 
50% (3) การตรวจสอบร้อยละ
ของการตรวจสอบความซ้ าของ
งานวิจัย (<25%) 

ติดตามโดยกรรมการ
บัณฑิตและวิจยั
ประจ าคณะ 

บริการ
วิชาการแก่
ชุมชน 

(1) บริการวิชาการด้วยความเช่ียวชาญในวิชาชีพ
และดูแลผูเ้ข้าร่วมอบรมอย่างเสมอภาค         
(2) เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง     
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวชิาการแก่
ชุมชนเพื่อติดตามการด าเนินงานตามรอบ
ปีงบประมาณ (4) ผู้เข้าร่วมรับบรกิารวิชาการมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงงาน 

(1) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการ (2) การรับรอง
ผลการตรวจประเมินของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 (3) จ านวนข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 

(1) ข้อร้องเรียนต้อง
ได้รับการแก้ไข     
(2) การก ากับตดิตาม
โดยคณะกรรมการ
บริการวิชาการ
ประจ าคณะ 

 

1.2ค ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ  
1.2ค(1) ความผาสุกของสังคม 
          คณะได้ค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน จัดบรรยากาศในการท างานและแนวคิด Green office นอกจากนี้ยังเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลทางวิชาการ
และการยกระดับคุณภาพการศึกษา  เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ของชุมชน เช่น ฟุตซอลสมานฉันท์ โครงการ zero waste และการทดสอบสมรรถภาพต่าง ๆ การมีวิชาเรียนที่
เป็นทักษะทางสังคม เช่น วิถีชีวิตมุสลิม มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ช่วยให้สังคมเกิดการพัฒนา โดย
ค านึงถึงพระปณิธานของพระราชบิดาที่ว่า “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยผ่านกิจกรรมแบบให้
เปล่าแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาวิทย
ฐานะกับฝ่ายบริการวิชาการ  มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมสันติสุข เช่น การท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ การกวนอาซูรอ
สัมพันธ์   
1.2ค(2) การสนับสนุนชุมชน  
           คณะสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในชุมชนที่มีปัญหาด้านการอ่าน
ออกเขียนได้และด้านการคิดข้ันสูง เป็นชุมชนการเรียนรู้ ด าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง จ านวน 23 โรงเรียน และการน า
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบเปิดและการศึกษาชั้นเรียนมาพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 9 
โรงเรียน  
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หมวด 2 กลยุทธ์ 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์  
2.1ก กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
2.1ก(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
  ผู้บริหารได้ก าหนดกระบวนการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของคณะเป็นแผนระยะยาว 5 ปี (2560-
2564) และ (2563-2567)  โดยการทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกปีร่วมกับทุกงานทุกฝ่าย มีการวางระบบการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์โดยฝ่ายนโยบายและแผนเป็นราย 6 เดือน เพ่ือให้แผนการ
ด าเนินงานมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการด าเนินงาน และกระตุ้นผลการด าเนินงาน
ผ่านการประชุมคณะกรรมการคณะเพ่ือให้บรรลุตัวบ่งชี้ได้ตามแผนปฏิบัติการรายปี ดังตารางที่ 2.1-1 
นอกจากนี้คณะได้ก ากับ ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ เน้นย้ าเพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์มีการ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน  
 

ตารางท่ี 2.1-1 องคป์ระกอบที่ส าคัญในกระบวนการวางแผน/ทบทวนกลยุทธ์ 

เวลา หัวข้อ วิธีการ/ปัจจัยน าเข้า 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
  

วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะ 
(approach) 

1. ศึกษาและทบทวนแผนพัฒนา มหาวิทยาลยั ท า SWOT 
ประเมินผลการท างานท่ีผ่านมา  
2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
ปัจจัยน าเข้า 1. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 2. แผนพัฒนามหาวิทยาลยั 
3. ข้อมูลปัจจัยทางการบริหาร (4Ms)  4. Annual Report 

วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ของ
คณะทีผ่่านการ
ทบทวนแล้ว 

ผู้บริหาร
ระดับสูง และ 
หัวหน้าฝ่าย  

พ.ย. กระบวนการ 
พัฒนากลยุทธ ์
(Approach) 

ก าหนดกลยุทธ์/เป้าหมาย/แผนงาน/เป้าหมายส าคัญ (Flagship: 
Active Learning)  และตัวช้ีวัด  
ปัจจัยน าเข้า 1. แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยั  (พ.ศ.2560-2579)  
2. ข้อมูลของคู่แข่ง ข้อมูลการจัดอนัดับ ผลลัพธ์ในอดีต 
งบประมาณในการบรหิาร สภาพแวดล้อมองค์การ สมรรถนะหลัก  
3. ข้อมูลจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
4.สถานการณ์งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 

1. แผนกลยุทธ์ 
2. ตัวช้ีวัด 
 

ผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่าย 
ตัวแทน-
บุคลากร 

ธ.ค. แผนปฏิบัติการ 
(Approach) 

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ 
2. วิเคราะห์แผนการใช้งบประมาณในปีท่ีผ่านมา และงบประมาณ
ที่ได้รับ เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติการ 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบตามแผนงาน 
ปัจจัยน าเข้า  1. ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ แผนการใช้
งบประมาณ  2. ข้อมูลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ตามกรอบ BSC 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี 
 

ทีมบริหาร 
หัวหน้าฝ่าย 
 

มี.ค. 
– 

ก.ค. 

การน าแผนไปสู่
การปฏิบัติ
(Deployment) 

จัดท าโครงการ กิจกรรมตามแผน 
ปัจจัยน าเข้า 1. งบประมาณ  2. ความต้องการของลูกค้า 
3.รายงานผลการปฏิบัติงาน 6 เดอืนแรก 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผน 

ทีมบริหาร 
ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

มี.ค. 
– 

ก.ค. 

ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
(Learning) 

1. รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
2. ผู้บริการวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานเทียบเคียงกับกลยุทธ์  
ปัจจัยน าเข้า แผนปฏิบตัิการประจ าปี 

ผลการ
ด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ส.ค. ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน 
(Integration) 

ทบทวนผลการด าเนินงานตาม scorecards 
ปัจจัยน าเข้า แผนปฏิบตัิการประจ าปี 

ผลการ
ปฏิบัติงานและ
การบรรลุตัวช้ีวัด 

ผู้บริหาร 
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2.1ก(2) นวัตกรรม  

คณะศึกษาศาสตร์ได้กระตุ้นกระบวนการสร้างให้เกิดนวัตกรรมทุกระดับ โดยขับเคลื่อนให้เกิด
นวัตกรรมผ่านกลยุทธ์ และค่านิยมของคณะ “THE SIGN” ได้แก่ กิจกรรม EDU TALK, Professional 
Learning Community (PLC), กิจกรรม We Want Your Input การอภิปรายกลุ่ม การใช้นวัตกรรมการ
เรียนการสอนแบบ Open Approach ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้น าในพื้นท่ีในการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรม 
การสอนรูปแบบใหม่ดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายส าคัญ (Flagship) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบ
การนิเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางไกล ผ่านระบบ LMS2 ทั้งปริญญาตรีทุกหลักสูตร และระดับ
ปริญญาโท  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive Education และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และสอดคล้องกับบริบทความต้องการของ
พ้ืนที่ คณะได้พิจารณาความเสี่ยงที่น่าลงทุน โดยการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา
และศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฐมวัย รวมถึงได้รับการอนุมัติการสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูใหม่ที่
ตอบสนองต่อการเรียนการสอนแบบ Active  Learning รวมถึงการบริการวิชาการ และการวิจัย  
ตารางท่ี 2.1-2  ประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อแผนกลยุทธ์ 

ประเด็น/ผู้รับผิดชอบ การปรับแผนกลยุทธ ์ ผลลัพธ ์
จ านวนนักศึกษา /(ฝ่ายวิชาการฯ) 
ข้อมูลบ่งชี้  
1.จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าแตล่ะป ี
2.ความหลากหลายของนักศึกษาที่เข้าศึกษาลดลง 
3.ความต้องการของตลาดลดลง 

เพิ่มกลยุทธ์การเพิ่มจ านวนนักศึกษา 
1.เพิ่มทุนการศึกษา เป็นทุนจูงใจในการเข้าเรียน 
2.ประชาสัมพันธ์หลักสตูรเชิงรุก 
3.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่นของนักศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ของคณะ 
4.ปรับปรุงทรัพยากรการศึกษาใหท้ันสมัย และ
ใช้งานได้จริง 

7.2-2 
7.5-7 
7.5-8 

โครงการบริการวิชาการ/ (ศพวค.) 
ข้อมูลบ่งชี ้
1.การพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยใน
การจัดบริการวิชาการลดลง  
2.จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมลดลง 
3.มีหน่วยงานจัดบริการวิชาการใกล้เคียงที่หลากหลาย
ท าให้เพิ่มทางเลือกในการรบับริการวิชาการ 
4.สถานการณ์ความไม่ปลอดภัย 

กลยุทธ์ ผลักดันให้เกิดการบริการวิชาการเชิงรุก
ด้วยนวัตกรรมการเรยีนรู้เพื่อแก้ปญัหาการจดั
การศึกษา โดยพิจารณา 
1.จัดโครงการบริการวิชาการแบบเพิ่มรายได้  
2.ร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาในการเป็นผูร้ับ
จัดโครงการบริการวิชาการทางการศึกษา 
3.จัดหาวิทยากรที่มีชื่อเสียง 

7.5-15 
7.5-18 
7.5-19 

เงินรายได/้ (ทุกฝ่าย) 
ข้อมูลบ่งชี ้
จ านวนเงินรายได้จากการบริการวชิาการลดลง 

1.เพิ่มกลยุทธ์ การเพิ่มงบประมาณเงินรายได้
ของคณะ 
2.จัดโครงการ/กิจกรรมแบบหารายได้ 

7.5-15 

การพัฒนาอาจารย/์(งานการเจ้าหน้าท่ี) 
ข้อมูลบ่งชี ้
1.จ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด 
2.จ านวนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 

1.การจัดท าแผนพัฒนาตนเองและการเร่งรดั
ติดตามโดยงานการเจา้หน้าท่ี 
 

7.3-2 
7.3-1 

หลักสตูรใหม/่(ฝ่ายวิชาการฯ) 
ข้อมูลบ่งชี ้
ข้อมูลความต้องการอัตราบรรจ ุ
ข้อมูลความต้องการจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

1. มีแผนเปิดหลักสูตรใหม่ในเชิงบูรณาการกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ และท า MOU ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัอื่นๆ 

ได้รับการอนุมัติในการ
เปิดหลักสูตรจาก
มหาวิทยาลยั 
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ประเด็น/ผู้รับผิดชอบ การปรับแผนกลยุทธ ์ ผลลัพธ ์
วิเคราะหค์วามต้องการของลูกค้า 2. จัดท าแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 

 
ด้านการบริหารจดัการ/(ฝ่ายบริหารฯ) 
ข้อมูลบ่งชี ้
1. จ านวนการใช้พื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
เพิ่มขึ้น 
2. แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป 

ควบคุม ก ากับ ติดตาม การจดัซื้อ จัดจ้าง ตาม
ระเบียบการเงินและพัสดุ อย่างเคร่งครัด 

ส านักงบประมาณ
อนุมัติวงเงินการ
ก่อสร้าง งบประมาณ 
2563   

2.1ก(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
 การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์มีข้อมูลน าเข้า ( input) ด้านการศึกษา ด้านการเปลี่ยนแปลงจาก

ภายนอก ด้านข้อมูลขององค์กร ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนสู่เข็มมุ่งของ
การจัดการสอนแบบ Active Learning และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และร่วมมือกับ
หน่วยงานทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีการลงนาม MOU กับเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่เป็น
หน่วยฝึกปฏิบัติการสอน และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จากความร่วมมือดังกล่าวน าไปสู่การเป็นคณะที่
ตอบสนองต่อบริบทในพ้ืนที่ เป็นประธานเครือข่ายในการพัฒนาพ้ืนที่การศึกษาในภาคใต้  และปัจจัยที่น ามา
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 

ภาพที่ 2.1-1 การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 

Input  Analysis  SWOT 
 Strategy 

Context 
 Strategy 

Define 
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภายใน 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ข้อมูลของคู่แข่ง ข้อมูล
การจัดอันดับ 

 
 

เปรียบ 
เทียบกับ 
คู่เทียบ 

ดูแนวโน้ม 
Gap 

analysis 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

 
  

 
โอกาส 

 
 
 
อุปสรรค 

 
  โอกาส

เชิงกลยุทธ์ 

 
 

Risk 
Analysis 

Blue 
Ocean 

Analysis 
Ranking 

University 

    

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภายนอก 
นโยบายการศึกษา กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ลูกค้า / 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ ชุมชน 

 
 

 
  

    
    
 

ความ 
ท้าทาย 

เชิงกลยุทธ์ 

 
 

  
    

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภายใน 
ผลลัพธ์ในอดีต งบประมาณในการบริหาร 
สภาพแวดล้อมองค์การ สมรรถนะหลัก ช่ือเสียง/ 
ภาพลักษณ์องค์การ 

 
 

 
  

จุดอ่อน 
 
จุดแข็ง 

 
 ความ

ได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ 
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2.1ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
  ระบบงานที่ส าคัญ คณะฯ ได้พิจารณาระบบงานที่ส าคัญจากพันธกิจที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
ของคณะและจากสภาพแวดล้อม ความต้องการของตลาด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความสามารถและ
สมรรถนะหลักขององค์การที่สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้าหลัก  
 1) ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและได้รับการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน  การควบคุม ก ากับ 
ทบทวน ให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานทุกหลักสูตร (7.4-4 ถึง 7.4-8) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ความเป็นครู  มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ระบบสร้างความผูกพันกับผู้เรียน มีการบูรณาการค่านิยมกับการ
เรียนการสอน มีการจัดท าข้อตกลง และระบบการส่งมอบ โดยมีการส ารวจความต้องการของโรงเรียนในการส่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามความต้องการและตามจ านวนครูที่ขาดแคลนในสาขานั้น ๆ  

2) เป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
คณะมีระบบการท าวิจัย (การค้นหานักวิจัยหน้าใหม่) การเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง วิเคราะห์งานวิจัย     

ทิศทางการท าวิจัยโดยขับเคลื่อนผ่านสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมและสถานวิจัยการจัดการเรียนการสอนเพ่ือความ
เป็นเลิศ  มีทุนวิจัยในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย(7.5-22) การติดตามงานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย 
(7.5-21, 7.5-22) มีการท างานร่วมกับชุมชน ผลจากการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ผ่านมา มีการศึกษาด้านพหุ
วัฒนธรรมเป็นหลัก โดยสามารถด าเนินงานได้ส าเร็จตามตัวชี้วัดทุกตัว และมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานวิจัย ให้มีวิจัยที่กว้างขวางขึ้น โดยผู้วิจัยได้ปรับการวิจัยตามข้อเสนอแนะ  ซึ่งก าลังด าเนินการเพ่ือพัฒนา
ต่อยอดผลงานอีกจ านวน 5 ปี (2562-2566)  

3) เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการเป็นศูนย์กลางของการให้บริการทางวิชาการ

แก่ชุมชน โดยขับเคลื่อนผ่านศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มีการก าหนด
แผนงานและกิจกรรมที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถให้บริการได้อย่าง
มีคุณภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการดังวัตถุประสงค์หลัก 
(ตารางที่ 2.1-3)  มีการรายงานผลในรอบปีที่ผ่านมาและส ารวจความต้องการแนวทางในการพัฒนากิจกรรม 
โครงการในปีถัดไป (7.2-16) อีกท้ังมีการน าผลจากการบริการวิชาการไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
และมีการติดตามผลการบริการวิชาการด้วยการวิจัยเพ่ือให้มั่ นใจว่าการให้บริการมีคุณภาพและได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง 
2.1ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1) วัตถุประสงค์หลัก คณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดวัตถุประสงค์หลักเป็น 4 ข้อ และมีแผนงานหลัก
ระยะยาวก าหนดไว้   
 

ตารางท่ี 2.1-3 การวางวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์หลัก  Key Strategic Priorities Key Changes Planned 

1. บัณฑิตมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

- บ่มเพาะสมรรถนะบัณฑิตสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ 
(ย.1 ป.2 ก.1) 

-Active learning    -EDU talk 
-PLC   -การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเน้น 
Active learning 
-การประกวดนวตักรรมจากการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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วัตถุประสงค์หลัก  Key Strategic Priorities Key Changes Planned 
2.การบ่มเพาะความ
เป็นครูเชิงบูรณาการ
และคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
ศตวรรษที่ 21 
 

-บ่มเพาะบณัฑิตสู่ความเป็นครูเชิงบูรณาการ (ย.1 ป.2 ก.2) 
-บ่มเพาะบณัฑิตให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามศตวรรษ
ที่ 21 (ย.1 ป.2 ก.2) 
  

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์
ปีท่ี  1    วิสัยทัศน์วิชาชีพครู 
ปีท่ี  2    จิตส านึกสู่การปฏิบตั ิ
ปีท่ี  3    ความเป็นครูสู่การปฏบิตัิ 
ปีท่ี  4    สัมผัสชีวิตคร ู
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกช้ันป ี

3.ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคม์ีคุณค่าต่อ
การศึกษา ชุมชน และ
สังคม 

-พัฒนาการท าวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีความชัดเจน
และถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติอย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนศูนย์วิจัย 
หรือสถานวิจัยใหม้ีความเขม้แข็ง (ย.2 ป.1 ก.1) 

-ศึกษาศาสตร์วิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 
-โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย 
-โครงการอบรมจริยธรรมนักวิจัย 
-การท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 

4.สถานศึกษา  
หน่วยงานทางการ
ศึกษา และหน่วยงาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้รับบริการทาง
วิชาการและ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
หน่วยงาน 

-พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นศนูย์กลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยด์้านการศึกษาที่ส าคัญในภาคใต ้
ใคร ได้รบับริการ จ านวน คนท่ีเข้ารับจ านวนงบประมาณ  
(ย.3 ป.1 ก.1) 
-ผลักดันให้การบริการเชิงรุกด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และ
ศาสตร์การสอนแนวใหม่เพื่อแก้ปญัหาการจดัการศึกษา    
(ย.3 ป.1 ก.2) 
-การบูรณาการการจัดบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจยั(ย.3 ป.1 ก.3) 

-การเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอ
งบประมาณจากแผนบูรณาการภาคใต้
ชายแดนเน้นนวัตกรรมการเรยีนรูแ้ละ
ศาสตร์การสอนแนวใหม ่
-การด าเนินการงานบริการวิชาการ 
วิชาการโดยจดัให้สอดคล้องกับรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนและให้นักศึกษาเป็น
ส่วนหน่ึงของการด าเนินโครงการ 
-กิจกรรมการเรยีนรูสู้่การปฏิบัติ (To 
Implement) 
-การปฏิบัตสิู่ช้ันเรียน (Active Learning) 

2.1ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สามารถด าเนินงานเหนือคู่แข่ง  โดยอาศัย
การเป็นสถานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เข้าใจบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี อีกทั้งอาศัยรูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
การร่วมมือดังกล่าวท าให้คณะยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่บัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้รับคุณวุฒิทาง วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) และ ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์)  ซึ่งบัณฑิตมีความเข้มแข็ง
ทางด้านเนื้อหาและศาสตร์ทางด้านการสอนที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการผลิตครูที่ดี  
และเก่ง 
 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
2.2ก การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 
2.2ก(1) แผนปฏิบัติการ 
 ผู้น าระดับสูงของคณะฯ ได้มีการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการโดยผ่านการจัดสัมมนา
คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น (ST) และระยะยาว (LT) และรายงาน
ผลการปฏิบัติการเป็นรายภาคการศึกษา รายปีการศึกษาและรายปีงบประมาณ การแปลงกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และค่าคาดการณ์เป็นรายปีและระยะ 5 ปี ดังตาราง 2.2-1 
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ตาราง 2.2-1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด เป้าหมายและค่าคาดการณ์  

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เป้าหมาย 
ค่าคาดการณ์ 

2562 2563 2564 2565 2566 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ บณัฑิตมคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนปฏิบัติการ พัฒนาระบบในการเสริมสร้างสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศดา้นการสอนและวิจยั 
1. ระดับการประเมินการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเน้นการสอน
แบบ Active Learning (ST) 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

2. ร้อยละบทความวิจัย/นวัตกรรม/สื่อสร้างสรรค์ ที่น าเสนอในงานวิชาการ (LT) 10 10 20 20 30 30 
3. จ านวนงานวิจัยในช้ันเรียน จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (LT) 100 100 100 100 100 100 
4.  บทความวิจัย/นวัตกรรม/สื่อสร้างสรรค์ที่น าเสนอในงานวิชาการระดับ
ปริญญาตร ี(LT) 

20 20 20 30 30 40 

5. จ านวนกิจกรรมที่เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวิชาการสู่ความเป็นเลิศใน
แต่ละปีการศึกษา (ST) 

5 5 5 5 10 10 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การบ่มเพาะความเป็นครูเชิงบูรณาการและคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามศตวรรษที่ 21 
แผนปฏิบัติการ พัฒนาระบบบ่มเพาะความเป็นครูเชิงบูรณาการ 
6. ร้อยละบณัฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ/ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกใน
สายวิชาชีพครูภายใน 1 ปี (LT) 

70 70 70 75 80 80 

7. จ านวน MOU ที่มีการแลกเปลีย่นนักศึกษากับสถาบันตา่งประเทศ (LT) 4 4 5 5 6 7 
8. จ านวนหน่วยฝึกงานและฝึกสอนในและต่างประเทศ (LT) 90 90 100 100 100 100 
แผนปฏิบัติการ พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
9. ร้อยละนักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลในการประกวด แข่งขันทางวิชาการ หรือ 
วิชาชีพ (LT) 

5 5 5 5 10 10 

10. จ านวนนักเรยีนที่ไดร้ับรางวลัระดับชาต ิ 30 30 30 50 50 50 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์มีคณุค่าต่อการศึกษา ชุมชนและสังคม 
แผนปฏิบัติการ สนับสนุนการผลติงานวิจัยที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการศึกษาและแก้ปญัหาการจดัการศึกษาของท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ
11. ระบบและกลไกการพัฒนาและการจัดการความรู้งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (LT) 

2 2 2 2 3 3 

12. จ านวนงานวิจัยท่ีเกิดจากการน านวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้ (LT) 1 1 2 3 4 4 
13. ร้อยละของบทความวิจัย/บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาต/ินานาชาติ (LT) 

5 5 9 11 13 15 

14. จ านวนโครงการวิจัยทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ (LT) 3 3 3 3 4 4 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สถานศกึษา หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับบริการทางวิชาการ 
และการศึกษาอย่างมีคณุภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
แผนปฏิบัติการ ผลักดันใหเ้กิดการบริการวิชาการเชิงรุกด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการจดัการศึกษา 
15. จ านวนโครงการของนักศึกษาหรือของอาจารย์ ที่บริการแก่สังคม (LT) 5 5 7 10 10 10 
16. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ผู้รับบริการอบรมแล้วเกิดรายได้  (LT) 5 5 5 6 7 8 
17. ร้อยละของผู้ที่เข้าอบรมวิทยฐานะแล้วยื่นขอต าแหน่งที่สูงข้ึน (LT) 30 30 50 60 70 70 
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2.2ก(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ  

การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารของคณะฯ  
ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับภาควิชาทั้ง 6 ภาควิชา  
โรงเรียนสาธิตฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะ  
โดยก าหนดค่าเป้าหมายในระยะ 5 ปี และค่าเป้าหมาย 
เป็นรายปี ซึ่งจะมีการด าเนินการประชุมในทุกปีเพ่ือให้ทุก 
ภาควิชาและหน่วยงานได้น าไปจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
ปีที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและเป้าหมายเชิง 
ยุทธศาสตร์ของคณะ โดยหัวหน้าภาควิชาจะด าเนินการ 
ส่งผ่านถึงสาขาวิชาต่างๆ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ  
จะเป็นผู้มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย  
เลขานุการคณะฯ และหัวหน้างาน จะเป็นผู้มอบหมาย 
ให้กับผู้รับผิดชอบแต่ละงาน ดังภาพที่ 2.2-1 
 
ภาพที่ 2.2-1 การเผยแพร่กลยุทธ์สู่การปฏิบัติระดับบุคคล 
 
 
2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร 

 
ภาพที่ 2.2-2 การจัดสรรทรัพยากรของคณะ 
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2.2ก(4) แผนด้านบุคลากร  

งานนโยบายและแผนและงานการเจ้าหน้าที่มีการจัดท าแผนด้านบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ตามพันธกิจ  และแผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเองของสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ที่เชื่อมโยงกับแผนงบประมาณให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะขับเคลื่อนพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของคณะ โดยมีแผนพัฒนาดังตาราง 2.2-2 
ตารางท่ี 2.2-2 แผนพัฒนาบุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

ประเภท แผนพัฒนา/กิจกรรม ผู้ดูแล 
สายวิชาการ 1.การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิ การศึกษาที่สูงข้ึน (LT) 

2.การพัฒนาผลงานทางวิชาการ (หนังสือ ต ารา บทความวิชาการ) (LT)     
3.จริยธรรมวิจัยในมนุษย ์(ST) 4.การพัฒนาการเรียนการสอน (ST) 5.การน าเสนอ
งานวิจัย (LT) 6.การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ST) 7.การเข้าร่วมประชุม
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ (ST) 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
งานวิจัย 
งานวิเทศสัมพันธ์ 

สายสนบัสนุน 1.การเขียนค่างาน  (ST) 2.การพัฒนาตนเองตามหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมาย(ST)   
3.จริยธรรมวิจัยในมนุษย ์(ST) 4.การพัฒนาทักษะภาษาตา่งประเทศ (ST)  
5.การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  (LT) 6.เทคนิคการบริการที่ดี  (ST) 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
งานวิจัย 
 

 
2.2ก(5) ตัววัดผลการด าเนินการ 

ตัววัดการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ด้านกลยุทธ์มี 4 ตัววัดหลัก รวมตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัด และมี
การก าหนดตัววัดให้ลงลึกถึงระดับโครงการและกิจกรรมย่อยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการเผยแพร่แนว
ทางการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ผ่านที่ประชุมต่าง ๆ และการก าหนดใน TOR ติดตามผลการด าเนินงาน
ผ่านรองคณบดี และมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโดยฝ่ายนโยบายและแผน เพ่ือประเมินความส าเร็จตาม
ที่ตั้งไว้ หากแผนการด าเนินงานไม่บรรลุตามตัววัดที่ตั้งไว้ มีการทบทวนผลการด าเนินงานและกระตุ้นผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบต่อไป  
2.2ก(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
  ฝ่ายนโยบายและแผนได้ท าการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทุกปี มีการทบทวนผลการ
ด าเนินงานและหาแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้ การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในคณะพบว่ามีผลการด าเนินงานที่ดีข้ึน แตย่ังไม่เหนือกว่าคู่แข่งในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้คณะได้กระตุ้น 
ปรับกลยุทธ์และแผนงานเพ่ือเพ่ิมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และเพ่ิมแรงจูงใจและระบบหนุนเสริมโดยจัดระบบพี่
เลี้ยงงานวิจัย มีการติดตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ เพื่อจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานภายในในแต่ละปี เสนอต่อผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือวางกลยุทธ์ต่อไป  
2.2ข การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  
 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตร 5 ปี เป็น 4 ปี ซึ่งต้องมีการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพในทุกปี จึงมีการปรับเปลี่ยนในการขยายความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาเพื่อเป็นหน่วยฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพ (2) ด้านการวิจัย ยังมีผลงานวิจัยต่ ากว่าเป้าหมาย จึงปรับเปลี่ยนแผนการท างานวิจัยเป็นการ
ท างานเป็นทีม สร้างกลุ่มพ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษาการวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัย
ที่ผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์มากข้ึนโดยมีการก ากับติดตามตามแผนการท าวิจัย (3) ด้านการบริการวิชาการ 
เนื่องจากงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไป คณะได้ท างานเชิงบูรณาการกับจังหวัดและมีการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบริการให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง (4) ด้านงบประมาณ มุ่งเน้นการการบริหารงานตามวัตถุประสงค์
และความโปร่งใส รวมทั้งการบูรณาการกับเทคโนโลยี มีการบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธ์ 
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หมวด 3 ลูกค้า 
3.1 เสียงของลูกค้า    
3.1ก การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
3.1ก(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน   
          รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรเรียนรู้ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ  มีการรับฟังเสียงนักศึกษาและกลุ่มผู้รับบริการที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน  ด้วยรูปแบบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาและผู้รับบริการ 
การเข้าไปร่วมกลุ่มกับนักศึกษาและผู้รับบริการที่ส าคัญ พบว่า ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการ
สื่อสารที่รวดเร็ว สามารถน ามาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานได้ กรณีนักศึกษามีปัญหาทางด้านการเงิน แก้ปัญหา
หลากหลายวิธี เช่น การมอบทุนการศึกษาในวันครู การให้ทุนท างาน การให้นักศึกษายืมเงินจากมหาวิทยาลัย 
หรือการช่วยเหลือโดยตรงจากอาจารย์หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น  จึงได้มีการพัฒนาระบบการฟังเสียง
ลูกค้าด้วยช่องทางสื่อออนไลน์ มีผู้รับผิดชอบโดยตรง  
ตารางท่ี 3.1-1 ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ลูกค้า วิธกีาร ความถี่ สารสนเทศ 
การใช้ประโยชน์จาก

สารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้เรยีน 
นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
  

ปฐมนิเทศ พบปะ 
รับฟังปัญหา อาจารย์ที่
ปรึกษาพบนักศึกษา/
นักเรียน ส ารวจความพึง
พอใจ สื่อสารผา่นสื่อ
ต่าง ๆ  
 

ตามโอกาส - ความต้องการ 
ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา ข้อมูลลูกค้า 
-ปัญหาการเรียน 
 

- การปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน กระบวนการ
ท างานและบริการ  
-การออกแบบ ปรับปรุง
หลักสตูรและบริการ 
-การสนองความต้องการของ
ลูกค้า 

-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-รองคณบดีตาม
พันธกิจ  
-อาจารย์ที่ปรึกษา 

ผู้รับบริการ SWOT ประชุม 
แบบสอบถาม 

6 เดือนครั้ง -ความต้องการ 
-แนวทางการจัด
โครงการ 

-การวางแผนจัดโครงการ 
-การปรับปรุงกระบวนการ
บริการ 

-ฝ่ายบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

คู่ความ
ร่วมมือ 

พบปะ ประชุม  SWOT 2 เดือนครั้ง -ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 
-ผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา 

-การพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
-ปรับปรุงหลักสูตร 
-ปรับปรุงวิธีการสอน 

-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-อาจารย์ผูส้อน 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

ประชุม แบบสอบถาม เทอมละ
ครั้ง 

-ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา  
-วิธีการด าเนินงาน
ที่ด ี

-ปรับปรุงกระบวนการ 
 

-ฝ่ายบริหารฯ 

3.1ก(2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี  
  รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ มีการรับฟังเสียงของนักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอ่ืนกลุ่มอ่ืน
ที่พึงมีในอนาคต ภาพที่ 3.1-1 เพ่ือน าข้อมูลมาผลิตและพัฒนาบัณฑิตวิชาชีพครูที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน ดัง มีการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นผ่านทาง website ของคณะ จากนั้นน าข้อมูล
ที่ได้มาออกแบบหลักสูตรและการบริการให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการจัดและพัฒนาการศึกษา เช่น 
การปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายของรัฐบาล  การปรับรายวิชาเรียนก่อนหลังตามเนื้อหาที่มีความต่อเนื่อง  
ช่องทางการรับฟังเสียงจากกลุ่มนี้พบว่า ยังไม่สามารถรับฟังเสียงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ คณะจึงได้
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พัฒนาช่องทางการสื่อสารด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่าน web page และกลุ่มไลน์ ของคณะให้ทันต่อ
สถานการณ์  

 
ภาพที่ 3.1-1 กลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่พึงมีในอนาคต 

3.1ข การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
3.1ข(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน 
         คณะมีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดย
ความรับผิดชอบของส่วนงานที่รับบริการลูกค้า ฝ่ายบริหารฯ มีการประเมินตามโอกาสและระยะเวลาที่
เหมาะสม เช่น  ประเมินการให้บริการด้านต่าง ๆ (7.2-3 ถึง 7.2-10) การประเมินกระบวนการต่าง ๆ ในคณะ
(7.1-30 ,7.1-33,7.1-36, 7.1-40 ฯลฯ) และมีการประเมินความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ (7.1-32) จากผล
การประเมินดังกล่าว คณะได้น าข้อมูลมาปรับปรุงการเรียนการสอน กระบวนการท างาน การจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดภาคการศึกษาส่งผลให้ผลการประเมินหลักสูตร
ดีขึ้นจ านวน 9 หลักสูตรจาก 13 หลักสูตรและผลการประเมินของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ส่วนผลการประเมินความผูกพันของผู้เรียนมีค่าอยู่ในระดับดีมาก (7.2-14)  
 ด้านการบริการวิชาการ ได้มีการส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ (7.2-11,7.1-32) 
ผลจากการประเมิน คณะได้น าข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค การรับสมัครผ่านระบบออนไลน์  มากกว่าการสื่อสารโดยใช้หนังสือราชการ   
ท าให้เกิดความรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันท่วงที อีกท้ังสามารถประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มลูกค้าได้คราวละจ านวนมาก ๆ  
3.1ข(2) ความพึงพอใจ เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
  คณะได้มีการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการส ารวจ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประเมินออนไลน์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเก่ียวกับความพึงพอใจ และน าไป
เปรียบเทียบกับสถาบันอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าในปีการศึกษา 2560-2562 อยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกัน  ในปีการศึกษา 2562 พบว่า นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี
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การลาออกกลางคันน้อยกว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (7.1-29)  ซึ่งผลการด าเนินงานดีกว่าคู่เทียบ และยังได้
ประเมินความพึงพอใจต่าง ๆ      ( 7.1-16,7.1-17,7.1-30,7.2-1) ส่วนความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก าหนดให้กองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
ของนายจ้างต่อผู้ใช้บัณฑิต (7.1-16 , 7.1-17) พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังมี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าคู่แข่ง คณะจึงได้พิจารณาผลการประเมินจากนายจ้าง พบว่า ผลการประเมินด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าน้อยที่สุด (4.00) จึงมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ หา
มาตรการในการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 
3.2   ความผูกพันของลูกค้า 
3.2ก หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น 
3.2ก(1) หลักสูตรและบริการ 

คณะได้ค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ โดยการรับฟังเสียงของตลาดแรงงานและ
ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาจัดการหลักสูตรและบริการตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ดังนี้ การวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มย่อยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสารสนเทศ
จากข้อมูลในตารางที่ 3.1-1 มาวิเคราะห์ความต้องการหลักสูตรและบริการ  รวมถึงการวิเคราะห์เกณฑ์ของคุรุ
สภา สกอ. องค์กรวิชาชีพจิตวิทยา วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวิทยาการต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและบริการ เช่น การปรับปรุงหลักสูตรครู 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี มีการขอ
เปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาและปฐมวัย เพ่ือตอบสนองความต้องการครูในสาขาวิชาดังกล่าว 
การขอเปิดหลักสูตรปริญญาตรีจิตวิทยาเพ่ือตอบสนองสถานการณ์ความอ่อนไหวทางด้านจิตใจของคนในสังคม 
และการขยายกลุ่มลูกค้าปริญญาโทจากกลุ่มทางการศึกษาเป็นกลุ่มทหาร/ต ารวจ การจัดการเรียนการสอน
และให้ทุนแบบตรีควบโทส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี  การด าเนินการให้นักศึกษาได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพครูหรือใบระกอบวิชาชีพผู้บริหารหลังส าเร็จการศึกษาทันต่อการสอบบรรจุในแต่ละปี การ
ขยายกลุ่มลูกค้าบริการด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพแก่ธนาคารออมสิน พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
วิทยาการค านวณและอบรมแก่ครูในพ้ืนที่ การจัดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นวิทยาศาสตร์ใน
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) การ
จัดห้องเรียน EP ในระดับประถมศึกษา 
3.2ก(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

คณะได้ช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนสืบค้นสารสนเทศตรงตามท่ีต้องการ  และขอรับการสนับสนุน
ให้ใช้บริการได้หลายช่องทาง รวมถึงบริการต่าง ๆ ทีค่ณะสามารถตอบสนองให้ได้ ดังนี้ 
ตารางท่ี 3.2-1 การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในการสืบค้นสารสนเทศ 

พันธกิจ กลุ่มลูกค้า สิ่งสนับสนนุ ช่องทาง 
1) ผลิตและพัฒนาครูที่
มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการโดยการใช้วิจัย
เป็นฐานในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

นักศึกษา ทุนการศึกษา 
ทุนสนับสนุนการวิจัย 
ทุนตรีควบโท 

เว็บไซต ์
Social media 
 

2) พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้

บุคลากรทางการ
ศึกษา 
ชุมชน 

-มีการตีพิมพ์ในวารสาร
ศึกษาศาสตร์/วารสาร
อื่น ๆ  

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ 
เว็บไซต ์ Social  media 
วารสารศึกษาศาสตร์ออนไลน ์
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พันธกิจ กลุ่มลูกค้า สิ่งสนับสนนุ ช่องทาง 
จริงในสังคม -เปิดช่องทางการเข้าถึง

ฐานข้อมูลวิจัยที่
หลากหลาย 

งานวิชาการอื่น ๆ เช่น งาน ม.อ.วิชาการ เวทีสาน
พลังประชารัฐปตัตานี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม พลังวิจัยและนวัตกรรม น าเศรษฐกิจยุคใหม่
ภาคใต้ชายแดน 

3) ให้บริการทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

บุคลากรทางการ
ศึกษา องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-ศพวค. 
-การจัดประเมินการ
ด าเนินงานในรอบป ี

ระดมความคดิเห็น เว็บไซต ์Social  media 
การอบรมแบบใหเ้ปล่า เช่น โครงการเสริมศักยภาพ
ครูสอนตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

4) ส่งเสริมเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
และประเทศ 

ชุมชน  
นักศึกษา 

สนับสนุนงบประมาณ
และบุคลากรเพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรม 

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

 
คณะมีการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ที่แยกตามพันธกิจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของ

คณะไดห้ลายช่องทาง เช่น ด้านการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความต้องการเรียนต่อ
ใน 
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตได้มีการสนับสนุนทุนยกเว้นค่าเทอม และทุนสนับสนุนการท าวิจัย และยังมี
โครงการ 4+1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนตรีควบโทได้พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและมีการก ากับติดตามประเมินผลเป็นระยะโดยคณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะฯ การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและบริการของคณะ ด าเนินการหลายช่องทาง ได้แก่ road show website facebook Line 
โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยเน้นไปในสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ตามการเปลี่ยนแปลงด้านการรับ
ข้อมูลของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการของคณะโดยการออก
พ้ืนที่ท างาน ร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน ผ่านการสนับสนุนของฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการแก่ชุมชน 
3.2ก(3) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 สืบเนื่องมาจากปัญหาความมั่นคงในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้นักเรียน ครูและ   
บุคลาการทางการศึกษาในภูมิภาคอ่ืนๆ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจ านวน
น้อยลงทุกปี คณะจึงปรับเปลี่ยนการให้ทุนการศึกษาจากทุนจูงใจต่างพ้ืนที่(รับนักเรียนนอกพ้ืนที่สามจังหวัด) 
(7.5-27) เป็นทุนจูงใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีแทน และเพ่ิมจ านวนการ
รับตรงรอบ 1 และ 2 (7.5-23, 7.5-24) เน้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการ และจูงใจลูกค้าในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ และภาคใต้ตอนล่าง และขยายกลุ่มลูกค้าบริการเป็นองค์กรเอกชน 
ตารางท่ี 3.2-2 การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ประเภท
สินค ้า 

กลุ่มลูกค้า ส่วนการตลาด 
 

การจูงใจลูกค้า 
ปัจจุบนั อนาคต 

หลักสตูร นักศึกษาปัจจุบัน นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ครู  
ผู้บริหาร  ศิษย์เก่า 
บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงาน  องค์กรภาครัฐ
และเอกชน 

นักศึกษาในพ้ืนท่ี
สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ : 
นอกพ้ืนท่ี ปีละ
ประมาณ 50:50, 
60:40  

-ประชาสัมพันธ์หลักสตูร 
-ทุนจูงใจเรียนต่อในวิทยาเขตปตัตานี 
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ประเภท
สินค ้า 

กลุ่มลูกค้า ส่วนการตลาด 
 

การจูงใจลูกค้า 
ปัจจุบนั อนาคต 

บริการ ผู้ปกครองนักเรยีน 
คร ูผู้บรหิาร ศิษย์
เก่า บุคลากร
ทางการศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับ
บริการ 

ผู้ปกครองนักเรยีน 
องค์กรเอกชน ครู   
ผู้บริหาร ศิษย์เก่า  
บุคลากรทางการศึกษา   
หน่วยงานท่ีรับบริการ 

สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

-การประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
-การเปิดหลักสตูรที่หลากหลายและ
ตอบสนองต่อผูร้ับบริการ 
-โควตาบุตรบุคลากร 
-โควต้านักเรยีนจากโรงเรียนอนุบาลสาธติ 
-โรงเรียนสาธิตฯที่มีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศ 

 
3.2ข การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
3.2ข(1) การจัดการความสัมพันธ์ 
ตารางท่ี 3.2-3 วิธีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

กลุ่ม การสร้างและจัดการความสัมพันธ์ 
ผู้เรยีน 1. การปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 

2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. การให้บริการแนะแนวการศึกษาโดยรุ่นพี่และอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. การมอบทุนการศึกษา 
5. การบริการพื้นท่ีกิจกรรม เช่น อาคารพลศึกษา ลานกิจกรรม ห้องละหมาด  สโมสรนักศึกษา  
6. การจัดกิจกรรมระหว่างเรียน เช่น กีฬาสี กิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้บริหารพบนักศึกษา 
7. การฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
8. การจัดระบบสวสัดิการ เช่น การประกันอุบัติเหตุแบบหมู่และเยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย 
9. การมอบรางวัลเรียนดี นักกิจกรรม การประกวด/แข่งขัน และเชิดชูเกียรตคิุณจากกรรมการ
คณะและทางสื่อออนไลน์ต่างๆ  

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

ผู้ปกครอง 1. การแจ้งผลการเรยีนของนักศึกษาให้ผู้ปกครองทราบความเคลื่อนไหว 
2. จัดประชุมผู้ปกครองในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

ศิษย์เก่า 1. ร่วมกิจกรรมกับคณะ เช่น การเชิญเป็นวิทยากร การแนะน าการท างานแก่รุ่นน้อง 
2. การจัดการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น โดยศิษย์เก่าเข้ามาศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง 
3. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรูข้องศิษย์เก่า 
4. การแจ้งข่าวสารของคณะ 
5. การเชิดชูศิษย์เก่าดเีด่น และยกย่องศิษย์เก่าที่มีช่ือเสียง 
6. กิจกรรมเฉลิมฉลอง 50 ปีศึกษาสตร์ ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
โครงการ run with teacher งานคืนสู่เหยา้ 
7. การประชาสมัพันธ์หลักสูตรหรอืการรับสมัครงานของคณะหรือหน่วยงานอ่ืน 

นายจ้าง/ผู้ใช้บณัฑิต 1. การส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑติ 
2. การสัมภาษณ์นายจ้างและการให้ข้อมูลส าหรับการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
3. การประชาสมัพันธ์ข่าวสารการว่างงาน 
4. การประชาสมัพันธ์ผลการด าเนนิงานด้านต่าง ๆ ของคณะ 
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3.2ข(2) การจัดการข้อร้องเรียน 
         การจัดการข้อร้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กล่องแสดง
ความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถามต่าง ๆ การพูดคุยโดยตรง เว็บบอร์ด 
และสายตรงคณบดีผ่านเว็บไซต์  http://eduit.pn.psu.ac.th/ โดยข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะถูก
น ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดการแก้ไข  พร้อมทั้งน าเสนอผลการแก้ไขไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
ภาพที่ 3.2-1 ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน 

 คณะศึกษาศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของร้องร้องเรียนต่าง ๆ ได้น าไปสู่การจัดท าการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาคณะได้ตั้งค่าเป้าหมายของการร้องเรียนที่มีความ
รุนแรงและเกิดความเสียหายแก่คณะไว้เป็นศูนย์  และหากพบว่ามีการร้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ได้มี
คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามวาระและแต่งตั้งเฉพาะกิจโดยผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น ๆ ซึ่งจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่า การร้องเรียนมีค่าเป็นศูนย์  

 
 
 

http://eduit.pn.psu.ac.th/%20โดย
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์การ  
4.1ก การวัดผลการด าเนินการ 
 ผู้บริหารเลือกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่เทียบในการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคและระยะเวลาในการผลิตบัณฑิตใกล้เคียงกัน และอยู่ในการ
จัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลกใกล้เคียงกัน โดยน าข้อมูลมาเปรียบเทียบในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ก (1) การวัดผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 4.1-1 ตัววัดผลการด าเนินงานขององค์การ 

ตัววัด การจัดเก็บข้อมลู การติดตาม คู่เทียบ 
ด้านบัณฑติมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

การได้งานท าของบัณฑิต หัวหน้าโปรแกรม ประธานหลักสูตร มข. มช. 
ผลการสอบภาษาอังกฤษ ติดตามผลผ่านท่ีประชุมกรรมการคณะ - 
ทักษะการสอนแบบ Active 
Learning 

ติดตามผ่านครูพี่เลี้ยง อาจารย์นเิทศและ
บันทึกการฝึกปฏิบตัิการสอน 

- 

บทความระดับบัณฑิตที่ตีพิมพ์ ผ่านระบบ MIS มข.  มช. 
ด้านผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคม์ีคุณค่าต่อ
การศึกษา ชุมชนและ
สังคม 

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

ฐานข้อมูลด้านการวิจัย มช. 

บทความวิจัย/นวตักรรม/สื่อ
สร้างสรรค์ที่น าเสนอในงานวิชาการ 

ติดตามผ่านอาจารย์นเิทศ อาจารย์ที่
ปรึกษา และอาจารยผ์ู้สอน 

- 

  

นอกจากนี้คณะฯได้ด าเนินการวัดผลการด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
ตามตัวบ่งชี้และข้อตกลงปฏิบัติราชการ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง  เน้นการมีส่วนร่วมระดับภาควิชา และระดับคณะ โดยมีข้อมูลและสารสนเทศที่
คณะใช้ในการติดตามผลการด าเนินการโดยรวม ดังตารางที่ 4.1-2 
ตารางท่ี 4.1-2  การจัดสรรความรับผิดชอบของข้อมูลสารสนเทศ  

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ความถี่ ผลลัพธ ์
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเน้นการสอนแบบ Active  Learning หน่วยฝึกฯ ปี กศ./ภาค กศ. 7.1-4 
2. บทความวิจัย/นวัตกรรม/สื่อสร้างสรรค์ ที่น าเสนอในงานวิชาการ หน่วยวิจัย ภาค กศ. 7.1-3 
3. งานวิจัยในช้ันเรียน จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน่วยฝึกฯ ภาค กศ. 7.1-6 
4. หลักสตูรที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN QA มีคะแนน3.00 ข้ึนไป หน่วยประกัน ปี กศ. 7.4-7 
5. บัณฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ/ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกใน

สายวิชาชีพครูภายใน 1 ป ี หน่วยฝึกฯ ปี กศ. 7.1-14 

6. กิจกรรมที่เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวิชาการสู่ความเป็นเลิศ   หน่วยฝึกฯ ปี กศ./ภาค กศ. 7.1-10 
7. จ านวนของสถานศึกษาร่วมเป็นเครือข่ายผลิตคร ู หน่วยฝึกฯ ปี กศ. 7.1-56 
8. ร้อยละนักศึกษาที่ไดร้ับรางวัลในการประกวด แข่งขันทางวิชาการ หรือ 

วิชาชีพ  
หน่วยวิจัย ปี กศ. 

7.1-46 7.1-47 
7.1-48 

9. ระบบและกลไกการพัฒนาและการจัดการความรู้งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์ หน่วยวิจัย ปี กศ./ภาค กศ. 1 ระบบ 

10. บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ 

หน่วยวิจัย ปี กศ./ภาค กศ. 
7.3-3 
7.3-4 
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ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ความถี่ ผลลัพธ ์
11. จ านวนโครงการวิจยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน ์ หน่วยวิจัย ปี กศ. 7 
12. จ านวนโครงการของนักศึกษาหรือของอาจารย์ บริการวิชาการแกส่ังคม หน่วยบริการ

วิชาการ 
ปี กศ. 7.2-5 

13.  สถานะทางการเงิน/รายงานเงินคงเหลือ/ค่าใช้จ่าย หน่วยคลัง วัน ไตรมาส 7.5-1-7.5-4 
14.  การเบิกจ่ายพสัดุคงคลัง หน่วยพัสด ุ รายเดือน ระบบเบิกจา่ย 
15. ระบบตดิตามสิ่งก่อสร้างและครุุภณัฑ์ 

หน่วยพัสด ุ รายป ี
7.1-59 
7.1-60 

4.1ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ผู้บริหารของคณะเลือกข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต

และพัฒนาบัณฑิต โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต  การทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน การสอบแข่งขันที่
รับรองโดยสภาวิชาชีพ โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานรายปีเพ่ือน ามา
วางแผนและออกแบบระบบการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเสริมสร้างและพัฒนา
สมรรถนะของบัณฑิตเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณภาพแก่สังคมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในอนาคต 

ด้านการวิจัย รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือน ามาผลักดัน 
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในการตีพิมพ์งานวิจัยให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้นและสามารถน าไปใช้ในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้ รวมถึงการวางแผนเพื่อขอแหล่งทุนวิจัยมาสนับสนุนการวิจัย 
4.1ก(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

ผู้บริหารของคณะมีวิธีการรับฟังผู้เรียนในปัจจุบัน ลูกค้าในอดีต ในอนาคต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลายตามแต่ละประเภท โดยน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิต รวมถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ข้อมูลที่มีอยู่สามารถน ามาใช้เพ่ือการตัดสินใจ เช่น การติดตามการลงทะเบียนเรียน  การติดตามชั่วโมง
กิจกรรม การส ารวจหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือออกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น รวมถึงผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาประกอบการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน การวางแผนพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต การพัฒนาผลการด าเนินงานด้าน
วิชาการและกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพแก่สังคมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต 
4.1ก(4) ความคล่องตัวของการวัด 
 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากภายในและการติดตามแผนกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยรายงานผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะและได้ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุง ทบทวนผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุก
เดือน  มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายเดือนโดยฝ่ายนโยบายและแผน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและประเมินตัวชี้วัด โดยผู้บริหารเป็นผู้ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่อยู่ภายใต้
การก ากับและสามารถปรับแผนการด าเนินงานได้อย่างทันถ่วงที โดยมีการติดตามแผนปฏิบัติการของคณะ ปี
ละ  2 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อความยืดหยุ่นในการด าเนินงานและเป็นการบริหารงานที่ทันต่อสถานการณ์ ส่วนในกรณีที่
ผลการด าเนินงานนั้นส่งผลกระทบในภาพรวมหรือระดับนโยบายจะมีการรายงานต่อที่ประชุมกรรมการคณะ 
เพ่ือที่ประชุมหารือและปรับเปลี่ยนก าหนดแนวทางตามความเหมาะสม 
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4.1ข การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ  
 การทบทวนผลการด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยงาน ภาควิชา และคณะ โดยน า
ผลสรุปที่ได้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือใช้ประเมินความก้าวหน้าและช่วยให้เห็นโอกาสใน
การพัฒนาระบบงานและกระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA ดังตาราง 4.1-3 
ตารางท่ี 4.1-3 การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน 

ระดับ วัตถุประสงค ์ ข้อมูลที่วิเคราะห ์ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน (ประชุม
ภายในสาขาวิชา/
หน่วยงานย่อย) 

ติดตามความก้าวหน้า/ผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด/
ปัญหา/อุปสรรคจากการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามแผนของ
หน่วยงานและตามตัวช้ีวัดที่
หน่วยงานรับผดิชอบ (ตัวช้ีวัดที่
ถูกถ่ายทอดลงสู่รายบุคคล) 

รายเดือน รองคณบดี
หน่วยงาน/
หัวหน้า
สาขาวิชา 

ภาควิชา/ส านักงาน 
(ประชุมภาควิชา/
ส านักงาน) 

ผลการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานของภาควิชาและตาม
ตัวช้ีวัดของภาควิชา 

รายเดือน หัวหน้า
ภาควิชา 

คณะ (ประชุม
กรรมการคณะ) 
 

ติดตามความก้าวหน้า/ผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด/ 
ปัญหา/อุปสรรคจากการ
ด าเนินงาน และประเมิน
ความส าเร็จโดยเปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตาม
ตัวช้ีวัดของคณะ และ 
ปัญหา/อุปสรรคเพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างาน 
ที่ดีขึ้น 

รายเดือน รองคณบดีทุก
ฝ่าย 

    
4.1ค การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
4.1ค(1) วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 คณะค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากจุดเน้นตามพันธกิจและความสามารถหลักในการจัดการเรียนรู้
บนฐานงานวิจัยในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการรวบรวมความรู้ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการเชิญ
วิทยากรทั้งภายในและภายนอก เน้นงานวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานที่เชื่อมโยงกับฐานงานจริงเพ่ือแก้ปัญหาชั้น
เรียน เช่น หลักสูตรวิชาชีพครู ที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย และจัดให้มีเวที
แลกเปลี่ยนในการน าเสนองานและมีข้อมูลย้อนกลับสนับสนุนให้นักศึกษาได้น าเสนองานในเวทีวิชาการต่อไป 
4.1ค(2) ผลการด าเนินการในอนาคต  
  คณะใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานและทบทวนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในข้อ 4.1ก-1 ประกอบกับ
การใช้ข้อมูลจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งในแง่บวกและลบเพ่ือดูแนวโน้ม (Trend) 
และวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มผลการด าเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พบว่า ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติต่ ากว่าคู่เทียบ จึงได้จัดให้มีโครงการวิ (ใจ) วิจัย ด้วยหัวใจ มีระบบพ่ีเลี้ยงงานวิจัย 
สร้างช่องทางการขอทุนวิจัยจากภายในและภายนอก และเพ่ิมรางวัล เ พ่ือกระตุ้นให้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เพ่ิม
มากขึ้น  ในอนาคต คาดว่าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้นตามค่าคาดการณ์ที่ตั้งไว้ใน
แต่ละปี โดยมีรองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพเป็นผู้ก ากับติดตาม 
4.1ค(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม  
 คณะทบทวนผลการด าเนินงานผ่านกระบวนการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ตามตัวชี้วัดที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี โดยมีการทบทวนในระดับหน่วยงาน 
ภาควิชา และคณะ น าผลสรุปที่ได้จากการทบทวนประชุมแต่ละระดับรายงานผลการด าเนินงานไปยังกรรมการ
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คณะ เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีจากผลการด าเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย และปรับปรุง/
พัฒนาผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย และสนับสนุนให้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานประจ า
ของบุคลากรในคณะผ่านงานวิจัยและการพัฒนางานโดยใช้ระบบเทคโนโลยี เพ่ือให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผลจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับ/ทบทวนแผนพัฒนาคณะและ
แผนกลยุทธ์ท าให้คณะเกิดนวัตกรรมในการท างานและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ลดขั้นตอนการท างานที่กระชับ
ขึ้น เช่น กระบวนการ/ขั้นตอนการขอต าแหน่งทางวิชาการ การบันทึกชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร 
การแก้ไขข้อมูลในระบบ MISDSS กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรและการติดตามผล การปรับปรุงดังกล่าวท า
ให้เกิดความเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมองค์การ และทันต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

คณะจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุง โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ  
ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ โดยคณบดีก าหนดเป็นเป้าหมายส าคัญ และขับเคลื่อน
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ท าหน้าที่ ก ากับ ติดตาม งานวิจัย พร้อมทั้งมีระบบพ่ีเลี้ยงวิจัยในการ
สนับสนุนส่งเสริมให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการท างานของนักวิจัยให้มีงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.2ก ความรู้ของสถาบัน 
4.2ก(1) การจัดการความรู้   
            คณะศึกษาศาสตร์ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ โดยอาศัยกระบวนการการจัดการความรู้เป็น
ส าคัญ เริ่มจากการวิเคราะห์ พิจารณา ประเด็นความรู้ที่ส าคัญต่อการด าเนินการขององค์การหรือการเรียนรู้
ของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงการใช้ความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการด าเนิ นการกลั่นกรองความรู้ที่
ส าคัญผ่านการแสวงหาความรู้ อบรม และรวบรวมจากข้อมูลต่าง ๆ น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันผ่าน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และจัดระบบความรู้ในองค์การ เผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทราบ และเข้าถึงได้ตามบทบาทหน้าที่และความเหมาะสม โดยค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ความน่าเชื่อถือ ตรงตามความต้องการ พร้อมใช้งาน ตรวจสอบได้ และข้อมูลที่ไม่เป็นความลับทาง
ราชการคู่ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ผ่าน Social media เช่น facebook, line เป็น
ต้น ซึ่งจะมีฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้ดูแล ก ากับควบคุมและบูรณาการข้อมูลในเชิงสังเคราะห์ เช่น Annual 
report ก่อนเผยแพร่ก่อนสู่สาธารณะทั้งนี้คณะได้ใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้ การเข้าถึงหรือ
ข้อเสนอแนะจากการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 
ตารางที่ 4.1-4 สารสนเทศการจัดการความรู้ 

ประเภทความรู้ ผู้ที่สามารถเข้าถึง การเข้าถึง การถ่ายทอดความรู้ การจัดเก็บ 
กฎ ระเบยีบ  
แนวปฏิบัต ิ

บุคลากร นักศึกษา ศึกษาด้วยตนเอง 
อบรม สัมมนา 

KM CoP การประชุม
ต่าง ๆ, Website  

ระบบ e-doc แฟ้ม
งาน เว็บไซต ์

ด้านการจดัการเรียน
การสอน (การ
ลงทะเบียน รายชื่อ
นักศึกษา เกรด ประวัติ
ส่วนตัว ประเมินผู้สอน 
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ฯลฯ) 

นักศึกษา อาจารย์  
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

Password PSU 
system ส าหรบั
นักศึกษาและอาจารย ์

อาจารย์ที่ปรึกษา/
ผู้สอน/อาจารย์นเิทศ 

เว็บไซต,์ MIS, 
ฐานข้อมูลฝ่าย
วิชาการ 

ด้านวิจัย (ทุนวิจัย การ นักวิจัย อาจารย์ Website, รายงานการ การประชุมฝ่ายงาน, Website, รายงาน
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ประเภทความรู้ ผู้ที่สามารถเข้าถึง การเข้าถึง การถ่ายทอดความรู้ การจัดเก็บ 
ประชุมสมัมนา, ทิศทาง
และแนวโนม้การวิจัย) 

นักศึกษา ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

วิจัย, Social media ระบบ E-doc, E-mail, 
Edu Share 

การประคุณภาพ, 
Annual report 

ด้านการบริการวิชาการ ครูผู้บริหารและ
ผู้สนใจ 

Website, แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ Social 
media 

การประชุมประจ าป,ี 
การอบรมสัมมนา 

Website, annual 
report ฐานข้อมูล
การบริการวิชาการ 

ด้านบุคลากร บุคลากรของฝ่ายงาน
ต่างๆ  

Password PSU 
system  

การประชุมบคุลากร, 
การประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ การ
ประชุมฝา่ยงานต่างๆ  

MIS ระบบฐานข้อมูล
ฝ่ายงาน 
Intranet 

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 
 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 
4.2ข ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2ข(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 

1. ข้อมูลมีการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลที่มีการออกแบบให้มีการป้องกันการซ้ าซ้อนของข้อมูลและ
สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว 

2. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลข้อมูลโดยตรงเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ข้อมูลบุคลากร
และอาจารย์จะดูแลโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของคณะ  
4.2ข(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 

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

4.2ข(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
1. จัดเก็บข้อมูล ที่จ าเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน เช่น เก็บไว้ใน Server ของคณะ หรือ 

Google drive 
2. การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน แจ้งให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบถึงแหล่งจัดเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปใช้

ประโยชน์ได้ 
3. มีการจัดเก็บข้อมูลและส ารองข้อมูลไว้ใน  Server ส ารอง ของคณะ 

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

และอุปกรณ์ประกอบให้เพียงพอศึกษาข้อมูลเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
2. ซอฟแวร์: อัฟเดทเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ที่ใช้งานให้ทันสมัยเสมอ 

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

ด าเนินการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากผู้บุกรุกภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. มีแผนการซ้อมกรณีเซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหา ให้สามารถน ากลับมาใช้ได้ภายในเวลา 4 ชั่วโมง และมี
ระบบแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบเพ่ือทราบและสารมารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา 
ตารางท่ี 4.2-1 ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและของคณะศึกษาศาสตร์ 

ด้าน ระบบของมหาวิทยาลัย ระบบของคณะ 
การเรยีนการสอน (1) ระบบการลงทะเบยีน (2) ระบบการจอง

หอพัก (3) ระบบทะเบยีนและสถติินักศึกษา   
(4) ระบบประมวลผลการเรียน (5) ระบบ
ห้องสมุด  (6) ระบบจองห้องเรียน (7) ระบบจัด
ตารางสอน 

(1) ระบบการส่งนักนักศึกษาไปฝกึปฏิบัติการ
สอน (2) virtual classroom (3) ระบบ
ลงทะเบียนเพื่อน าเสนองานวิจัย (4) ระบบ
วารสาร (5) ระบบฐานข้อมูลหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (6) ระบบนิเทศทางไกล 

การวิจัย (1) ฐานข้อมูลงานวิจัย (2) ระบบการขอทุนวิจัย ระบบฐานข้อมลูงานวิจัยและการน าเสนอ
ผลงาน 

บริการวิชาการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม 
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ระบบการวจิัยด้านศลิปวัฒนธรรม ใช้การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ท้ังอีเมล์  
เฟสบุ๊คและไลน ์

การบริหารจัดการ (1) ระบบ MIS DSS (2) ระบบเอกสาร e-doc 
(3) ระบบพัสด ุ(4) ระบบงานสารบรรณ  
(5) ระบบซ่อมบ ารุง (6) ระบบ TOR ONLINE  
(7) ระบบ COMPETENCY 

(1) ระบบจองรถยนต์คณะ (2) ระบบจองห้อง
ประชุม (3) ระบบเบิกจ่ายพัสด ุ(4) ระบบ e-
meeting (5) ระบบห้องเรียนเสมอืน LMS (VC) 
(6) ระบบ MIS CENTER (7) ระบบ EDU-MIS 
(8) ระบบคลัง (9) ระบบสืบค้นข้อมูลบุคลากร 
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หมวด 5 บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  
5.1ก ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
5.1ก(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
 คณะพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานและมีความคล่องตัว
สูงสุดในการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะ การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตราก าลังแบ่งบุคลากร
ออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) สายวิชาการท่ีปฏิบัติงานที่คณะและ ร.ร. สาธิต (2) บุคลากรสายสายสนับสนุน 
และ (3) บุคลากรสายวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่ ร.ร. อนุบาลสาธิต การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตราก าลัง
ด าเนินการทุกเดือนโดยทีมบริหาร โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นเจ้าภาพ เพ่ือค้นหาประเด็นที่ต้องพัฒนา
ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากรแต่ละต าแหน่งตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงาน (ดูตาราง 5.1-1) รวมทั้งปรับความเข้าใจ เสริมก าลัง และ upskills ความสามารถของบุคลากร 
การวิเคราะห์โดยผู้บริหารใช้ข้อมูลจาก (1) ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี ที่ด าเนินการผ่านระบบ 
TOR Online และ Competency Online ทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งบุคลากรทุกคนสามารถทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองได้เช่นกัน (2) ข้อบังคับ ประกาศและระเบียบของมหาวิทยาลัย (3) นโยบายเร่งด่วนของ
มหาวิทยาลัยและคณะ เช่น การผลิตครูปฐมวัยและสังคมศึกษา เป็นต้น จากนั้น ผู้บริหารน าผลการวิเคราะห์
มาใช้ในการปรับและเพ่ิมอัตราก าลังและเสนอต่อมหาวิทยาลัย จากการวิเคราะห์ดังกล่าว คณะสนับสนุน
บุคลากรสายวิชาการให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาในต่างประเทศ 
และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับโอกาสฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก มากไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยไดเ้ห็น
ศักยภาพของคณะฯ จึงจัดสรรอัตราก าลังให้คณะเพ่ิมข้ึน จ านวน 19 อัตราเพ่ือตอบสนองพันธกิจของคณะ 
เช่น อัตราสายสนับสนุนที่ดูแลเกี่ยวกับ Big-data อัตราสายวิชาการท่ีจะเข้ามาช่วยสอนในหลักสูตรปฐมวัยและ
สังคมศึกษาที่ก าลังพัฒนาหลักสูตรอยู่ในขณะนี้ อัตราสายวิชาการท่ีจะมาช่วยดูแลในหลักสูตรนานาชาติ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นต้น   
ตารางท่ี 5.1-1 การก าหนดขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรประเภทต่าง ๆ  
ประเภท สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามสายงาน/สมรรถนะการบริหาร* ประเมิน 
บุคลากร
สายวิชาการ 

(1) ความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ (Professionalism) 
(2) ความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Social 
responsibility) (3) รู้รัก
สามัคคี (Unity) 

(1) ความสามารถ/ทักษะในการสอน (2) ความรู้ความสามารถใน
วิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค ์(3) การดูแลและพัฒนานักศึกษา/
นักเรียน 

2 ครั้ง/
ปี (รอบ 
6 เดือน) 

บุคลากร
สาย
สนับสนุน 

(1) ทักษะในการแก้ปัญหา (2) ความสามารถในการประสานงาน 
(3) มีความคดิสร้างสรรค ์(4) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร ์ 
(5) ความละเอียดรอบคอบ (5) ความรู้ในสายวิชาชีพ และ  
(6) การมอบหมายและตดิตามงาน* 

บุคลากร
บริการ
วิชาชีพ 

(1) ความสามารถ/ทักษะในการสอน (2) ความรู้ความสามารถใน
วิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค ์(3) ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ/
วิชาชีพสุขภาพ (4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.1ก(2) บุคลากรใหม่ 
 กระบวนการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรใหม่สอดคล้องดับระเบียบมหาวิทยาลัย-       
สงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 (ดูภาพที่ 5.1-1) โดยผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาโดยมีคณบดีเป็น
ประธาน เช่น ฝ่ายออกข้อสอบตามสมรรถนะและขีดความสามารถที่ก าหนด ฝ่ายด าเนินการสอบ ฝ่ายสอบ
สัมภาษณ์ เป็นต้น วิธีการรับสมัครผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ สมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และการ
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รับสมัครงานออนไลน์ เมื่อประกาศผลแล้ว ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการปฐมนิเทศโดยผู้บริหารคณะเพ่ือชี้แจง
นโยบายของคณะและปลูกฝังค่านิยม “THE SIGN” นอกจากนั้น ผู้บริหารคณะจะแนะน าบุคลากรใหม่ในการ
ประชุมใหญ่ของคณะทุกปี คณะจะส่งบุคลากรใหมเ่ข้ารับการปฐมนิเทศที่จัดโดยวิทยาเขต มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก ตามสมรรถนะของต าแหน่งนั้น ๆ อย่างน้อยคนละ 3 ครั้ง เช่น ฝึกอบรมเรื่องการสอน 
เกณฑ์ AUN-QA จรรยาบรรณนักวิจัย เป็นต้น กิจกรรมการอบรมท่ีจัดโดยคณะและมหาวิทยาลัยยังสอดแทรก
วัฒนธรรมองค์การที่ยึดปณิธานที่ว่า “Our soul is for the benefit of mankind” ในการรักษาบุคลากร
นั้น คณะจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงทั้งในช่วงทดลองงาน 6 เดือนและหลังจากนั้น เช่น พ่ีเลี้ยงนักวิจัย เป็นต้น 
กระบวนการดังกล่าวด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1-1 กระบวนการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรใหม่ 
 

ภาพที่ 5.1-1 การสรรหาบุคลากรใหม่ 
5.1ก(3) การท างานให้บรรลุผล 

คณะจัดระบบงานและโครงสร้างของผู้ปฏิบัติเพ่ือตอบสนองพันธกิจของคณะทั้งการผลิตและพัฒนาครู 
การวิจัยและพัฒนา และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ การบริหารงานแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ (1) การ
บริหารแบบทางการได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการวิจัย 
คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งมีการประชุมขับเคลื่อนงานอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง (2) การบริหารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกลุ่มวิจัยที่ไม่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
การพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนชุมชนทางวิชาชีพ การพบปะดังกล่าวมีประจ าทุก
เดือนและตามวาระที่สอดคล้องกับพันธกิจ เป็นต้น มากไปกว่านั้น ผู้บริหารและบุคลากรของคณะได้ทบทวน
ระบบงานและโครงสร้างบริหารอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือให้ผลลัพธ์การด าเนินงานดีกว่าความ
คาดหมาย ผลจากการทบทวนวิธีการจัดระบบและบริการบุคลากรท าให้เกิดประสิทธิภาพหลายประการ ได้แก่ 
การแนวคิด LEAN มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นแขนงวิชา การปรับกลุ่ม
บริหารงานให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีบูรณาการการท างานกันมากข้ึน นอกจากนั้น การทบทวนระบบงาน
และโครงสร้างช่วยให้ผู้บริหารมองโครงสร้างการท างานชัดเจนขึ้นทั้งแนวตั้งและแนวราบ เช่น ในแนวตั้งมีการ
ส่งต่อตัวชี้วัดไปยังผู้ปฏิบัติตามสายบังคับบัญชา ในแนวราบมีการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและ
การร่วมหาแนวทางการท างานและแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ PLC กิจกรรม EDU talk 
และการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น โดยปกติผู้บริหารจะสรุปและรวบรวมข้อคิดเห็นและผลการพูดคุยอย่างไม่
เป็นทางการเพ่ือน าเสนอในที่ประชุมระดับต่าง ๆ ที่เป็นระบบและเป็นทางการ การส่งต่อตัวชี้วัดและข้อมูลเชิง
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พัฒนาอย่างเป็นระบบถือเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมที่คณะก าหนดไว้ คือเน้น “การเรียนรู้เป็นทีม (Team 
learning) และเครือข่าย (Networking)” เพ่ือ “ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (High performance)”  
5.1ก(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
            คณะเตรียมแผนด้านบุคลากรเพ่ือรองรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานะทางการเงิน และด้านความ
ปลอดภัย (แสดงไว้ในตารางที่ 5.1-2) การวิเคราะห์และทบทวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงท าโดยผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง เช่น การเจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร งานบัณฑิต เป็นต้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยน า
ข้อมูลจากความต้องการของลูกค้าและบุคลากร ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและสวัสดิการของคณะและ
มหาวิทยาลัย แผนงบประมาณและอัตราก าลังบุคลากรระยะยาว และการส ารวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันธ์องค์กร ผลจากการทบทวนท าให้คณะ (1) ให้ความส าคัญกับการขออัตราเพ่ิม ซึ่งต่อมาได้รับการอนุมัติ
เพ่ิมอีก 3 อัตราจากเดิม 19 อัตรา (2) สร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งกับคู่ความร่วมมือทางด้านบุคลากรทั้งเพ่ือ
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (3) ศึกษาความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาตนเองเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากร
ทุกปี และน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจและคงอยู่กับองค์กร  
ตารางท่ี 5.1-2 การวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ด้านการจัดการเรียนการสอน (1) ภาระงานสอน
เพิ่มขึ้น (2) อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์เพิ่มขึน้ (3) 
หลักสตูรมีปรับปรุงบ่อยครั้งกระทบต่อการจัดสรร
ภาระงานของบุคลากร  

(1) ระบบการจ่ายคา่ตอบแทนสอน (2) การเชิญอาจารย์พิเศษ (3) การ
จัดสรรอัตราก าลังอาจารย์เพิม่ (4) ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (5) การปรับหลักสตูรแบบ Cluster เพื่อ
บูรณาการการท างาน 

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) ขาดความรู้
และทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ๆ  

(1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) 
ก าหนดผู้บริหารทีร่ับผดิชอบงานนวัตกรรมที่ชัดเจน (3) การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  

ด้านการบริการ (1) บุคลากรขาดการเรยีนรู้งานข้าม
สายงานและให้บริการได้ไมเ่ต็มศักยภาพ (2) ขาดการ
บริการในวันหยดุ 

(1) การจ่ายคา่ล่วงเวลาบุคลากร (2) ก าหนดกลุ่มบุคลากรที่ให้บริการ
นอกเวลาและเสาร-์อาทิตย์ (3) เพิ่มช่องทางการให้บริการ (4) การสลับ
ช่วงเวลาในการท างานระหว่างบุคลากร 

สถานะทางการเงิน (1) การรับนักศึกษาเข้าลดลง (2) 
รายจ่ายเพิ่มขึ้น 

(1) ปรับหลักสูตรใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและลูกค้า (2) 
หาแหล่งทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้น (3) ยื่นขอเสนอโครงการบริการ
วิชาการทุกช่องทางต่อรัฐบาลที่สอดคล้องพันธกิจและสามารถเพิ่ม
รายได้ (4) เก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรของคณะฯ 

ความปลอดภัย เช่น การสญูเสียบคุลากรและ 
ทรัพยากร  

ก าหนดมาตรฐานดา้นสุขภาพและความปลอดภัย เช่น การตรวจ
สุขภาพประจ าปี การป้องกันทรัพย์สินโดยให้มีกล้องวงจรปิด เป็นต้น 

5.1ข บรรยากาศด้านบุคลากร 
5.1ข(1) สภาพแวดล้อมของที่ท างาน 
       คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาวะในที่ท างาน ความปลอดภัย และการเข้าถึง
ระบบสุขภาพถูกจัดไว้ส าหรับบุคลากรทุกกลุ่ม ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรไดท้ างานในสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในคณะฯ มี
ระบบการสแกนเข้าออกประตูคณะฯ และมีการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับกรณีเกิดอัคคีภัย ระบบการดูแลสุขภาพ 
มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร ส่งเสริมการแข่งกีฬาบุคลากร และสนับสนุนโครงการประกันอุบัติเหตุ
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กลุ่มอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหารน าทีมบุคลากรทุกระดับเข้าร่วมเพื่อดึงการมีส่วน
ร่วมและเป็นแบบอย่างที่ดีของการส่งเสริมสุขภาพแวดล้อมในที่ท างาน ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการท างานนั้นมีระบบการประชุมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
โดยทีมบริหาร และคณะกรรมการปรับภูมิทัศน์และแหล่งการเรียนรู้มีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง 
นอกจากนั้น คณะมีการประเมินและปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมในท่ีท างานตามกรอบเวลาปีละ 2 ครั้ง โดย
น าระบบ 5 ส มาใช้เพ่ือให้มั่นใจว่าสภาพการท างานมีความปลอดภัยและน่าอยู่เหมาะต่อสภาพการท างาน การ
ด าเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความผูกพันของบุคลากรในการท างาน (7.3-9) จากการทบทวนดังกล่าวท า
ให้สภาพแวดล้อมในที่ท างานและระบบสุขภาวะของบุคลากรพัฒนามากข้ึน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
5.1ข(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
 คณะให้สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากรจ าแนกตามประเภทของบุคลากร ดังที่แสดงไว้ใน
ตารางที่ 5.1-3 ผู้บริหารได้วิเคราะห์และทบทวนสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรในระดับคณะผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการคณะเป็นประจ าทุกเดือนและส่งต่อข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์แก่
บุคลากรในระดับมหาวิทยาลัยโดยคณบดีเป็นผู้แทนคณะในการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคลากร
มหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง 
ตารางท่ี 5.1-3 สิทธิประโยชน์และนโยบายที่จัดให้บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สายวิชาการ สายสนบัสนุน สายวิชาชีพ 
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานล่วงเวลา ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล 
ประกันชีวิต ทุนพัฒนาวิชาการวิชาชีพในประเทศ (เป็นนโยบายหลัก) 
สวัสดิการด้านการศึกษาบตุรธิดา กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ลาป่วย ลา-
คลอด ลากจิ ลาพักผ่อน ลาบวช งานช่วยเหลือด้านสังคมในโอกาส
แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ คลอดบุตร ลาบวช งานศพ ห้องออกก าลังกาย 

   

ทุนการศึกษาต่อ   - บางคน 
ทุนพัฒนาตนเอง ณ ต่างประเทศ (เป็นนโยบายหลัก)  - บางคน 
สวัสดิการบ้านที่อาศัย  บางคน บางคน 
ขั้นพิเศษ ศอบต. บางคน บางคน บางคน 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร  
5.2ก ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 
5.2ก(1) วัฒนธรรมองค์การ 
     คณะฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นโดดเด่นด้วยการสื่อสารให้บุคลากรมีส่วนร่วมผ่านการมุ่งเน้นค่านิยม 
THE SIGN อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลกร ด้วยโอกาสใน
การแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดให้การพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมการเป็นเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งมีรูปแบบ
การสื่อสาร (1) แบบทางการผ่านที่ประชุมบุคลากร ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และท่ีประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ และ (2) แบบไม่เป็นทางการผ่านสายตรงผู้บริหาร การสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 
เช่น อีเมล Line กลุม่ Facebook การสื่อสารผ่านการฝึกอบรม การสื่อสารผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
การแบ่งปันทักษะระหว่างสายวิชาการและสายสนับสนุนหรือระหว่างสาขาวิชา : คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งองค์การ มีการประชุมภาควิชาต่างๆ ประชุมบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนเดือนละครั้งอีกท้ังมีการประชุมเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์การท างานงานผ่านกิจกรรม EDU talk มี
การมอบอ านาจให้หัวหน้าภาควิชาฯ ในการบริหารงานบุคคลภายในภาควิชาฯ โดยมีเลขานุการคณะฯได้รับ
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มอบอ านาจจากคณบดี เป็นผู้มีอ านาจในการพิจาณาร่วมกับบุคลากรในการออกแบบกิจกรรมสนับสนุนให้
บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดและตามความสามารถ โดยส่งเสริมการท าวิจัยสถาบัน 
R2R การปรับปรุงโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งนี้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยผ่านการ
สื่อสารหลายช่องทางและกิจกรรม One section, one innovation โดยคณะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณโดย
ในรอบปีที่ผ่านมีการจัดส่งนวัตกรรมการบริหารจัดการงานประชุมระดับชาติในส่วนของสายสนับสนุน ส่วนสาย
วิชาการมีการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดย Active learning  ทั้งนีค้ณะฯ เปิดกว้างในการ
น าข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของบุคลากรทุกสายงานมาเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ การแก้ไข
ปัญหา หรือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานอีกทั้งมีการจัดการกิจกรรมที่เคารพอัตลักษณ์ของบุคลากรซึ่ง
มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมและบุคลากรสามารถท างานร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ คณะฯ ได้
ทบทวนรูปแบบการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร และก าลังพัฒนาระบบเสนอแนะความคิดเห็น (EDU 
Suggestion) เพ่ือให้บุคลากรและผู้ใช้บริการได้สื่อสารกับผู้บริหารได้ตลอด 24 ชั่วโมง และน าข้อมูลที่ได้ไป
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามความต้องการของบุคลากรและผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น  
5.2ก(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
 คณะฯ ได้ก าหนดปัจจัยส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความผูกพันในองค์การ โดยพิจารณาจากการรับฟังเสียง
ความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมของ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ผู้บริหารเข้าเยี่ยมหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆ การพูดคุยกับทีมผู้บริหาร การประเมิน
บรรยากาศในการท างาน โดยมีการขับเคลื่อน  
      1) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ: จัดสรรภาระงานให้มีความสมดุลระหว่าง อาจารย์เก่ากับอาจารย์ 
ใหม่ โดยการปรับปรุง Workload ให้บุคลากรทุกคนทราบภาระงาน และการประชาสัมพันธ์ภาระงาน มีการ
จัดภาระงานแบบ co-teaching ในกรณีของอาจารย์ใหม่โดยมีการสอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์
ทางด้านการสอน สอนอาจารย์ที่ยังขาดประสบการณ์ทางด้านการสอนก็จะได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติม ณ โรงเรียน
สาธิตฯ และอนุบาลสาธิตฯ เป็นเวลา 1 ปี โดยมี Mentor คอยให้ค าแนะน า 
        2) ด้านวัฒนธรรมองค์การ: บุคลากรร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมมือร่วมใจกันใน การท างาน 
โดยการใช้ระบบ e-officeในการ สื่อสาร บุคลากรร่วมกิจกรรมของคณะ เช่น งานวันครู วันเด็ก วันสงกรานต์ 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯลฯ การจัดงานยกย่องชื่นชมยินดีในความส าเร็จและดูแลเมื่อบุคลากรเจ็บป่วย 
         3) ด้านสภาพแวดล้อม : สถานที่ท างาน ห้องพัก อาคารมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน 
แวดล้อมในการท างานมี ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด าเนินการพัฒนาสถานที่และจัดบ ารุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยทุกปี 
        4) ด้านผู้น า : ผู้น าเปิดใจรับฟัง ข้อเสนอแนะ โดยการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน 
และการประชุมผู้บริหารเพื่อพัฒนาการบริหารงาน และการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนผ่านกิจกรรม 
Morning talk, PLC 
        5) ด้านการประเมินผล การปฏิบัติงาน : การมอบหมายภาระงานมีการกระจายงานให้ เท่าเทียมกัน 
โดยการมอบหมายงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  มีการจ่ายค่าตอบแทนในการท างานที่
นอกเหนือจากงานประจ า เช่น โครงการพิเศษภาคสมทบ โครงการบริการวิชาการ 
        6) ด้านสวัสดิการ : มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการให้ทุกคนรับทราบ โดยการเพ่ิม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ e-doc และการประชุมบุคลากร จัดกิจกรรมและห้องพร้อม อุปกรณ์ออก
ก าลังกาย  
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       7) การพัฒนาบุคลากร/ สร้างความก้าวหน้าใน สายงาน : ความก้าวหน้าในสายงานวิชาการ  
และความมั่นคง  การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในด้านต่าง ๆที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียน การสอนและ
คุณภาพของคณาจารย์ โดยการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้วยการให้งบพัฒนาตนเอง การ
วิจัยสร้างนวัตกรรมและสิ่งใหม่ๆ การศึกษาดูงานในและต่างประเทศเพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางาน 
5.2ก(3) การประเมินความผูกพัน 

การประเมินความผูกพันในองค์การของคณะจะผ่านการท าโดยการส ารวจความผูกพันในองค์การแบบ 
ออนไลน์โดยให้บุคลากรเข้าไปร่วมประเมินและน าผลที่ได้จากการประเมินมาด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความผูกพันความสามัคคีในองค์การผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่าน
การศึกษาดูงานต่างประเทศ การจัดกิจกรรม  Walk rally เสริมสร้างความผูกพันในองค์การนอกจากนี้จะมีการ
น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความผูกพันไปพัฒนางานและกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความผูกพันมากยิ่งขึ้น (7.3-6) 
ซึ่งผลจากการประเมินความผูกพันพบว่าต่ ากว่าปี 61 เล็กน้อย(2561 = 4.34 , 2562 = 4.03) อันมีผลมาจาก
การปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยและคณะทั้งระบบ ท าให้บุคลากรมีความกังวลเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญา ผลจากการประเมินดังกล่าวท าให้คณะฯมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บุคลากร
รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและผลตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนการหากบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
ทั้งนี้เนื่องจากต้องมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจ ทั้งนี้คณะฯได้ด าเนินการคู่ขนานโดย
การปรับสภาพแวดล้อมการท างานซึ่งผลตอบรับพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจบรรยากาศในการท างานเพ่ิมข้ึน
จาก 3.98 เพ่ิมเป็น 4.04 (7.3-8) ซึ่งคณะฯมีมาตรการอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ิอกระตุ้นให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงานในองค์กร 
5.2ก(4) การจัดการผลการด าเนินการ 
          คณะฯมีการจัดการผลการปฏิบัติงานสนับสนุนให้มีผลการด าเนินการที่ดีและดึงดูดผู้ปฏิบัติงาน ระบบ
การจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากรจะเชื่อมโยงเข้ากับพันธกิจวิสัยทัศน์กลยุทธ์และเข็มมุ่งท่ีก าหนดไว้ 
รวมทั้งข้อก าหนดจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยใช้แบบข้อตกลงภาระงาน (TOR, Competency) และ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง ต่อสัญญาจ้าง โดย
มีเกณฑ์ท่ีประกาศให้ทุกคนได้รับทราบ ซึ่งการประเมินก าหนดให้เป็นการประเมินตนเอง การประเมินโดย
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินแจ้งให้เจ้าตัวรับทราบเพื่อ 
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน คณะฯ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มวิชา/หัวหน้างาน เป็นผู้เสนอการเลื่อนขั้นเงินเดือน/
ค่าตอบแทนในเบื้องต้น วิเคราะห์และสรุปผลโดยคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานแล้วจึงน าเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมี ผลการประเมินต่ า ผู้บังคับบัญชาจะมีการพูดคุยเพ่ือปรึกษาหารือและหา
วิธีแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.2-1 ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
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5.2ข การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
5.2ข(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบหมายให้หน่วยการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาและจัดระบบ
การเรียนรู้โดยพิจารณาจากความจ าเป็น ความต้องการในการเรียนรู้ตามคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง ภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตาม Core/functional competency จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ที่ครอบคลุมทั้งบุคลากรสายผู้สอน สายสนับสนุน และผู้บริหาร ส าหรับงานที่ต้องการความรู้และทักษะ
ใหม่ คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ สนับสนุนการไปศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะการท างานให้มี
ความช านาญมากยิ่งข้ึนดังมีผลการด าเนินงานตาม (7.3-4)  รวมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาส
ก้าวหน้าในสายงานของตนเอง ทั้งบุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสาย สนับสนุน (7.3-7 ,37.3)  คณะฯ
สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการ โดยมีการตั้งงบประมาณให้บุคลากรทุกปี เพ่ือบุคลากรจะได้น า
ความรู้ แนวคิด วิธีการมาปรับใช้ในการพัฒนางาน มีการสร้างระบบสอนงานและระบบพ่ีเลี้ยง ให้หัวหน้างาน
สอนงานผู้ร่วมงาน สอนงานลูกน้อง เพ่ือพัฒนาลูกน้อง และผู้ร่วมงาน มีระบบการถ่ายทอดประสบการณ์การ
ท างานผ่านระบบ Coaching/mentoring นอกจากนี้ยังมีการส่งบุคลากรระดับหัวหน้างานและผู้บริหารระดับ
รองคณบดี ประธานหลักสูตรไปพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าและการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตลอดจน
การฝึกปฏิบัติงานจากฐานงานจริงจากการเรียนรู้ในเวทีระดับต่างๆ เช่นการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลและการประชุมสภามวิทยาลัยซึ่งเวที
เหล่านี้ล้วนนี้มีข้อคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติซึ่งช่วยเอื้อต่อการเรียนรู้
และการพัฒนาผู้น าเพ่ือพร้อมจะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในรุ่นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2ข(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 

 
ภาพที่ 5.2-2  ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
คณะฯ โดยการประเมินจากระบบงานที่ก าหนดไว้และสมรรถนะหลักของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะการ
อาศัยประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นฐานเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลปรับปรุงงานและพัฒนางานให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เช่นในด้านการเรียนสอน คณะได้น า
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ข้อมูลผลการประเมินการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการมาวิเคราะห์ร่วมกับคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนางานและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นกระจกสะท้อนในพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งในแต่ละปีจะ
มีบคุลากรบางส่วนมีผลการประเมินการเรียนการสอนที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ข้อมูลจากระบบ MIS 
และการวิเคราะห์การศึกษารายกรณีของอาจารย์แต่ละท่านจะช่วยสะท้อนให้อาจารย์สามารถน าข้อมูลไป
ปรับปรุงงานได ้ในด้านประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านงานวิจัย มีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการด้านการจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติท าให้สามารถท างานได้อย่าง
คล่องตัวมากยิ่งข้ึนและสามารถประหยัดเงินในการด าเนินการได้อย่างชัดเจนสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนางาน
ของคณะฯ เช่นบุคลากรมีความสามารถในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติโดยน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน จนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ดังตาราง 5.2-1 ซึ่งผลดังกล่าวเกิดจากการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน เรียนรู้งานจากแหล่งอ่ืนๆ และน าข้อเสนอแนะจากการประชุมในรอบปีที่ผ่าน
มาจากผู้เข้าร่วมงานมาปรับปรุงงานของฝ่ายงาน คณะฯให้ความใส่ใจในความส าเร็จดังกล่าวโดยการเสนอชื่อ
บุคลากรที่เป็นผู้พัฒนางานให้ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นในการคิดค้นนวัตกรรมการท างานซึ่งเป็นแรงจุด
ประกายที่ดีและเป็นแบบอย่างให้กับฝ่ายงานอ่ืนๆได้ถือปฏิบัติด้วย 
 

ตารางท่ี 5.2-1 ผลการด าเนินงานบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน 
รายการ 
                                 ปีที่จัด 

2557 2558 2559 2560 2561 
2562 

จ านวนหน่วยงานเจ้าภาพร่วม 2 3 2 11 26 10 
จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอก(บ.) 50,000 150,000 130,000 340,000 540,000 350,000 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ระดับมาก 

( = 4.23) 
ระดับมาก 
( = 4.52) 

ระดับมาก 
( = 4.21) 

ระดับมาก 
( = 4.35) 

ระดับมาก 
( = 4.25) 

ระดับดีมาก 
( = 4.69) 

 
แผนภูมิที่ 5.2-1 ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ได้แก่ ค่าจ้างจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูล ค่ากระดาษส าหรับปริ๊น
บทความ ค่าจัดส่งบทความ และค่าถ่ายเอกสารบทความ ครั้งที่ 1-4 มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากตามกราฟ แต่ครั้ง
ที่ 5-6 ค่าใช้จ่ายลดลงเป็น 100% โดยใช้การบริหารจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านทางระบบที่คณะสร้างข้ึน เช่น 
ระบบตอบรับ  ระบบการพิจารณาผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบการอัพโหลดบทความ  เป็นต้น 
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5.2ข(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ในปี 2561  มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีต าแหน่งที่สูงขึ้นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมี
รองคณบดีฝ่ายระบบฯ เป็นผู้กับดูแล เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในการยื่นขอต าแหน่งที่สูงขึ้น แก่สายสนับสนุน 
และส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัย มีการทบทวนการด าเนินงานเป็นระยะผ่านที่
ประชุมกรรมการประจ าคณะ มีการประชุมเป็นรายบุคคลเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการเติบโตใน
สายงาน มีผลการด าเนินงานตาม (7.3-2) ซึ่งผลการด าเนินงานยังต่ ากว่าคู่แข่งทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
ใหม่ในการเข้าสู่ต าแหน่ง คณะฯ มีมาตรการใหม่เพ่ือยกระดับความก้าวหน้าโดยการสร้างระบบพี่เลี้ยง รวมถึง
การจัดท า Workshop เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งทั้งในสายวิชาการและสนับสนุนให้เร็วยิ่งขึ้นและมีการก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง มีการน าข้อเสนอแนะของบุคลากรมาออกแบบเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้น 
 

ตารางท่ี  5.2-2  การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานส าหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

การจัดการ 
กลุ่มบุคลากร 

สายผู้สอน สายสนับสนนุ 
1. ความก้าวหน้าใน
อาชีพ และต าแหน่ง
งาน 

- การพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  
- การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนต าแหนง่ 

- การพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ
และ เช่ียวชาญ  
- การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนต าแหนง่ 

2. ทุนสนับสนุน - ทุนวิจัย/น าเสนอผลงาน - ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์/แต่งต ารา  
- ทุนพัฒนาระยะสั้น /กลาง/ยาว  - เงินประชุมวิชาการ 
 - ทุนพัฒนาสื่อการสอน - ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ใน
ประเทศ/ต่างประเทศ  - ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิม่พูนความรู้
ทางวิชาการและ   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   (4 เดือน) 

- ทุนวิจัย  
- ทุนสนับสนุนการตีพมิพ์ทุนเสนอ
ผลงาน  
- ทุนพัฒนาสายสนับสนุน 
- เงินประชุมวิชาการ 

3. การศึกษาต่อ/
ฝึกอบรม/ดูงาน 

- ศึกษาต่อ ป.เอก/ต่อยอด  
- อบรม/ดูงาน ตามวิชาชีพ 

- ศึกษาต่อ ป.ตรี/ป.โท  
- อบรม/ดูงานตามวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ ............... การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานและการสืบทอดต าแหน่ง 

 
ภาพที่ 5.2-3 การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างาน 
6.1ก การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
6.1ก(1) การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

คณะกรรมการคณะฯ และคณะกรรมการบัณฑิตฯ มอบหมายให้ กกบ.หลักสูตรฯ แต่ละหลักสูตร 
กกบ.ศพวค. และ กกบ.ร.ร.สาธิตและอนุบาลสาธิตศึกษาความต้องการจ าเป็นของลูกค้าและจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการบริการของคณะให้มั่นใจว่า “เราคือผู้น าในการผลิตและพัฒนาครูที่มีความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับชาติ” การพัฒนาหลักสูตรจะปรับปรุงใหญ่ทุก ๆ 5 ปีและย่อยทุก 1 ปี ส่วน
การบริการวิชาการจะมีการปรับปรุงในทุกรอบปี หลักสูตรของคณะจะต้องได้มาตรฐาน TQF และมาตรฐาน
วิชาชีพ สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ม.อ. และยึดตามกระบวนการ OBE ที่ได้มาตรฐาน 
หลักสูตรบริการวิชาการต้องอิงมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดที่ผู้ว่าจ้างต้องการและตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า การบริการทางวิชาชีพยึดหลักสูตรแกนกลางและมีรายวิชาที่หลากหลาย นอกจากนั้น หลักสูตร ร.ร.
สาธิตมีโปรแกรม วมว. และ รร.อนุบาลสาธิต มีโปรแกรม EP ที่นักศึกษาของคณะสามารถใช้เป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ดังภาพที่ 6.1-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6.1-1 การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจกระบวนการออกแบบมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบจะต้อง
รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรและการบริการต่อคณะกรรมการคณะฯ และคณะกรรมการบัณฑิตฯ ในทุก
เดือน ผู้บริหารที่รับผิดชอบหลักต้องมาประชุมเพ่ือสื่อสารกระบวนการและรายงานผลการด าเนินงานเดือนละ 
2 ครั้ง และก่อนเปิดภาคเรียนจะต้องมีการประชุมคณาจารย์เพ่ือทบทวนและตรวจสอบว่าทุกคนเข้าใจ
กระบวนการ เมื่อตรวจสอบว่ามีคณาจารย์บางท่านไม่เข้าใจกระบวนการในการศึกษาความต้องการจ าเป็นของ
ลูกค้าและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามหลัก OBE ผู้บริหารคณะฯด าเนินการ
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โดย (1) เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายทุกภาคการศึกษา (2) ส่งตัวแทนอาจารย์และผู้ที่สนใจไปฝึกอบรม
จากหน่วยงานภายนอกและกลับมาเผยแพร่ ภาคการศึกษาละ 5 – 10 ท่าน หรือตามความต้องการจ าเป็น (3) 
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคณะโดยตัวแทนภาควิชาและหน่วยงานภายในที่มีแนวปฏิบัติที่ดีอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง (4) ผู้บริหารทบทวนกระบวนการในที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ และคณะกรรมการ
บัณฑิตฯ โดยแขวนเอกสารและ Worksheet ไว้ใน Google drive และ e-meeting ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
และน าไปใช้ได้สะดวก ความท้าทายในปัจจุบันของการพัฒนาและเปิดหลักสูตรและการบริการคือการจัด
หลักสูตรแบบ Module และให้บริการแบบ Non- degree โดยลูกค้าจะได้รับประกาศนียบัตรหลังจากจบ
หลักสูตรและสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้หลังจากตัดสินใจเข้าเป็นลูกค้าของสถาบัน ส าหรับผลลัพธ์ของการ
ออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ  
 
6.1ก(2) แนวคิดการออกแบบ 

แนวคิดและนโยบายในการออกแบบหลักสูตรและการบริการวิชาการและการบริการทางวิชาชีพถูก
ออกแบบร่วมกันโดยคณะกรรมการคณะฯ หลักสูตรของคณะเน้นการเรียนรู้แบบ Active learning  แนวคิด
พหุวัฒนธรรม การวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ และความเข้มแข็งทางวิชาการซึ่งมีคณะ มษ. และ วทท. เป็นคู่ความ
ร่วมมือในการสอน แนวคิดในการออกแบบหลักสูตรอยู่บนพ้ืนฐานมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐาน สกอ. เป็น
ส าคัญเนื่องจากหากออกแบบไม่สอดคล้องกับมาตรฐานก็จะไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร อีกทั้งมีการออกแบบ
หลักสูตรโดยเชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของการผลิตครูโดยเฉพาะการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเปลี่ยนแปลงไป นักศึกษาต้องลงพ้ืนที่ปฏิบัติการสอนทุกปี ท าให้คณะต้องปรับตัวโดยใช้ 
นวัตกรรม LMS2 มาสนับสนุนการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและตอบ
โจทย์การเป็นผู้น าในการผลิตครู แนวคิดดังกล่าวถูกบรรจุไว้ในหลักสูตร มคอ. และโปรแกรมการบริการทาง
วิชาชีพ โดยมีเจ้าภาพในการน าแนวคิดไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รอง
คณบดีฝ่ายบัณฑิต ผอ.ศพวค. และ ผอ.ร.ร. ถ่ายทอดไปยังคณะกรรมการบริหารแต่ละหน่วยงานย่อย ทุก ๆ ปี
หน่วยงานย่อยจะทบทวนแนวคิดดังกล่าว และมีการทบทวนในระดับคณะทุก ๆ 5 ปี เพ่ือปรับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ อย่างไรก็ตามถ้าผู้บริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคณะฯ มีนโยบายให้ปรับแนวคิดในการ
ออกแบบและการบริการ รองคณบดีและ ผอ. ผู้รับผิดชอบจะต้องรับนโยบายไปปฏิบัติทันที ส าหรับแนวคิดใน
การให้บริการวิชาการเน้นการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนผ่านการรับฟังเสียงของลูกค้าเพ่ือให้การออกแบบ
การให้บริการทางวิชาการมีความครอบคลุมมากที่สุด ส่วนแนวคิดในการจัดหลักสูตรของ รร. สาธิต เน้น
แนวคิดการพัฒนา นร. ให้มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ในขณะที่
หลักสูตรของ รร.อนุบาลสาธิต เน้นแนวคิดการพัฒนา นร. ให้มีความสามารถทางด้านภาษาและความกล้า
แสดงออก ซึ่งการออกแบบดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้ปกครองที่ต้องการให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
 
6.1ข การจัดการกระบวนการ 
6.1ข(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
 คณบดี รองคณบดี ผอ.ศพวค. และ ผอ.ร.ร. เป็นผู้น ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ  เช่น ผู้บริหาร 
ร่วมกับหัวหน้าภาคและหัวหน้างานจัดท าแผนพัฒนาคณะฯ ตามยุทธศาสตร์และก าหนด KPIs เพ่ือให้มั่นใจว่า
หลักสูตรและการบริการมีคุณภาพ จากนั้นรองคณบดีรับ KPIs ไปพัฒนาเป็นโครงการและกิจกรรมเพ่ือให้
คณาจารย์และบุคลากรด าเนินงานตามนโยบายของคณะ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น (1) เพ่ือให้หลักสูตรมีมาตรฐาน
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ตามเกณฑ์ AUN-QA รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตฯ และ ผช.ประกันคุณภาพ ประสานและติดตามให้ กกบ.หลักสูตร 
จัดและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ (2) เพ่ือให้มั่นใจว่า นศ. ได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นแต่ละชั้นปี (Y1-4) รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนา นศ. ประสานงานร่วมกับบุคลากรและอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง (3) เพ่ือ
มั่นใจว่านักศึกษามีศักยภาพทางภาษาตามเกณฑ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับบุคลากรส่งเสริมให้ นศ.
เรียนรู้และทดสอบภาษาอังกฤษผ่านระบบ Tell Me More เป็นต้น การประชุมประจ าเดือนของ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และภาควิชาฯ จะมีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โดยมีรอง
คณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ประสานงานและผู้ติดตามหลักในระดับคณะและประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ 
ซึ่งจะประชุมเดือนละประมาณ 2 ครั้ง ในการประชุมแต่ละเดือนผู้บริหารจะทบทวนแผนและกระบวนการ
ท างานบนฐานของระบบข้อมูลของแต่ละฝ่ายงาน แล้วรองคณบดีแต่ละคนก็จะน าไปถ่ายทอดในที่ประชุมต่าง 
ๆ ที่ตนเป็นประธานในที่ประชุม เช่น รองคณบดีฝ่ายบริหารจะน าประเด็นที่ได้รับการทบทวนไปสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรสายสนับสนุนในการประชุมประจ าเดือน เป็นต้น ส าหรับการทบทวน
กระบวนระดับคณะจะจัดทุกภาคเรียนโดยมีอาจารย์และบุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุม การน ากระบวนการ
ไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากคณะมีผู้บริหารระดับสูงที่มีภาวะผู้น าและมีการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับผลลัพธ์ของการน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ ปรากฏดัง (7.1ข1)  
 
6.1ข(2) กระบวนการสนับสนุน 
 การสนับสนุนกระบวนการท างานจะถูกขับเคลื่อนผ่านค่านิยมหลักขององค์การโดยรองคณบดีที่ดูแล
ฝ่ายงานต่าง ๆ หัวหน้าภาควิชา และ ผอ.รร. เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนากระบวนการสนับสนุนให้หลักสูตร
และการบริหารได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ เช่น รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ก าหนดกระบวนการสนับสนุนร่วมกับ
บุคลากรโดยการก าหนดให้มี Work instruction ที่ชัดเจนและก าหนดเวลาในการท างานแต่ละขั้นให้ชัดเจน 
ฝ่ายอาคารสถานที่พัฒนาห้องเรียนให้เหมาะกับการสอนแบบกระตือรือร้นและสิ่งอ านวยความสะดวก 
(ตัวอย่างเช่น Smartboard airplay) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน หัวหน้าภาควิชาจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคลากรในเรื่องการมี Service mind เพ่ือให้นักศึกษาพึงพอใจต่อการให้บริการ ร.ร. จัดห้องปฏิบัติการตาม
วิชาต่าง ๆ ให้ นร. ใช้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ นศ. เป็นต้น สาเหตุที่ทุกฝ่ายร่วมกันก าหนดกระบวนการ
สนับสนุนเนื่องจากผู้บริหารมีการสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทุกคราวที่มีการ
ประชุม การก าหนดกระบวนการสนับสนุนถูกทบทวนโดยผู้บริหารผ่านคณะกรรมการคณะฯ ในทุกเดือน 
อย่างไรก็ตามหากประเด็นเร่งด่วน ผู้บริหารจะเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกคนมาประชุมอย่างเร่งด่วน เช่น 
การประชุมเพ่ือหากระบวนการสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ผลจากการประชุมดังกล่าว เช่น 
ท าให้ฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมฯ ต้องหากระบวนการสนับสนุนการเรียนการสอน Online เช่น อบรมการใช้ 
Zoom ในการสอนอย่างเร่งด่วน และ ศพวค. มีมาตรการในการวัดอุณหภูมิและแจกหน้ากากอนามัยเพ่ือ
สนับสนุนให้งานด าเนินไปได้ด้วยดีในช่วงวิกฤต เป็นต้น กรณีดังกล่าวเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคณะมียึดหลัก 
PDCA และ LEAN มาใช้ในการก าหนดและพัฒนากระบวนการสนับสนุนหลักสูตรและการบริการของคณะ 
นอกจากนี้ คณะยังมีหน่วนงานภายใน เช่น ศูนย์ความเป็นเสิศฯ ศูนย์วิจัยฯ ศูนย์ทดสอบฯ หน่วยวารสาร
ศึกษาศาสตร์ ศูนย์ให้ค าปรึกษา นศ. เป็นต้น และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ และการกวดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอ่ืน ๆ ส าหรับนักศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต เป็นต้น
กระบวนการสนับสนุนเหล่านี้ช่วยให้คณะมั่นใจว่าความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูทางด้านวิชาการใน
ระดับชาติได้ถูกถ่ายทอดไปสู่นักเรียน นักศึกษาและลูกค้าของคณะ 
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6.1ข(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

หลักสูตรและการบริการของคณะถูกปรับปรุงดังนี้ (1) กกบ.หลักสูตรเป็นเจ้าภาพหลักในการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในทุก 5 ปี และปรับปรุงย่อยทุก ๆ 1 ปี (2) หลักสูตรของทั้ง 2 ร.ร. มีการ
ปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของชาติ เกณฑ์ สมศ. และจุดเน้นของโรงเรียนซึ่งมีการทบทวนทุกปี 
(3) โปรแกรมการให้บริการทางวิชาการมีการประเมินทุกกิจกรรมและปรับปรุงทุกปีตามยุทธศาสตร์ชาติและ
เชิงพ้ืนที่ และมีการ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี การปรับปรุงหลักสูตรและการบริการมีเอกสารและ
คู่มือที่เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของหลักสูตรที่ชัดเจน (ดูเกณฑ์ AUN-QA) คู่มือ มาตรฐาน
และตัวชี้วัดถูกสื่อสารไปยังเจ้าภาพหลัก (กกบ.หลักสูตร กกบ.ศพวค. กกบ.ร.ร) โดยผู้บริหาร เช่น รองคณบดี
ฝ่ายฯ จัดประชุมชี้แจงกระบวนการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงเพ่ือให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจเกณฑ์และกระบวนการ
ปรับปรุง นอกจากนั้นคณะ commit ให้อาจารย์ทุกคนอบรมเกณฑ์ AUN-QA ในทุก 2 ปีเพ่ือให้มั่นใจว่าทุกคน
จะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรและเข้าใจเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการติดตามผล (Tracking) และ
รายงานผลของการด าเนินงานของหลักสูตรทุกหลักสูตรผ่านคณะกรรมการคณะเพ่ือให้ Feedback ในการ
พัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมและมีมาตรฐานสูงขึ้นโดยยึดผลคะแนนการประเมินหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร
เป็นฐาน (7.4-7, 7.4-8) การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและ การบริการดังกล่าวเพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการ
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบตัวชี้วัดและน าไปสู่การส่งเสริมสมรรถนะหลักของคณะฯในการ
ยึดการเรียนการสอนที่เน้น Active learning บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม ตามท่ีก าหนดไว้ใน OP  
 
6.1ค การจัดการนวัตกรรม 

คณบดีมอบนโยบายให้รองคณบดีทุกฝ่ายน านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ เช่น การเตรียมคนโดยการก าหนดให้มีต าแหน่งผู้บริหารที่ดูแลงานด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
ของคณะและระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ที่ชัดเจน การเตรียมงบประมาณโดยมีเงินรายได้สะสมของคณะ
ประมาณ 120 ล้านและเงินกองทุนวิจัยของคณะประมาณ 40 ล้าน เป็นต้น จากความพร้อมด้านคนและเงินท า
ให้ในปีนี้คณะมีการลงทุนสร้างอาคารปฏิบัติการวงเงิน 442 ล้าน (ได้รับงบประมาณแผ่นดิน) ซึ่งเป็นโอกาศ
เชิงกลยุทธ์เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบ Active learning ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ของคณะ การจัดการ
นวัตกรรมในวิถีประจ าวันถูกสื่อสารโดยรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการน าระบบ LMS และ Zoom มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ มีการอบรมให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ Coding ตามนโยบายรัฐบาล เป็น
ต้น ผลลัพธ์ของการจัดการนวัตกรรมถูกทบทวนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งในการประชุมทีมบริหารและกรรมการ
คณะ การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมจัดอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 4 ครั้ง ทั้งในระดับคณะและ
ภาควิชา เช่น หัวข้อ ระบบ LMS2: World class technology, Area-based education, Zoom 
application เป็นต้น การทบทวนดังกล่าวมีการถ่ายท าเป็นคลิปเพ่ือให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะของตนเองใน
การใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเพ่ือการประชาสัมพันธ์คณะ การจัดการนวัตกรรมของคณะจึงเป็น
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่คณะจะหารายได้และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้  

 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
6.2ก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

คณะมีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการโดยการก าหนดการด าเนินงานต่างๆให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ มีการจัดเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลังและการควบคุมต้นทุนโดยน าหลักการ UNIT 
COST เข้ามาควบคุมก ากับดูแลและมีการตรวจสอบ และมีผู้รับผิดชอบหลักร่วมกันโดยเฉพาะแผนงานด้าน 
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การเงิน เช่นมีแผนขยายกลุ่มการรับนักศึกษาหากหลักสูตรนั้นๆ เป็นที่ต้องการของผู้เรียน และจะปิดหลักสูตร
ที่ไม่คุ้มทุน มีการอาศัยข้อมูลที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนจากการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานเช่นการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และใช้กลไกการ
ทวนสอบซึ่งต้องด าเนินการในทุกรายวิชาเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการสอนและผลสัมฤทธิ์การสอนของ
คณาจารย์และน าข้อเสนอแนะของผู้เรียนไปพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสอนในรอบต่อไป  
 
6.2ข การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การด าเนินงานของคณะไม่ว่าจะเป็น การจัดซื้อ จัดจ้าง และการกระท าต่างๆที่เก่ียวข้องกับการลงทุน
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ว่าด้วยเรื่องของการคัดเลือกผู้ส่งมอบงาน การให้
บุคคลภายนอก คู่ค้าต่างๆได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการบริการ การด าเนินงานเพ่ือให้มีระบบการจัดการที่ดี การ
ควบคุมห่วงโซอุปทาน ป้องกันการผูกขาดผู้ส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ผลของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
(7.1ค) ซ่ึงด าเนนิการผ่านระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้มีการประสานงานกับคุรุสภาเพ่ือให้มีการ
เร่งรัดการจัดท าเอกสารประกอบใบวิชาชีพครูซึ่งถือว่ามีความส าคัญมากท่ีสุดขั้นตอนหนึ่งให้ทันตามช่วงเวลา
ก่อนมีการสอบบรรจุครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพ่ือให้มั่นใจว่านักศึกษาทุกคนจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู
ก่อนเวลาโดยคณะฯมีการเตรียมการจัดระบบข้อมูลล่วงหน้าเพื่อส่งมอบเอกสารส าคัญให้ทันตามเวลาแก่
นักศึกษาซึ่งผลจากการด าเนินงานสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
 
6.2ค การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยภาวะฉุกเฉิน 
6.2ค(1) ความปลอดภัย 

คณะมีการเตรียมความพร้อมการเรื่องของความปลอดภัยด้านต่างๆดังนี้คือ 
1. ด้านองค์ประกอบทางโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมมีการจัดสภาพสถานที่ท างานให้เหมาะสมกับ

บุคลากร การใช้หลัก 5ส มาช่วยในการด าเนินการ การค้นหาและควบคุมความเสี่ยงจัดท าบัญชีความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันสิ่งที่ไม่คาดหวังเกิดข้ึน เช่น ระบบไฟฟ้าในอาคารส านักงาน ห้องเรียน ระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือป้องกัน
การสูญหายของข้อมูล มีถังดับเพลิง มีป้ายเตือน เป็นต้น   

2. การเตรียมความพร้อมระบบห้องดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน  
3. คณะมีมาตรการการรับมือกับปัญหา อัคคีภัย อุทกภัยโดยมีการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยร่วมกับ

มหาวิทยาลัยและเทศบาล นอกจากนี้ยังมีการขุดลอกคูระบายน้ ารอบๆคณะ ตามวันส าคัญต่างๆเพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมเป็นต้น 
6.2ค(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

คณะมีการประชุม ซ้อมแผนส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆภายในคณะผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ 
การส่งต่อข่าวสารข้อมูล ความเสี่ยงและเรื่องฉุกเฉินต่างๆที่อาจจะเกิดข้ึนให้บุคลากรรับทราบอย่างสม่ าเสมอ
ผ่านการประชุมและมีการส ารวจ การรายงานความสี่ยงเพ่ือบรรจุเข้าไปในแผนปฏิบัติการคณะในการพัฒนา 
ควบคุม ดูแลก ากับติดตามเรื่องที่เกิดขึ้นฉุกเฉินทั้งในมิติของบุคลากรและระบบเอกสาร 
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หมวด 7  ผลลัพธ์ 
 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
7.1ก  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

ผลลัพธ์ด้านการเรียนการสอน 

7.1-1 
จ านวนรางวัลที่นักศึกษาระดับปรญิญาตรีได้รับ
ในระดับชาต ิ

คน 30 2 0 5 

7.1-2 
จ านวนผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คน 2 7 3 5 

7.1-3 
บทความวิจัย/นวตักรรม/สื่อสร้างสรรค์ท่ี
น าเสนอในงานวิชาการระดับปรญิญาตรี 

ร้อยละ 10 20.60 25.38 9 

7.1-4 
ความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงต่อการสอนแบบ 
Active Learning 

คะแนน 4.50 4.25 4.31 4.67 

7.1-5 
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

ร้อยละ 100 100 100 100 

7.1-6 งานวิจัยในช้ันเรียน จากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

7.1-7 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาครบตามก าหนดก่อนส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 

7.1-8 นักศึกษาตัวอย่างวันคร ู คน - 30 31 83 
7.1-9 บัณฑิตทีส่อบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ร้อยละ 100 100 100 100 

7.1-10 จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม
และวิชาการสู่ความเป็นเลศิในแตล่ะปีการศึกษา 

จ านวน 10 11 14 20 

7.1-11 สัดส่วนของอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา อัตราส่วน 1:30 1:33.08 1:25.75 1:29.09 
7.1-12 จ านวนโครงการพัฒนานักศึกษา โครงการ 10 21 17 20 

7.1-13 
จ านวนโครงการที่นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์
กับผู้บริหาร 

โครงการ 5 5 5 6 

7.1-14 
บัณฑิตที่มีงานท าภายใน 1 ปี 
(คู่เทยีบ มข./มช.) 

ร้อยละ 70 47.05 
71.40 

(83.03/97.31) 
37.31 

(58.62/97.31) 

7.1-15 บัณฑิตที่มีงานท าตรงสาขา 
(คู่เทียบ มข./มช.) 

ร้อยละ 70.00 83.09 
75.00 

(88.71/83.03) 
82.80 

(58.62/88.71) 

7.1-16 
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้ใช้บัณฑิต ระดับ
ปริญญาตร ี (คู่เทียบ มข./มช.) คะแนน 4.00 4.07 

4.13 
(4.51/4.57) 

 

4.59 
(4.53/4.66) 

7.1-17 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้ใช้บัณฑิตระดบั
บัณฑิตศึกษา 

คะแนน 4.00 4.30 4.27 4.33 

7.1-18 
ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ร้อยละ 80 86.62 88.08 86.51 
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รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

ผลลัพธ์ด้านงานวิจัย 

7.1-19 
บทความระดับบัณฑิตที่ตีพิมพร์ะดับชาต ิ
(คู่เทียบ มข./มช.) 

บทความ 
- 22 

28 
(68/45) 

12 
(24/19) 

7.1-20 
บทความระดับบัณฑิตที่เผยแพร่ในท่ีประชุม
วิชาการ 

บทความ 1คน  
1เรื่อง 

122 104 86 

7.1-21 งานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์วารสารนานาชาต ิ ช้ินงาน 5 6 4 5 

7.1-22 งานวิจัยของอาจารย์ที่ไดร้ับการตพีิมพ์ใน
ระดับชาติ (คู่เทยีบ มช.) 

ร้อยละ 
25 

21.88 
(35.21) 

16.39 
- 

20.29 
(29.73) 

ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ 
7.1-23 จ านวนสัญญาจ้างจากการรับบริการวิชาการ หน่วยงาน - 50 56 55 
7.1-24 จ านวนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า โครงการ - 3 4 3 

7.1-25 จ านวนโครงการบริการวิชาการแบบเรียกเก็บ
ค่าลงทะเบียน 

โครงการ 3 5 5 3 

7.1-26 โครงการของนักศึกษาหรืออาจารย์ที่บริการ
วิชาการแก่สังคม 

โครงการ 5 8 10 8 

 

7.1ข1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

7.1-27 
บัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 99.38 97.48 90.05 

7.1-28 
บัณฑิตระดบับัณฑติศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 71.42 90.09 3.67 

7.1-29 
นักศึกษาท่ีลาออกกลางคัน 
(คู่เทียบ มช.) 

ร้อยละ 1.00 0.73 
0.00 
(1.46) 

2.36 
(2.50) 

7.1-30 การให้บริการด้านตา่ง ๆ แก่ นศ. คะแนน 4.00 4.41 4.50 4.30 

7.1-31 
ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆแก่ 
นักศึกษา 

คะแนน 2.00 - 2.98 2.86 

7.1-32 
ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆแก่ 
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คะแนน 2.00 - 2.50 2.56 

7.1-33 
ผลการประเมินการสอนของอาจารย ์
(คู่เทียบ มข./มช.) 

คะแนน 4.00 4.40 
4.38 

(มข.4.40) 
4.55 

(4.50/4.57) 
7.1-34 นักศึกษาท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 75 83.37 78.93 86.74 

7.1-35 
จ านวนครั้งของการล่มของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ใน 1 ปี  

ครั้ง 0 0 0 0 

ผลลัพธ์ด้านการเรียนการสอน 

7.1-36 
ผลการประเมินทวนสอบและผลสมัฤทธ์ิทางการ
ศึกษา 

คะแนน 4.00 4.27 4.26 4.38 

7.1-37 การทวนสอบความรู้ระดับ ป.ตร ี คะแนน 4.00 4.35 4.32 4.38 
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รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

7.1-38 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึกสอนและ
ฝึกงาน 

คะแนน 4.00 4.42 4.46 4.32 

7.1-39 
ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับเกียรตินยิม 
(คู่เทียบ มช.) 

ร้อยละ 30.00 
35.67 
(60.72) 

31.30 
(64.84) 

38.19 
(73.23) 

7.1-40 
ความพึงพอใจต่อหลักสตูรระดับปริญญาตรี 
(คู่เทียบ มช.) 

คะแนน 4.00 4.28 
4.34 
(3.76) 

4.07 
 (3.93) 

7.1-41 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET) ระดับชาติของนักเรยีนช้ัน ม.3 จ านวน 
4 วิชา 
(ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ) 

คะแนน 50.00 
58.21 
(34.33) 

62.84 
(37.50) 

58.40 
36.30 

7.1-42 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET) ระดับชาติของนักเรยีนช้ัน ม.3 จ านวน 
5 วิชา 
(ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ) 

คะแนน 50.00 
54.47 
(32.87) 

57.09 
(32.49) 

ไม่มสีอบวิชา
สังคมศึกษา 

7.1-43 จ านวนนักเรียนท่ีตดิค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 คน 10 47 9 53 
7.1-44 จ านวนนักเรียนท่ีตดิค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 คน 5 25 30 43 
7.1-45 จ านวนนักเรียนท่ีรบัทุน AFS  คน 15 17 18 19 
7.1-46 จ านวนนักเรียนท่ีได้รับรางวัลระดบัภาคใต ้ คน 20 42 54 63 
7.1-47 จ านวนนักเรียนท่ีได้รับรางวัลระดบัชาติ คน 20 25 45 40 
7.1-48 จ านวนเหรียญรางวลัจากการแข่งขันกีฬาสาธิตฯ เหรียญ 50 60 94 112 

7.1-49 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET) ระดับชาติของนักเรยีนช้ัน ป.6 จ านวน 
5 รายวิชา 
(ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ) 

คะแนน - 
51.67 
(39.79) 

55.85 
(43.15) 

50.70 
32.33 

7.1-50 
จ านวนนักเรียนโรงเรยีนอนุบาลสาธิตที่ไดร้ับ
เกียรติบตัรในรอบป ี

ใบ - 121 105 136 

ผลลัพธ์ด้านงานวิจยั 

7.1-51 
ร้อยละของบทความวิจยัที่หน่วยงานภายนอกมา
ตีพิมพ ์

ร้อยละ 40 52.38 50.00 52.27 

ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ 

7.1-52 
จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ผูร้ับบริการ
อบรมแล้วเกดิรายได ้

โครงการ 5 6 3 4 

7.1-53 
ร้อยละของผู้ทีเ่ข้าอบรมวิทยฐานะแล้วยื่นขอ
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ 20.00 41.29 65.97 91.72 
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7.1ข2 ผลลัพธ์การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
 

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

7.1-51 สถิติไฟไหม ้ ครั้ง 0 0 0 0 
7.1-52 สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในคณะ คน 0 0 0 0 
7.1-53 สถิติอาชญากรรมที่เกดิขึ้นในคณะ ครั้ง 0 0 0 0 

 

7.1ค การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

ผลลัพธ์ด้านการเรียนการสอน 

7.1-54 
จ านวน MOU ที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
สถาบันต่างประเทศ 

สถาบัน 2 5 7 8 

7.1-55 จ านวนประเทศต่าง ๆ ที่มีนักศึกษามาเรยีนที่คณะ ประเทศ 2 4 4 7 
7.1-56 จ านวนหน่วยฝึกงานและฝึกสอนในและต่างประเทศ หน่วยฝึก 90 98 94 76 
ผลลัพธ์ด้านงานวิจัย 
7.1-57 จ านวน MOU ด้านงานวิจัยในประเทศ ฉบับ 4 4 6 7 
ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ 

7.1-58 
ร้อยละของงานบริการวิชาการแบบว่าจ้างที่ส่งมอบ
ได้ตรงเวลา 

ร้อยละ 100 100 100 100 

ผลลัพธ์ด้านเงิน พัสด ุ

7.1-59 
การส่งมอบท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และล่าช้า
กว่าก าหนด 

ครั้ง 0 0 0 0 

7.1-60 การจัดซื้อจดัจ้างท่ีไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลง ครั้ง 0 0 0 0 
 
 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
  7.2ก1 ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อื่น 

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

ผลลัพธ์ด้านการเรียนการสอน 
7.2-1 ความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา คะแนน 4.00 4.03 4.12 4.07 

7.2-2 
การคงอยู่ของ นศ.เมื่อสิ้นปีการศึกษาท่ี 1  
(คู่เทียบ มข./มช.) ร้อยละ 100 95.00 

100 
(96.73/ 
99.08) 

97.64 
(93.31/93.53) 

7.2-3 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

คะแนน 4.00 4.08 3.82 3.87 

7.2-4 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อจุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เนต็ 

คะแนน 4.00 3.93 3.90 3.93 

7.2-5 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการอ านวยความ
สะดวกด้านงานทะเบียน 

คะแนน 4.00 4.08 4.18 3.85 

7.2-6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อพ้ืนที่จัดกิจกรรม คะแนน 4.00 3.93 4.37 4.00 
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รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

7.2-7 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสาร 

คะแนน 4.00 3.98 4.04 3.98 

7.2-8 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

คะแนน 4.00 4.40 4.12 4.07 

7.2-9 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ
ห้องสมุด 

คะแนน 4.00 4.11 3.76 3.73 

7.2-10 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแหล่งเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

คะแนน 4.00 3.81 3.53 3.59 

ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ 
7.2-11 ความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ 

(คูเ่ทียบ มข./มช.) 
คะแนน 4.00 4.33 4.48 

4.38 
(4.42/4.13) 

7.2-12 จ านวนชุมชนการเรียนรู้ที่คณะดูแล จ านวน 20 30 30 23 
7.2-13 จ านวนครั้งของการเข้าร่วมกจิกรรมระหว่าง

โรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธติฯ 
ครั้ง - 9 8 8 

 
7.2ก2 ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

7.2-14 ความผูกพันท่ีมีต่อคณะของบณัฑติระดับปรญิญาตรี คะแนน 4.00 4.65 4.62 4.60 
7.2-15 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนักศึกษา ครั้ง 0 0 0 0 

7.2-16 
จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วม SWOT การบริการ
วิชาการในแต่ละป ี

หน่วยงาน 10 10 12 16 

 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.3ก1 ผลลัพธ์ด้านขดีความสามารถและอตัราก าลังของบุคลากร 

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา 

7.3-1 
อาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
(คู่เทียบ มข./มช.) 

ร้อยละ 80.00 68.25 
59.02 

(มข.68.49) 
53.62 

(75.00/72.37) 

7.3-2 
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(คู่เทียบ มข./มช.) 

ร้อยละ 60.00 43.84 
45.90 

(มข.63.01) 
42.03 

(62.50/48.69) 
7.3-3 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ร้อยละ 100 100 100 100 
7.3-4 บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ร้อยละ 100 95.45 97.77 95.00 
7.3-5 อัตราส่วนสายวิชาการต่อสายสนับสนุน(คณะ) อัตราส่วน 1.75:1 1.68:1 1.53:1 1.57:1 

ผลลัพธ์ด้านงานวิจัย 
7.3-6 อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย (คณะ) ร้อยละ - 32.18 40.32 8.70 
7.3-7 เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก ล.บาท - 2.36 0.40 2.43 
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7.3ก2 ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศในการท างาน 

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

7.3-8 ความพึงพอใจต่อบรรยากาศของทีท่ างาน คะแนน 4.00 3.98 4.04 4.04 
 
7.3ก3 ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากร 

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

7.3-9 ความผูกพันของบุคลากรต่อคณะ คะแนน - 4.66 4.34 4.03 
 
7.3ก4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร 

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

7.3-10 
บุคลากรสายวิชาการทีไ่ดร้ับทุนศกึษาต่อ 
(คู่เทียบ มข./มช.) 

ร้อยละ - 8 
10 

(มช.7) 
4.35 

(1.39/1.47) 
7.3-11 บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาความรูด้้านการวิจัย ร้อยละ 40.00 35.00 44.00 28.99 

7.3-12 
ร้อยละของสายสนับสนุนท่ีได้รับการตีค่างาน
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ 2 - 38.46 0 

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิบาล 
7.4ก ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

7.4ก1 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร 

7.4-1 
ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กรของ
บุคลากร 

คะแนน 4.00 3.49 3.57 3.90 

7.4ก2 ผลลัพธ์ด้านการก ากับดูแลองค์กร 
7.4-2 ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณบด ี คะแนน - 3.37 4.04 4.00 

7.4-3 
ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

คะแนน - - 4.05 4.00 

7.4ก3 ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 

7.4-4 
หลักสตูรที่ได้รับรองมาตรฐาน 
(คู่เทียบ มข/มช) 

ร้อยละ 100 100 
100 

(100/100) 
100 

7.4-5 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองวิชาชีพ ร้อยละ 100 100 100 100 

7.4-6 
ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน 
(องค์ประกอบท่ี 1) 

ร้อยละ 100 100 100 100 

7.4-7 หลักสตูรที่ผา่นการเกณฑ์ประเมิน 3.00 ขึ้นไป ร้อยละ 70 69.23 84.62 รอผล 

7.4-8 
ร้อยละของหลักสูตรที่มผีลการประเมิน AUN-QA 
สูงขึ้น 

ร้อยละ 50 53.86 46.15 รอผล 

7.4-9 การประเมินคณุภาพตามเกณฑ์ EdPEx คะแนน 200 134.75 160.50 รอผล 
7.4-10 จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม ครั้ง 0 0 0 0 
7.4-11 จ านวนข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินของ ข้อ - 1 11 21 
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รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
7.4ก4 ผลลัพธ์ด้านการประพฤติอย่างมีจริยธรรม 
7.4-12 บุคลากรที่กระท าผดิจรยิธรรม คน 0 0 0 2 
7.4-13 จ านวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหาร ครั้ง 0 0 0 0 
7.4-14 จ านวนข้อร้องเรียนต่ออาจารย ์ ครั้ง 0 0 0 0 
7.4ก5 ผลลัพธ์ด้านความผาสุกของชุมชนและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

7.4-15 
โครงการบริการวิชาการทีส่ร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน 

โครงการ 6 9 9 - 

7.4-16 จ านวนโครงการวิจยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน ์ โครงการ 10 7 7 2 
7.4ข  ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ
7.4-17 ร้อยละของการบรรลุตามตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ  47.45 78.78 87.10 
 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ  การเงิน  การตลาด 
7.5ก1 ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

การด าเนินการด้านการเงินของคณะ 
7.5-1 รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน (ล.บ.) ล.บ. - 106.43 71.82 67.76 
7.5-2 รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน (ล.บ.) ล.บ. - 41.90 48.16 44.09 
7.5-3 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ (ล.บ.) ล.บ. - 48.20 53.14 61.52 
7.5-4 รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ (ล.บ.) ล.บ. - 48.97 55.02 63.09 
7.5-5 เงินรายได้คงเหลือที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ - -0.43 16.28 -1.57 
7.5-6 เงินทุนส ารองสะสม ล.บ. - 95.46 109.91 122.68 

ด้านการจดัการศึกษา 
7.5-7 จ านวนทุนการศึกษาในระดับปรญิญาตร ี ทุน - 58 83 60 
7.5-8 เงินทุนท่ีมอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตร ี บาท - 213,500 206,700 327,700 
7.5-9 จ านวนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทุน - 39 2 18 
7.5-10 จ านวนเงนิท่ีใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรต่อคน บาท 15,000 6,064.24 7,131.31 24,109.92 
7.5-11 งบประมาณในการจดัโครงการพฒันานักศึกษา ล.บ. - 0.47 1.09 1.05 

7.5-12 
จ านวนเงินทุนอุดหนุนการศึกษาของอาจารย์ใน
ระดับปริญญาเอกในประเทศ 

ล.บ. - 0.11 0.18 2.58 

7.5-13 
จ านวนเงินทุนอุดหนุนการศึกษาของอาจารย์ใน
ระดับปริญญาเอกต่างประเทศ 

ล.บ. - 0.04 0.35 1.50 

7.5-14 
จ านวนเงินทุนอุดหนุนการศึกษาของอาจารย์ระยะ
สั้น 

บาท - 471,470 274,676 489,519 

ด้านบริการวิชาการ 
7.5-15 รายได้คงเหลือจากการบริการวิชาการ ล.บ. 2 1.20 1.01 1.78 
7.5-16 จ านวนหน่วยงานท่ีว่าจ้างให้คณะท าวิจัย หน่วยงาน - 54 59 55 

7.5-17 
งบประมาณโครงการที่ลงนามในสญัญาจ้างบริการ
วิชาการ 

ล.บ. - 0.62 0.71 0.70 
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รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

7.5-18 งบประมาณโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ล.บ. - 5.87 5.87 3.00 

7.5-19 
งบประมาณโครงการบริการวิชาการแบบเรยีกเก็บ
ค่าลงทะเบียน 

ล.บ. - 6.26 6.36 4.61 

ด้านการวิจัย 
7.5-20 จ านวนเงินจากส่วนแบ่งการวิจยัจากภายนอก ล.บ. - 0 36,200 157,908 
7.5-21 จ านวนเงินสะสมกองทุนวิจัย ล.บ. - 34.03 40.11 46.39 
7.5-22 ยอดเงินใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย ล.บ. - 3.06 2.88 1.67 
 
7.5ก2 ผลการด าเนินงานด้านการตลาด 

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
62 

ปี 
2560 2561 2562 

ด้านการจดัการศึกษา 

7.5-23 
สัดส่วนของนักศึกษาต่อจ านวนผู้สมัคร ป.ตรี  
(คู่เทียบ มข./มช.) สัดส่วน - - 1:17.49 

1:15.68 
(1:18.85 
/1:12.79) 

7.5-24 
สัดส่วนของนักศึกษาต่อจ านวนผู้สมัครระดับ
บัณฑิตศึกษา (คู่เทียบ มข/ มช.) สัดส่วน - 1:1.30 1:1.25 

1:2.22 
(1:1.74 

/1: 0.63) 
7.5-25 จ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรทีั้งหมด คน 420 370 348 415 
7.5-26 จ านวนนักศึกษาระดบับัณฑติทั้งหมด คน 145 91 101 109 
7.5-27 นักศึกษาต่างพ้ืนท่ี ร้อยละ 30 43.38 19.42 41.36 
7.5-28 จ านวนนักศึกษาต่างประเทศ คน 100 36 144 86 

7.5-29 
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทเมื่อเทียบ
กับแผน 

ร้อยละ - 55.48 69.66 52.82 

7.5-30 
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเมื่อเทียบ
กับแผน 

ร้อยละ - 50.00 0 60.00 

7.5-31 
จ านวนนักศึกษาระดบับัณฑติต่อนักศึกษา
ทั้งหมด 
(คู่เทียบ มข./มช.) 

สัดส่วน - 1:4.07 1:3.45 
1:3.81 

(1:4.07/1:4.81) 

7.5-32 การจัดอันดับโรงเรียน (โรงเรียนสาธิตฯ) อันดับ 50 46 78 - 
ด้านการวิจัย 
7.5-33 งบประมาณด้านงานวิจัยทีไ่ดร้ับ ล.บ. - 6.54 8.74 8.16 
ด้านการบริการวิชาการ 
7.5-34 จ านวนผู้รับบริการวิชาการแบบเกบ็

ค่าลงทะเบียน 
คน - 2021 1751 820 

7.5-35 จ านวนผู้รับบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า คน  1,135 1,312 1,746 
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