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1. บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Executive Summary) 
ข้อสังเกตในภาพรวม 
1) ผู้น าระดับสูงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรโดยใช้เกณฑ์ EdPEx แตก่ารน าเสนอในรายงาน

อาจเกิดจากความไม่เข้าใจเกณฑ์ในบางประเด็น ส่งผลให้การน าเสนอขาดความสอดคล้องระหว่าง
โครงร่างองค์กร และหมวดกระบวนการท างาน รวมไปถึงการรายงานหมวดผลลัพธ์ 

2) การน าเสนอรายงานกระบวนการท างานบางประเด็นมีเพียงหลักการ ขาดหลักฐานการด าเนินงานจริง 
และการน าเสนอกระบวนการท างานแสดงเพียงกิจกรรมที่ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

3) การน าเสนอผลลัพธ์จ านวนมากเป็นตาราง และส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่แสดงเป็นผลลัพธ์ของ
กระบวนการท างานของหน่วยงานย่อย ขาดการรวบรวมเป็นสารสนเทศส าคัญในระดับองค์กร ส่งผล
ให้ภาพของผลงานที่โดดเด่นไม่ปรากฎชัด ควรน าเสนอผลงานที่ส าคัญในรูปแบบกราฟ เพ่ือความ
ชัดเจน 

 
Process strength 

1) ผู้น าระดับสูงชี้น าองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้
มีการทบทวนวิสัยทัศน์ทุกปี มีการปรับค่านิยมเพ่ือให้เกิด High performance และ Good 
governance และผู้น าระดับสูงน าหลักธรรมาภิบาลหลายด้านมาใช้ในการก ากับดูแลองค์กร 
นอกจากนั้นผู้น าระดับสูงมุ่งม่ันในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์ AUN-
QA เป็นการส่งเสริมค่านิยม High performance 

2) คณะฯเริ่มมแีนวทางในการด าเนินงานที่แสดงถึงการมุ่งเน้นบุคลากร อาทิเช่น เริ่มมีแนวทางในการ
ก าหนดขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรทั้ง 3 กลุ่ม คือ สายวิชาการ สายสนับสนุนและสาย
วิชาชีพ เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและใช้เป็นคุณสมบัติในการสรรหาบุคลากรใหม่ มีการ
ประเมินความผูกพันของบุคลากร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน รวมทั้งมีการดูแลสถานที่ท างานให้มี
ความปลอดภัย และก าหนดให้มีสวัสดิการเพิ่มเติมทั้งสามกลุ่ม การด าเนินงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริม
ค่านิยม Engagement 

 
Process OFI 

1) คณะฯยังไม่ชัดเจนถึงการท างานที่มีการบูรณาการที่สอดคล้องกันและให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของ
องค์กร โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าประสงค์ท่ีจะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ การตอบสนองต่อความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เช่น ไม่พบแผนการ
บูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน แผนพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามท่ีระบุ
ในความท้าทายเชิงกลยุทธ์ อีกท้ังตัวชี้วัดผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการ อาจไม่ส่งผลไปสู่การบรรลุในแต่
ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และแนวทางในการถ่ายทอดไปสู่
การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรยังไม่มีความชัดเจน อีกท้ังระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศที่จะใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานยังไม่เป็นระบบและครอบคลุมทั้งตัวชี้วัดการ
ด าเนินงานประจ าวันและระดับกลยุทธ์ 

2) คณะไม่ได้แสดงถึงกระบวนการท างานที่เป็นระบบในหลายกระบวนการ กล่าวคือที่รายงานส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรม ไม่ระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ตัวอย่างเช่น ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การด าเนินงาน Green Office, Zero Waste โครงการสนับสนุนชุมชนส าคัญ กระบวนการ



2 

 

 

 

ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนส่วนใหญ่ยังเป็นกิจกรรม รวมทั้งการสร้างและการจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน การขอรับการสนับสนุนหรือการสืบค้นสารสนเทศของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ความเป็นระบบของกระบวนการดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยม 
High Performance 

3) กระบวนการที่ส าคัญบางกระบวนการที่เริ่มเป็นระบบแต่ยังไม่ได้แสดงประสิทธิผล อาทิเช่น 
ประสิทธิผลของแนวทางการสื่อสารของผู้น าระดับสูงไปยังบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนรวมถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้รับรู้เป้าประสงค์ขององค์กรที่ตรงกัน ประสิทธิผลของการรับฟัง/การประเมิน
ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจเพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อ เพ่ือใช้ในการจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและกลุ่มลูกค้า ที่จะส่งผลไปสู่การเพ่ิมความพึงพอใจ ประสิทธิผลของน า
กระบวนการท างานที่ส าคัญไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนด การติดตามประสิทธิผลของ
กระบวนการท างานที่ส าคัญและน าผลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะ
ส่งผลไปสู่การเป็นองค์กร High performance ตามค่านิยม 

 
Result Strength 

1) คณะแสดงผลลัพธ์ที่สูงกว่าค่าเป้าหมายและแสดงแนวโน้มที่ดีในบางเรื่อง อาทิ คุณภาพของหลักสูตร
ทุกหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนและผู้รับบริการที่แสดงด้วยผลบัณฑิตสอบ
ผ่านใบประกอบวิชาชีพร้อยละ 100 จ านวนนักเรียนที่ติดค่ายโอลิมปิกค่าย 2 ร้อยละของผู้ที่เข้าอบรม
วิทยะฐานะแล้วยื่นขอต าแหน่งที่สูงขึ้น ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตระดับป.
ตรี ผลลัพธ์ความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศของที่ท างาน ผลลัพธ์ที่ดีดังกล่าวแสดงถึง
ความสามารถขององค์กรตามค่านิยม High performance 
 

 

Result OFI 
 คณะฯไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญจ านวนมาก เช่น ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยเฉพาะ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศตวรรษที่ 21 ผลการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายของ
นักเรียนสาธิตฯเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืนหลายเรื่อง ความไม่พึงพอใจของผู้ปกครองต่อ รร.สาธิต และผู้รับบริการวิชาการ ผลลัพธ์ด้านการ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมตามที่ระบุในหมวด 1.2 และผลลัพธ์ด้านการเงินการตลาดบางเรื่อง อาทิ 
รายได้/รายจ่ายหรือรายได้สุทธิจากพันธกิจต่างๆ การติดตามผลลัพธ์ที่ส าคัญอย่างครอบคลุมอาจช่วย
ให้คณะทราบถึงผลการด าเนินงานที่ส าคัญ น าไปสู่การบรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ 

 ผลลัพธ์ที่ส าคัญหลายเรื่องยังไม่บรรลุเป้าหมายและไม่แสดงแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง เช่น ด้านผู้เรียนที่
แสดงด้วยจ านวนนักศึกษาป.ตรี ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษ ร้อยละ
บัณฑิตมีงานท าภายใน 1 ปี บทความระดับบัณฑิตทั้งที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ การ
จบตามเวลาที่ก าหนดของนักศึกษาทั้งสองระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการศึกษา
เกือบทุกด้าน รวมทั้งความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อคณะ ผลลัพธ์ด้านอาจารย์ที่แสดงด้วยร้อยละ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ 
ผลลัพธ์ด้านการเงินโดยเฉพาะเงินรายได้คงเหลือเพ่ิมขึ้น เงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ การ
ติดตามแนวโน้มที่ไม่แน่นอนของผลลัพธ์ดังกล่าวเพ่ือน ามาวิเคราะห์ทบทวนสาเหตุและการจัดการเพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงอาจช่วยให้คณะด าเนินไปสู่เป้าประสงค์ขององค์กรอย่างยั่งยืน 
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 ผลลัพธ์บางเรื่องไม่ได้แสดงจ าแนกตามกลุ่ม เช่น ผลลัพธ์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการ
ของคณะไม่ได้จ าแนกตามกลุ่มป.ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ผลลัพธ์ของบุคลากรบางเรื่องไม่แสดง
จ าแนกกลุ่ม อาทิ ความพึงพอใจ ความผูกพันของบุคลากร การแสดงผลลัพธ์ที่จ าแนกตามกลุ่มอย่าง
ชัดเจน อาจช่วยให้คณะสามารถใช้ผลลัพธ์เหล่านั้นไปปรับปรุงการด าเนินงานได้ตรงประเด็น 

 
 

2. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน 
1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล  ประธานกรรมการ 
2. ดร.สรรวภัทร พัฒโร     กรรมการ 
3. นางสาวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร     เลขานุการ 
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3. รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวข้อ 
 

หมวด 1 การน าองค์กร 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง    Overall score  =  20 % 
Strength 

 ผู้บริหารมีการทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยมทุกปี วิสัยทัศน์ที่ทบทวนจะเป็น “เป็นผู้น าในการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับชาติ ภายในปี 2566” โดยในปี 2561 อยู่ใน World  
Ranking ล าดับที่ 9 ของประเทศ  มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมจาก Happiness เป็น High performance และ 
Good friends เป็น Good governance เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของผู้น าและบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนคณะฯ 

OFI 
 ไม่ชัดเจนว่าช่องทางการสื่อสารของผู้น าระดับสูงตามตาราง 1.1-2 จะมีประสิทธิผล เช่น การสัมมนา

อาจารย์/บุคลากรภาคเรียนละครั้ง การประชุมบุคลากรทุกเดือน มีการด าเนินการอย่างไร ครอบคลุม
ทุกกลุ่มหรือไม่ มีการติดตามผลของการสื่อสารต่างๆ ดังกล่าวอย่างไร และช่องทางการสื่อสารดังกล่าว
จะส่งผลถึงการสร้างความผูกพันกับบุคลากรได้อย่างไร 

 ไม่ชัดเจนว่าผู้น าระดับสูงมีแนวทางที่เป็นระบบในการสร้างให้สถาบันประสบผลส าเร็จในระยะยาว 
เช่น แนวทางในการเตรียมบุคลากรสายอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning มีความสามารถในการบูรณาการงานวิจัยงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนตามความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ระบุไว้ หรือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การ
สอนให้บัณฑิตมีทักษะที่เหมาะสมกับการท างานในยุคปัจจุบัน มีจิตสาธารณะ อีกทั้ง ไม่ชัดเจนว่ามี
แนวทางในการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อคณะด้านความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ ตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร 

 ไม่ชัดเจนถึงแนวทางของผู้น าระดับสูงในการท าให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือบรรลุพันธกิจ เช่น 
แนวทางตามตารางที่ 1.1-3 ใครคือผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม ก ากับบุคลากรหรือหน่วยงานใด 
การจัดท า TOR ด าเนินการอย่างไร หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงจะมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร 

 
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม   Overall score  =  15 % 
Strength 

 คณะเริ่มแสดงการก ากับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลตามตาราง 1.2-1 เช่น ด้านความโปร่งใส
ด้านการเงิน คณบดีติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และให้มีการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะรายไตรมาส มีการติดตามจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกให้เป็นไปตามระเบียบปี
ละครั้ง  

OFI 

 ไม่ชัดเจนถึงแนวทางที่เป็นระบบในการส่งเสริมบุคลากรเพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิสัมพันธ์ทุกด้านเป็นไป
อย่างมีจริยธรรม เช่น การจัดโครงการเพ่ือตอบสนองต่อคุณธรรมจริยธรรม ตามตาราง 1.2-4 มี
จรรยาบรรณในเรื่องใดบ้าง ผู้รับผิดชอบ ความถ่ีในการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยใคร
บ้าง อีกท้ังการวัดผลมีเพียงโครงการพัฒนาของนักศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ประเด็นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมอย่างไร การตั้งเป้าหมายการอบรมจริยธรรมการวิจัยและการ
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ตรวจสอบความซ้ าของงานวิจัยตามตาราง 1.2-1 จะท าให้คณะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีการท างานที่
ละเมิดจริยธรรม หรือจรรยาบรรณ โดยเฉพาะคณะฯเป็นองค์กรที่จะผลิตบัณฑิตไปเป็นครูที่จะไป
อบรมสั่งสอนแก่นักเรียนนักศึกษาทั่วไป  

 ไม่ชัดเจนถึงแนวทางที่เป็นระบบในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านการค านึงถึงความผาสุก
ของสังคม และการสนับสนุนแก่ชุมชนส าคัญ เช่น การด าเนินงาน Green Office, Zero Waste 
ด าเนินการที่เป็นระบบอย่างไร ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การวัดผลการด าเนินงาน และชุมชน
ส าคัญของคณะฯคือชุมชนใด ชุมชนเหล่านั้นมีความต้องการอะไรบ้าง และคณะมีการตอบสนอง
อย่างไรเพื่อให้ชุมชนเหล่านั้นมีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมสมรรถนะหลัก
ของคณะฯที่ระบุว่ามีความเป็นเลิศทางวิชาชีพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 
หมวด 2 กลยุทธ์ 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์       Overall score = 15 % 
Strength 

 คณะฯเริ่มมีข้ันตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ตามตารางที่ 2.1-1 
OFI 

 ไม่ชัดเจนว่าการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ตามภาพที่ 2.1-1 ด าเนินการอย่างไร 
เช่น ข้อมูลแต่ละประเภทมีการวิเคราะห์อย่างไร การเปรียบเทียบกับคู่เทียบด้วย Gap analysis 
ด าเนินการอย่างไร เลือกคู่เทียบอย่างไร การจัดท า SWOT ใช้ข้อสารสนเทศอะไรบ้างและวิเคราะห์
อย่างไร ที่จะน าไปสู่การก าหนดเป็นความท้าทาย ความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมไปถึงการ
ใช้ผลวิเคราะห์อย่างไร จึงก าหนดกลยุทธ์แบบ Blue Ocean 

 ไม่ได้แสดงเป้าประสงค์ที่ชัดเจนของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามตารางที่ 2.1-3 เช่น เป้าประสงค์หลัก
ของบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการคืออะไร จะบรรลุเมื่อใด เป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เรื่อง
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษา ชุมชน สังคมวัดอย่างไร บรรลุเป้าหมายเมื่อใด  

 ไม่ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามตาราง 2.1-3 จะตอบสนองความท้าทายและใช้ประโยชน์จาก
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร เช่น ตอบสนองความท้าทายด้านการบูรณา
การงานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์จากการมีหลักสูตรร่วมกับคณะ
อ่ืน การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายต่างประเทศที่เข้มแข็ง หรือการตอบสนองต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การจัดการเรียนการสอนของระบบโรงเรียนสอนศาสนาที่เพ่ิมขึ้น 
 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ       Overall score  =15 % 
 
Strength 

 คณะแสดงแผนปฏิบัติการ พร้อมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าคาดการณ์ 5 ปี ตามตาราง 2.2-1 
OFI 

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีแนวทางในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการตามตาราง 2.2-1 ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เช่น แผนปฏิบัติการใดจะถ่ายทอดไปยังหน่วยงานระดับ
ภาควิชา และอย่างไร แผนปฏิบัติการใดจะถ่ายทอดไปสู่ รร.สาธิตฯ การมอบหมายงานตามล าดับชั้น
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ตามภาพ  2.2-1 ด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้มั่นใจว่าผลการด าเนินงานจะเป็นไปตามเป้าหมายและค่า
คาดการณ์ในแต่ละปี 

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯจะมีแนวทางในการสร้างความมั่นใจว่าจะมีทรัพยากรพร้อมส าหรับสนับสนุน
แผนปฏิบัติการจนส าเร็จ เช่น งบประมาณด้านการเงินจะได้มาอย่างไร การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การจะต้องมีทรัพยากรอะไรเพ่ือสนับสนุน  

 ไม่พบแผนด้านบคุลากรในการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ เช่น ไม่พบแผนพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์ด้าน
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning การเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 
หมวด 3 ลูกค้า 
3.1 เสียงของลูกค้า      Overall score = 15 % 
Strength 

 คณะฯมีช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตาราง 3.1-1 เช่น การรับฟัง
ผู้เรียน นักเรียนและผู้ปกครองด้วยวิธีการต่างๆ คู่ความร่วมมือผ่านการประชุม 2 เดือนครั้ง 

OFI 
 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีแนวทางที่เป็นระบบในการค้นหาความต้องการและความคาดหวังจากผู้เรียน และ

ผู้รับบริการเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การรับฟังผู้เรียนนักเรียนของอ.ที่ปรึกษา
ตามโอกาส การรับฟังผู้รับบริการด้วย SWOT ด าเนินการอย่างไร อีกทั้งสารสนเทศความต้องการ
ตามท่ีระบุในโครงร่างองค์กรได้มาจากวิธีการใด ครอบคลุมผู้เรียนนักเรียนส่วนใหญ่อย่างไร  

 ไม่ชัดเจนว่ามีแนวทางในการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างเป็นระบบ เช่น 
ฝ่ายบริหารฯประเมินตามโอกาสและระยะเวลาที่เหมาะสมหมายความว่าอย่างไร การประเมินความ
พึงพอใจและความไม่พึงพอใจมีการด าเนินการที่แตกต่างกันอย่างไร จึงจะสามารถได้สารสนเทศที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

 ไม่ชัดเจนว่าการรับฟังผู้เรียนที่พึงมีในอนาคตด าเนินการที่เป็นระบบอย่างไรเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่
ต้องการเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ เช่น คณะฯจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้รับข้อมูลและสารสนเทศความ
ต้องการจากโรงเรียนต่างๆตามภาพ 3.1-1 ผ่านทาง Website อีกทั้งกลุ่มไลน์ที่พัฒนาขึ้นจะสื่อไปถึง
ผู้เรียนในอนาคตตามโรงเรียนต่างๆได้อย่างไร ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการคือใคร  
 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า   Overall score  =. 15. % 
Strength 

 คณะมีกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตาราง 3.2-3 
 คณะเริ่มมีแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียน ตามภาพ 3.2-1 

OFI 
 ไม่ชัดเจนถึงแนวทางในการสร้างความผูกพัน และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนจะ

มีประสิทธิผล เช่น ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ การมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ตามตาราง 3.2-3 
ได้ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของแต่ละกลุ่มตามที่ระบุในโครงร่างองค์กรตามตาราง OP-
7 อย่างไร 

 ไม่ชัดเจนถึงแนวทางที่เป็นระบบในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเข้ามาสืบค้นสารสนเทศและ
ขอรับการสนับสนุน เช่น มีช่องทางใดบ้างที่เข้ามาสืบค้นสารสนเทศได้ Website ใด มีข้อมูลและ
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สารสนเทศใดบ้าง หากต้องการติดต่อสอบถามหรือขอรับการสนับสนุนจะมีช่องทางใด ผู้รับผิดชอบคือ
ใครหรือหน่วยงานใด  

 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และ ปรับปรุงการด าเนินการขององค์กร   Overall score = 10 % 
Strength 

 ...................................................................................................................................................  
OFI 

 ไม่ชัดเจนว่าการคัดเลือกตัววัดผลที่คณะฯใช้ในการติดตามตามตาราง 4.1-1, 4.1-2 จะครอบคลุมให้
สามารถติดตามผลการด าเนินงานทั้งในการปฏิบัติงานประจ าวันและผลการด าเนินงานโดยรวม เช่น 
ไม่พบตัววัดผลในระดับกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการตามตาราง 2.2-1 ตัววัดผลการด าเนินงานตามพันธกิจ
ทั้งตัววัด Leading และ Lagging (จากหมวด 6) รวมทั้งตัววัดผลด้านลูกค้า และบุคลากร โดยเฉพาะ
ผลการด าเนินงานที่จะต้องรายงานในหมวดผลลัพธ์  

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีแนวทางในการวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงานของคณะฯอย่างไร เช่น วิธีการ
ที่ใช้วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดที่ส าคัญ เพื่อให้ทราบไปถึงต้นเหตุของปัญหา 
ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงานแต่ละด้าน แต่ละระดับจะทบทวนในเรื่องใดบ้าง 
ระหว่างหน่วยงาน ภาควิชา และระดับคณะ ในที่ประชุมใด เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุง รวมไปถึง
แนวทางในการน าผลวิเคราะห์มาจัดล าดับเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงาน เช่น เกณฑ์ในการตัดสินใจ
ถึงความส าคัญในการปรับปรุง วิธีการพิจารณาความเร่งด่วนของเรื่องที่ต้องปรับปรุง  
 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ    Overall score  = 10 % 
 
Strength 

 ...................................................................................................................................................  
OFI 

 คณะไม่ได้แสดงแนวทางในการจัดการความรู้ของคณะอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการความรู้ตามที่
ระบุตามตาราง 4.1-4 ผู้รับผิดชอบในการก าหนดประเด็นความรู้ การแสวงหาความรู้ในประเด็นที่
ก าหนดไว้ด าเนินการอย่างไร ทั้งแนวทางในการค้นหาความรู้ที่อยู่ในบุคลากรหรือหน่วยงานภายใน 
(Tacit knowledge) หรือการแสวงหาความรู้จากภายนอก เพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ
ระดับของหน่วยงาน และด าเนินการอย่างไร CoP หรือการประชุมต่างๆด าเนินการเมื่อใด ผู้ที่
รับผิดชอบในการทวนสอบองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อจัดเก็บไว้ส าหรับการเข้ามาศึกษา หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อ เพ่ือสนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 ไมช่ัดเจนว่าคณะฯมีแนวทางอย่างไรในการท าให้ข้อมูลและสารสนเทศของคณะมีคุณภาพ พร้อมใช้
และปลอดภัย เช่น ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละตัว ผู้ทวนสอบความถูกต้อง และระยะเวลา
หรือความถ่ีในการจัดเก็บ อีกทั้งแนวทางในการปกป้องข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญให้ปลอดภัย เช่น 
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การระบุสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญด าเนินการอย่างไร รวมทั้งสิทธิ์ในการแก้ไข
ข้อมูลส าคัญ ล าดับชั้นของการเข้าถึงข้อมูลส าคัญ 

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีแนวทางอย่างไรในการท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง Hardware & 
Software มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยและใช้งานง่าย เช่น Hardware ที่ใช้มีความทันสมัยสามารถ
รองรับ Software ที่ใช้งาน หรือ Software ที่ใช้งานในการเก็บข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆผู้ใช้งาน
คุ้นเคยใช้งานได้ง่ายอย่างไร อีกท้ังยังไม่ชัดเจนถึงระบบ Cyber security และระบบที่ท าให้ 
Software และ Hardware พร้อมใช้อย่างต่อเนื่อง 

 

หมวดที่ 5 บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร      Overall score = 20 % 
Strength 

 คณะฯเริ่มมีแนวทางในการก าหนดขีดความสามารถของบุคลากรทั้ง 3 กลุ่มตามตาราง 5.1-1 โดย
ก าหนดสมรรถนะหลัก 3 ด้าน และสมรรถนะเฉพาะตามสายงาน/การบริการ มีการประเมินปีละ 2 
ครั้ง และใช้เป็นคุณสมบัติในการสรรหาบุคลากรใหม่ตามภาพ 5.1-1 

 คณะฯจัดการดูแลความปลอดภัยภายในสถานที่ท างานด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ติดตั้งกล้องวงจรปิด การสแกนเข้าออกประตูคณะ 

  

OFI 
 ไม่ได้แสดงชัดเจนถึงแนวทางในการประเมินอัตราก าลังของบุคลากรแต่ละกลุ่ม เช่น กรอบอัตราก าลัง

สายอาจารย์ประเมินอย่างไรจึงจะมีจ านวนที่พอเหมาะในการท างานตามพันธกิจ และจะต้องมีอัตรา
เท่าใดจึงจะสามารถด าเนินงานเพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ เช่นเดียวกับสายสนับสนุน/สายวิชาชีพวิเคราะห์
อย่างไร  

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีระบบการบริหารบุคลากรทั้ง 3 กลุ่มอย่างไร ทั้งในการจัดก าลังคนเพ่ือรองรับการ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและการบริหารจัดการหลักสูตรใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญ รวมทั้งรองรับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
ตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร รวมไปถึงแนวทางในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบริหารงาน เช่น การปรับเปลี่ยนไม่มีภาควิชา จะมีแนวทางในการดูแลบุคลากรที่มี
ผลกระทบให้พร้อมท างานตามโครงสร้างใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 

 ไม่ชัดเจนว่าการจัดสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรทั้ง 3 กลุ่มตามตาราง 5.1-3 พิจารณาอย่างไร เช่น 
ทุนการศึกษา สวัสดิการบ้านที่อาศัย พิจารณาแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุ่มของบุคลากร 
 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร        Overall score = 20 % 
Strength 

 คณะฯมีการประเมินความผูกพันของบุคลากรโดยการประเมินด้วยแบบส ารวจออนไลน์ปีละครั้ง มีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน และน าผลที่ได้มาใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความผูกพัน  
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 คณะฯมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนตามภาพ 5.2-1 โดยใช้แบบ
ข้อตกลงภาระงาน TOR & Competency ซึ่งประเมินโดยผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการทุก 6 
เดือน 

  

OFI 
 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มตามที่ระบุในโครงร่าง

องค์กรอย่างไร การรับฟังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการด าเนินการอย่างไร เช่น ผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการ วิธีการหา การวิเคราะห์ให้เป็นปัจจัยของบุคลากรแต่ละกลุ่ม หากมีแนวทางที่ชัดเจน
จะได้น าปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการจัดการตอบสนองแก่บุคลากรที่เหมาะสมเพ่ือน าไปสู่ผลการ
ด าเนินงานที่ดีขององค์กร 

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ มีแนวทางที่เป็นระบบของระบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร อาทิเช่น 
คณะฯก าหนดให้บุคลากรแต่ละกลุ่มต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาในเรื่องใดบ้าง มากน้อยเพียงใด 
วิธีการที่เข้ารับการพัฒนาด าเนินการอย่างไร และการพัฒนาตามความต้องการของตนเองของ
บุคลากรด าเนินการอย่างไร รวมไปถึงแนวทางในการติดตามประสิทธิผลของการไปอบรมและพัฒนา
ของบุคลากรตามระบบที่วางไว้ ผู้รับผิดชอบในการติดตาม ติดตามอย่างไร วัดประสิทธิผลอย่างไร 
ความถี่ในการติดตาม  

 
หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างาน       Overall score = 15 % 
Strength 

 คณะฯมอบหมายกรรมการบริหารหลักสูตรให้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF และ
วิชาชีพเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ตามแนวทาง OBE ของเกณฑ์มาตรฐาน AUN-
QA โดยเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และการวิจัยเป็นฐาน ก าหนดให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และปรับปรุงย่อยทุกปี 

  

OFI 
  ไม่ได้แสดงการจัดการเพ่ือน ากระบวนการสู่การปฏิบัติ เช่น การผลิตบัณฑิตเพ่ือให้เป็นไปตาม

หลักสูตรที่ออกแบบไว้ มีกระบวนการส าคัญอะไร แต่ละกระบวนการมีตัววัดอะไรบ้างทั้งตัววัด
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (Leading และ Lagging indicators) อาทิ คุณภาพของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ที่จะใช้ในการติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เรียน/ผู้รับบริการจะได้รับคุณค่าตามเป้าประสงค์ของ
องค์กร รวมทั้งกระบวนการส าคัญของการให้บริการวิชาการ กระบวนการส าคัญของด าเนินงานวิจัยมี
ข้อก าหนดอย่างไร ตัววัดผลทั้งตัววัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการเหล่านั้นคืออะไร 
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน/ก ากับติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถด าเนินงานได้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละพันธกิจ 

 คณะฯไม่ได้แสดงหลักฐานชัดเจนถึงการปรับปรุงการบริการและกระบวนการท างานที่ส าคัญ เช่น การ
ปรับปรุงการบริการทั้งการบริการแบบให้เปล่าหรือการบริการแบบว่าจ้าง การบริการวิชาชีพ (รร.
สาธิต) และกระบวนการท างานที่ส าคัญ จะปรับปรุงอย่างไร ใช้สารสนเทศอะไรในการปรับปรุง ใช้
เครื่องมือคุณภาพอะไรบ้างในการปรับปรุงแต่ละกระบวนการ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าแก่ผู้ เรียนและ
ผู้รับบริการ 
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6.2  ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน      Overall score = 10 % 
Strength 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….   
 

  

OFI 
 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีแนวทางในการควบคุมต้นทุนอย่างไร เช่น การคิดต้นทุนในการผลิตบัณฑิตแต่ละ

หลักสูตร ต้นทุนในการให้บริการแต่ละครั้ง คณะฯจะมีแนวทางอย่างไรให้การผลตบัณฑิตและการ
บริการเป็นไปตามต้นทุนที่ค านวณไว้ อาทิ การก ากับให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้ตามที่
ก าหนดไว้ตามต้นทุน ไม่มีการสูญเสียในกระบวนการผลิต (เช่น การตกซ้ าชั้น) รวมไปถึงแนวทางใน
การลดต้นทุนของกระบวนการท างานต่างๆ เช่น การลดรอบเวลาในการท างาน  

 คณะฯไม่ได้แสดงแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่น แนวทางในการคัดเลือก
คู่ความร่วมมือที่เป็นแหล่งฝึกต่างๆ การสื่อสารระหว่างกัน และการก ากับดูแลหรือควบคุมแหล่งฝึกให้
ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด รวมไปถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงให้ได้ตามที่คณะฯต้องการ 

 ไม่ชัดเจนว่าคณะฯมีแนวทางในการท าให้สถานที่ท างานมีความปลอดภัยและเตรียมพร้อมส าหรับ
ภาวะฉุกเฉิน เช่น ผู้รับผิดชอบในการดูแล แผนการดูแลความปลอดภัยทั้งภายในสถานที่ท างานและ
การเดินทางมาท างานของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะจากเหตุสถานการณ์ความไม่สงบ 
รวมทั้งภาวะฉุกเฉินตั้งแต่การป้องกันอัคคีภัย การเกิดเหตุไม่สงบ วาตภัย และโรคระบาด ทั้งนี้เพ่ือให้
คณะฯสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ  Overall score = 25 % 
Strength 

 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนและผู้รับบริการบางเรื่องมีค่าสูงกว่าเป้าหมายและแสดงแนวโน้มที่ดี เช่น ความพึง
พอใจของครูพ่ีเลี้ยงต่อการสอนแบบ Active Learning  บัณฑิตสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพร้อยละ 
100  ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตระดับ ป.ตรี  จ านวนนักเรียนที่ติดค่า
โอลิมปิกค่าย 2  ร้อยละของผู้ที่เข้าอบรมวิทยะฐานะแล้วยื่นขอต าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น 

  

OFI 
 คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและตอบสนองความต้องการของทั้ง

ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศตวรรษที่ 21 ผลการเข้า
ศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายของนักเรียนสาธิตฯ เป็นต้น 

 คณะฯ ไม่ได้แสดงประสิทธิผลของกระบวนการท างานที่ส าคัญ และการจัดการห่วงโซ่อุทาน เช่น การ
รับเข้าของนักศึกษา/นักเรียนตามแผนการรับ โครงการวิจัยเสร็จตามก าหนด ผลการประเมินคู่ความ
ร่วมมือโดยเฉพาะแหล่งฝึกต่างๆ เป็นต้น 

 ผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รับบริการหลายเรื่องยังไม่บรรลุเป้าหมายและไม่แสดง
แนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง เช่น จ านวนนักศึกษาป.ตรีที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นักศึกษาสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ ร้อยละบัณฑิตมีงานท าภายใน 1 ปี บทความระดับบัณฑิตทั้งที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในที่
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ประชุมวิชาการ  งานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ การจบตามเวลาที่ก าหนดของนักศึกษาทั้งสองระดับ 
ในขณะที่ผลการสอบ ONET 5 รายวิชาของนักเรียนป.6 ยังมีแนวโน้มไม่แน่นอน เป็นต้น 
 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า     Overall score = 20 % 
Strength 

 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าบางเรื่องมีค่าสูงกว่าเป้าหมายและแสดงแนวโน้มที่ด ีเช่น ความผูกพันที่มี
ต่อคณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนักศึกษา จ านวนหน่วยงานที่เข้าร่วม 
SWOT การบริการวิชาการในแต่ละปี เป็นต้น 

OFI 
 คณะฯไม่ได้แสดงผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนหลายเรื่อง เช่น ความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจของผู้ปกครองต่อ รร.สาธิต ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจของแหล่งทุนวิจัย เป็นต้น 

 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้รับบริการที่แสดง ส่วนใหญ่ยังไม่แสดงแนวโน้มที่ดี เช่น 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการศึกษาเกือบทุกด้าน รวมทั้งความผูกพันของนักศึกษาที่
มีต่อคณะ เป็นต้น 

 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร     Overall score = 15 % 
Strength 

 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจต่อบรรยากาศของที่ท างานบรรลุเป้าหมายและเริ่มแสดงแนวโน้มที่ดี  
  

OFI 
 ผลลัพธ์ด้านขีดความสามารถของอาจารย์มีค่าต่ ากว่าเป้าหมายและไม่แสดงแนวโน้มที่ดี เช่น ร้อยละ

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย 
เป็นต้น 

 ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านบุคลากรสายสนับสนุน และผลลัพธ์บางเรื่องไม่ได้จ าแนกตามกลุ่ม เช่น ความ
พึงพอใจของบุคลากร ความผูกพันต่อคณะ ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

 
 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล       Overall score = 15 % 
Strength 

 ผลลัพธ์ด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานบรรลุเป้าหมายและแสดงแนวโน้ม
ที่ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะคุณภาพของหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และการน ากล
ยุทธ์ไปปฏิบัติ 

  

OFI 
 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรที่แสดงยังไม่บรรลุเป้าหมายและไม่แสดงแนวโน้มที่ดี เช่น ระดับการรับรู้

และเข้าใจทิศทางขององค์กร ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี และคณะกรรมการประจ า
คณะ  
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 ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแสดงเพียงจ านวนโครงการ แต่ไม่ได้แสดงผลของการให้บริการ 
เช่น ความเข้มแข็งของชุมชนที่ได้รับบริการ โดยเฉพาะชุมชนการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนต่างๆที่เป็นพ่ีเลี้ยง อีกทั้งไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอ่ืน เช่น Green 
Office, Zero Waste 

 ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมตามที่ระบุในหมวด 1.2 เช่น ด้านจริยธรรมการวิจัย 
การตรวจสอบด้านการเงิน 

 

 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการตลาด   Overall score = 15 % 
Strength 

 ผลลัพธ์ด้านการเงินงบประมาณที่แสดงแนวโน้มที่ดี เช่น เงินทุนส ารองสะสม จ านวนเงินทุนส าหรับ
พัฒนาบุคลากร จ านวนเงินสะสมกองทุนวิจัย   
 

  

OFI 
 ผลลัพธ์ด้านการเงินงบประมาณที่ไม่แสดงแนวโน้มที่ดี ได้แก่ เงินรายได้คงเหลือเพ่ิมขึ้น เงินรายได้จาก

การให้บริการวิชาการ  
 ผลลัพธ์ด้านการตลาดยังไม่แสดงแนวโน้มทีดี เช่น สัดส่วนนักศึกษาต่อจ านวนผู้สมัคร ร้อยละของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับได้เมื่อเทียบกับแผน 
 คณะฯไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการเงินการตลาดบางเรื่อง เช่น รายได้/รายจ่ายหรือรายได้สุทธิจากพันธ

กิจต่างๆ เช่น การผลิตบัณฑิต รร.สาธิต ค่าใช้จ่ายต่อหัวของแต่ละหลักสูตร 
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4. ตารางสรุปผลการประเมิน (overall band) 
 

จากการพิจารณารายงานการประเมินตนเองและการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า 
 ระดับการประเมินในภาพรวมด้านกระบวนการ (Process Scoring Band) = 180 คะแนน band 2 
 ระดับการประเมินในภาพรวมด้านผลลัพธ์ (Result Scoring Band) = 90 คะแนน band 2 

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

เกณฑ์การประเมิน ค่าน  าหนัก Overall score 
(%) 

คะแนน 

หมวดที่ 1 การน าองค์กร 120 35 21.5 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง     70 20 14 
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม    50 15 7.5 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 85 30 12.75 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 45 15 6.75 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 40 15 6 

หมวดที่ 3 ลูกค้า 85 30 12.75 
3.1 เสียงของลูกค้า 40 15 6 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 45 15 6.75 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 90 20 9 
4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินการของ
องค์กร   45 10 4.5 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ    45 10 4.5 

หมวดที่ 5 บุคลากร 85 40 17 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  40 20 8 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 20 9 

หมวดที่ 6 ระบบปฎิบัติการ 85 25 10.75 
6.1 กระบวนการท างาน  45 15 6.75 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน       40 10 4 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 450 90 83.5 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
กระบวนกร  120 25 30 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  80 20 16 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  80 15 12 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล      80 15 12 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการตลาด 90 15 13.5 

                   167.25 
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5. ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factors)  
 

หัวข้อ ข้อมูล 
1. หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา 1) หลักสูตร 11 หลักสูตร เพื่อผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านหลักสูตร 

- ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร  
- ระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท 5 หลักสูตร ป.เอก 1 หลักสูตร  
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 
2) การบริการวิชาการ ผ่านศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ 
3) การบริการวิชาชีพ ผ่าน รร.สาธิตเพื่อให้การศึกษาพื้นฐานแก่เด็ก 

2. วิสัยทัศน์/ ค่านิยม/ พนัธกิจ วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น าในการผลิตและพัฒนาครูที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการใน
ระดับชาติ ภายในปี 2566 
ค่านิยม : THE SIGN (Team learning, High performance, Engagement, Service 
mind, Innovative mind, Good governance, Networking) 
พันธกิจ 
1)  ผลติและพัฒนาครูที่มีความเปน็เลิศทางวชิาการโดยใช้การวจิัยเป็นฐานในสังคมพหุ

วัฒนธรรม  
2)  พฒันางานวิจยัและนวตักรรมทางการศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้จริงในสังคม 
3)  ให้การบริการวชิาการและวชิาชีพดว้ยรปูแบบที่หลากหลาย 
4) ส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิน่และประเทศชาต ิ

3. สมรรถนะหลัก 1) มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นการเรียนการสอนแบบ 
Active learning บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
2) ความเชี่ยวชาญในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในภูมิภาค 
3) ความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

4. บุคลากร ทั้งสิ้น 237 คน 
- สายวิชาการ 117 คน แบ่งเป็นคณะ 69 คน (คณะ 69 คน รร.สาธิต 48 คน) 
- สายสนับสนุน 80 คน  
- สายวิชาชีพ 40 คน  
ความต้องการและความคาดหวัง: 1) ความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่แล้ว 2) องค์กรที่มี
คุณภาพ 3) การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนางานของตนเอง 

5. สินทรัพย ์ - อาคารสถานที่  
อาคารเรียน 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ ศษ. 3 หลัง และอาคารปฏิบัติการของสาธิตและอนุบาน
สาธิต 
- เทคโนโลยีและอุปกรณ์  
ระบบการจัดการต่างๆ Virtual classroom เครื่องตรวจข้อสอบ โปรแกรมส าเร็จรูป 
แบบทดสอบจิตวิทยาคลินิก แบบวัดความสนใจและความถนัดทางภาษา 
วารสารศึกษาศาสตร์ (TCI1) หนังสือ งานวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ 

6. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามตาราง OP-6 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านหลักสูตร 3 ฉบับ ด้านการเงินการคลัง
พัสดุ 3 ฉบับ ด้านบุคลากร 4 ฉบับ ด้านวิจัย 2 ฉบับ ด้านสารสนเทศ 1 ฉบับ และด้านบริหาร
จัดการ 3 ฉบับ 

7. โครงสร้างองค์กร คณะฯ บริหารงานโดยคณบดีเป็นผู้น าสูงสุด การด าเนินงานอยู่ภายใต้คณะกรรมการรับผิดชอบ
ตามพันธกิจ คณะรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการวิทยาเขตฯ คณะกรรมการบริหาร
บุคคล และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
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หัวข้อ ข้อมูล 
8. ผู้เรียน ลูกค้า  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
9. ความต้องการ 
และความคาดหวัง 

- นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความต้องการ 1) มีความรู้ในวิชาชีพและทักษะในการประกอบ
วิชาชีพ 2) ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 3) สอบผ่านใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพ 4) ทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษาส าหรับผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและความ
ต้องการพิเศษ 5) สิ่งแวดล้อม เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอนพอเพียงและทันสมัย 
- ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการ 1) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 2) ทุนการศึกษา ท า
วิทยานิพนธ์ ทุนไปน าเสนอผลงานวิจัยที่เหมาะสม 3) เครื่องมือ อุปกรณ์พอเพียงและทันสมัย 
4) หลักสูตรได้มาตรฐานและมีทักษะในการบริการองค์กร 
- ผู้รับบริการวิชาการ ต้องการ องค์ความรู้และค าแนะน าทางวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม 
รวดเร็ว ทันสมัยและใช้ได้จริง 
- ผู้รับบริการวิชาชีพ ผู้ปกครองนักเรียนต้องการให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมตอน
ปลายที่มีคุณภาพ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผู้ปกครอง ต้องการให้ นศ.จบตามเวลา ผู้ใช้บัณฑิต ต้องการบัณฑิตมี
ความรู้และทักษะวิชาชีพที่เหมาะสมกับการท างานในยุคปัจจุบัน มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ
ส่วนรวม  

10. ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือและ
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

- คู่ความร่วมมือ 
1) คณะ วทท./มษ. ร่วมจัดการเรียนการสอนพื้นฐาน 
2) หน่วยฝึกปฏิบัติงานและประสบการณ์วิชาชีพ ให้การฝึกปฏิบัติงาน ความรู้เชิงทักษะ
ประสบการณ์วิชาชีพแก่ ป.ตรี 

11. ล าดบัในการแข่งขัน ปี 2561 อยู่ใน World  Ranking ล าดับที่ 9 ของประเทศ มีคู่แข่งคือคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 77 แห่งในประเทศ 
คู่เทียบ – ม.ขอนแก่นและเชียงใหม่ 

12. การเปลี่ยนแปลงความสามารถใน
การแข่งขัน 

1) ได้รับการจัดสรรงบประมาณและทุนการศึกษาพิเศษในพื้นที่ชายแดนใต้  
2) มีการปรับโครงสร้างการบริหารและการจัดหลักสูตรใหม่ 
3) เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง  
4) มีการจัดการเรียนการสอนของระบบโรงเรียนสอนศาสนาเพิ่มมากขึ้น 

13. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่
ส าคัญ 

- เครือข่ายสภาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
- ระบบ CHE QA ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา )สกอ(.  
- ฐานข้อมูล ISI/Scopus และ website ของสถาบันต่างๆ  
- World University Ranking 

14. ความท้าทายและความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ ์

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
- ด้านพันธกิจ การบูรณาการและงานวิจัยงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
- ด้านบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนสู่เข็มมุ่งของการจัดการสอนบบ Active 
learning 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
- ด้านพันธกิจ 1) มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) เรียนร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มี
ความแข็งแกร่ง 2) มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่มีความเสี่ยง 3) มีเครือข่ายกับมห่า
วิทยาลัยต่างประเทศอย่างเข้มแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่งในพื้นที่ มีการท า MOU กับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศหลายแห่ง 
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หัวข้อ ข้อมูล 
15. ระบบการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

คณะฯ ปรับปรุงผลการด าเนนิการโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น วงจรคุณภาพ PDCA  
แผนพัฒนาใช้ Story Board และ SIPOC  

 

 
 


