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1. บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Executive Summary) 
ข้อสังเกตในภาพรวม 
 

Process strength 

- ผู้น าระดับสูงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ ด้วยการ
ทบทวนเป้าหมายในอนาคตขององค์กรผ่านการก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าในการผลิตครูและพัฒนาครูที่มี
ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า
ที่หลากหลาย ก าหนดกกลยุทธ์ที่มีตัวชี้วัด กรอบเวลา และผู้รับผิดชอบ มีการจัดท า Dashboard ทีใ่ช้ในในการ
วิเคราะห์ทบทวนเพ่ือใช้ในการปรับปรุง และมุ่งเน้นด้านหลักสูตรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของคณะฯ ท าให้เกิด
การปรับปรุงและการติดตามดูแล การด าเนินการดังกล่าวอาจช่วยให้คณะฯ มีความพร้อมในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

 

Process OFI 
- ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลของคณะฯ เพ่ือท าให้สื่อสารต่อบุคลากรที่

ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ทั้งการมุ่งเน้นให้เกิดการสื่อสารสองทาง และการครอบคลุมบุคลากรที่มีอยู่หลากหลาย
ของคณะฯ โดยเฉพาะโรงเรียนสาธิต และน าการสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญในการถ่ายทอดกลยุทธ์ของคณะฯ 
ไปสู่การปฏิบัติ การด าเนินการต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้คณะฯ บริหารการด าเนินการขององค์กรเพ่ือ
การบรรลุพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล 

- คณะฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงแนวทางต่าง ๆ ที่ด าเนินการอยู่อย่างเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ไม่พบการทบทวนประสิทธิผลของระบบการสื่อสารของคณะที่มีอยู่
อย่างหลากหลาย การทบทวนกระบวนการและช่องทางการรับฟังเสียงของผู้เรียนและลูก ค้า  การความ
สอดคล้องของตัววัดระดับต่าง ๆ กับกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ก าหนด   การทบทวนระบบงานของคณะฯ 
เป็นต้น การมีกระบวนการที่เป็นระบบเพ่ือปรับปรุงแนวทางการด าเนินการต่าง ๆ เหล่านี้จะมีส่วนสนับสนุน
การเรียนรู้ระดับองค์กร  และเอ้ือต่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได ้

 

Result Strength 
- คณะฯ มีการรายงานผลลัพธ์การด าเนินงานที่ส าคัญด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ตอบสนอง

ต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานโดยมีผลการด าเนินงานในบางเรื่องที่มีระดับดีกว่าเป้าหมายหรือปีที่ผ่านมา  และแสดง
แนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง การมีผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องในด้านดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการจัดกระบวนการของคณะฯ       
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนและมุ่งมั่นในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

- คณะฯ มีผลลัพธ์ด้านขีดความสามารถของบุคลากร รวมถึงผลลัพธ์ด้านความผูกพันที่แสดง
แนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย ซึ่งการแสดงผลลัพธ์ดังกล่าว จะสามารถสนับสนุน
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากรสายวิชาการมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และสะท้อนถึงประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลของระบบการน าองค์กรของผู้บริหาร ท าให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างานให้บรรลุผล
ส าเร็จ ส่งเสริมให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่คณะฯก าหนดไว้ 
 

Result OFI 
- คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์หลายตัวที่อาจช่วยให้คณะฯ สามารถด าเนินการทบทวนเพ่ือใช้

ในการพัฒนาคณะฯ สู่เป้าหมายที่ก าหนด เช่น การจัดการเครือข่ายอุปทานที่ครบถ้วนครอบคลุมคู่ความร่วมมือ
และผู้ส่งมอบทุกกลุ่มตามระบุในโครงร่างองค์กร ข้อมูลของบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม)  
ด้านอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากสัดส่วนอาจารย์กับบุคลากร ผลการประเมินของผู้บริหาร ผลการประเมิน 

ความพึงพอใจต่อธรรมาภิบาลและ Leaders’ Behavior ของผู้บริหาร ผลการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก ผลลัพธ์ของการควบคุมต้นทุน  ร้อยละของการบรรลุกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) 

 
2. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์   กรรมการ 
3. นางสาวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร     เลขานุการ 
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3. รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวข้อ 
หมวด 1 การน าองค์กร                            Overall score  =   30/20  % 
Strength 

- คณะก าหนดวิสัยทัศน์โดยทีมผู้บริหารระดับสูง ในขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ โดยน าข้อมูล
จากการรับฟังเสียงของลูกค้า และความเปลี่ยนแปลงของสังคม นโยบายชาติ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
วิทยาเขต โดยในปี 2562 ทบทวนวิสัยทัศน์และปรับเ เลิศในป็นผู้น าในการผลิตครูและพัฒนาครูที่มีความเป็น
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม และก าหนดค่านิยมขององค์กร “ The Sign” และ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร ไปยังคณะกรรมการ บุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนตามตาราง
ที่ 1.1- 2  

- คณะมีการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม โดยคณบดี 
และผู้บริหารใช้แนวทาง Leaders’ Behavior และหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน ตารางที ่1.1-1และก ากับติดตาม
ผ่านจรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมในการวิจัย 

 

OFI 

- ไม่พบระบบในการวัดประสิทธิผลเพ่ือน ามาทบทวนระบบการสื่อสาร และสร้างความผูกพัน
กับบุคลากร ทั่วทั้งสถาบัน ลูกค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามช่องที่ระบุไว้ตามตารางที่ 1.1- 2 
โดยเฉพาะในการถ่ายทอดเรื่องที่ส าคัญให้เกิดการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันใน เช่น ช่องทางการ

ต่างกันอย่างไร ผลการรับรู้และความสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมีการสื่อสารในเรื่องใดบ้าง แตก
เข้าใจเป็นอย่างไร รวมถึงการสื่อสารไปยังบุคลากรในโรงเรียนสาธิตทั้ง 2 แห่ง 

- ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบที่ผู้น าระดับสูงใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้สถาบันประสบ
ผลส าเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น ในตารางที่ 1.1.-3 ไม่พบแนวทางในการพิจารณาและบริหารความ
เสี่ยงและความคล่องตัวที่อาจเกิดขึ้นกับคณะฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงความสามารถทางการแข่งขันตามที่ระบุในโครงร่างองค์กรในด้าน Aging Society และการ
สนับสนุนงบประมาณจากรรัฐที่ลดลง รวมไปถึงการพิจารณาถึงขีดความสามารถขององค์กรในด้านเทคโนโลยี
และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน 
 

หมวด 2 กลยุทธ์       Overall score  =    30/20  % 
Strength 

- คณะก าหนดระบบการจัดท ากลยุทธ์ EDU Strategic Planning ตามรูป 2.1-1 จ านวน 9 
ขั้นตอน ระบุประเด็นส าคัญ กรอบเวลาในการด าเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน มีการวิเคราะห์และ
ก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลจากปัจจัยภายในและภายนอกตามตารางที่ OP1-5 และข้อมูลจากการทบทวนผล
การด าเนินการตามตารางท่ี 4.1-1 



4 

 

 

 

- คณะก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน ก าหนดตัวชี้วัดวัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ารางที่ต
2.2- 1  เพ่ือใช้ในการติดตามการบรรลุประสิทธิผลเชิงกลยุทธ์ขององค์กร มีการคาดการณ์ผลการด าเนินการที่
เป็นเป้าหมายตามตัววัดที่ก าหนดไว้ 
 

OFI 

- ไม่พบการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตามตารางท่ี 2.2-1 ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  

- ไม่พบแนวทางในการถ่ายทอด ก ากับติดตาม แผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับผู้บริหาร 
และระดับหน่วยงาน ไม่ได้แสดงแนวทางในการทบทวนวิธีการก าหนดและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การ
ปฏิบัติ การมอบหมายแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดไปยังหน่วยงาน และก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือจัดสรร
งบประมาณ 

- ความครอบคลุมของแผนการจัดสรรทรัพยากรและแผนด้านบุคลากรที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทุกด้าน เช่น SOb2 การพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นต้นแบบการจัดการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และร่วมพัฒนานักศึกษาครู และ SOb3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

- การก าหนดตัววัดควรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพ่ือสามารถวัดการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น ตัววัดที่สามารถวัดสมรรถนะเชิงวิชาชีพและ AL ของบัณฑิต ตัววัดที่ความยั่งยืน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ 
 

หมวด 3 ลูกค้า      Overall score =  25/25 % 
Strength 

- มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เก่ียวข้องกับองค์กรที่หลากหลาย ชัดเจน ครอบคลุมทุกระดับ 

- แสดงช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม  

- มีการปรับตัวและเอ้ือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ เพ่ือสร้างความผูกพันและดึงดูดลูกค้าที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการที่สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ เช่น การใช้ระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด 19  

 
การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง รวมถึงการจัดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น 
หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรสังคมศึกษา รวมถึงโปรแกรมภาษาอังกฤษในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

OFI 

- ประเด็นที่ 3. 1 ข )2 (ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ยังไม่มีข้อมูล
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าของคณะทั้งหมด โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 2 แห่ง  

- จากผลกระทบที่มีการปรับตัวในด้านการเรียนการสอนและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดย
อาศัยระบบออนไลน์หากแม้ในอนาคตแม้สถานการณ์จะดีขึ้น แต่ทางคณะควรใช้ระบบการบริหารจัดการ
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ออนไลน์ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
และสร้างความผูกพันระหว่างคณะ /ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร) กับลูกค้าต่อไป 
 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   Overall score =  25/20 % 
 

Strength 

- คณะก าหนดตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ กลุ่มและความถี่ในการติดตาม โดยคณะมีการ
จัดท า dashboard เพ่ือก ากับ ทบทวน วิเคราะห์ของผู้บริหารผ่านเครื่องมือ เช่น COSO, Benchmark, PDCA, 
RM ตามตารางท่ี 4.1-2 

- คณะเริ่มมีแนวทางในการเลือกใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ โดยเลือกคู่เทียบและประเด็นการ
เปรียบเทียบจากการจัดการศึกษาท่ีคล้ายกัน รวมถึงเลือกเปรียบเทียบตัววัดที่คู่เทียบมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้าน
การศึกษาและการวิจัย 

- คณะมีแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยค้นหาการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศจากบุคลากรและหน่วยงานที่มีผลการด าเนินการที่ดี แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวทาง EDU KM System (ภาพท่ี 4.21)  
OFI  

- ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบที่ท าให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินการของคณะ สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ด าเนินการอย่างไรเมื่อตัววัดสูงหรือต่ ากว่าค่า
คาดการณ์ หรือต่ ากว่าคู่แข่ง 

- ไม่พบประสิทธิผลของวิธีการที่เป็นระบบในการปรับปรุงผลการด าเนินการ เช่น การ
คาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตของตัววัดต่าง ๆ ได้ค านึงถึงความสามารถในการแข่งขันของคณะ และ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญอย่างไร รวมถึงไม่ชัดเจนว่าผลการทบทวนผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดใน
ตารางที่ 4.1-1 มีเรื่องใดท่ีมีความส าคัญต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร 

- ไม่พบแนวทางที่แสดงประสิทธิผลของกระบวนการจัดการเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศ มีคุณภาพ 
และการจัดการที่ครอบคลุมเพ่ือให้ข้อมูลทุกประเภทมีคุณภาพ เช่น มีการระบุว่าสารสนเทศที่ส าคัญได้แก่
ตัวชี้วัดแต่ระดับตามตาราง 4.1-1 โดยการมีการด าเนินการตามที่ระบุในตาราง 4.2-1 แต่ไม่พบแนวปฏิบัติที่
ส าคัญ เช่น การก าหนดความถี่ในการบันทึก และการสอบทานข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งอาจท าให้เกิดความ
มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้ และมีความปลอดภัยของข้อมูลที่ส าคัญและอ่อนไหว รวมถึงการ
ด าเนินการยังไม่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศด้านอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในตัวชี้วัดและฐานข้อมูลอีกด้วย 

- ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการในการทวนสอบและท าให้
มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน เช่น ข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปในรูปแบบที่ใ ช้งานง่าย    
ทันกาลตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ส่งอย่างไร 

- ไม่พบวิธีการที่ชัดเจนที่คณะจัดการความรู้ โดยเฉพาะแนวทางในการรวบรวมความรู้ว่า
ด าเนินการอย่างไร ใช้สารสนเทศใดในการด าเนินการ และไม่พบแนวทางที่มีประสิทธิผลในการใช้ความรู้และ
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ทรัพยากรที่มีเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงานของคณะ เช่น ในการปฏิบัติงานประจ าวัน 
ได้บ่งชี้โอกาสการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร หรือมีส่วนในการแก้ปัญหาที่เป็นต้นตอใน
เรื่องใดบ้าง นอกเหนือจากการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ 
 

หมวดที่ 5 บุคลากร     Overall score =  25/20 % 
Strength 

- มีการะบวนการและขั้นตอนในการรับบุคลากร การให้ความรู้ การดูแลสร้างความผูกพัน การ
พัฒนา และการบ่มเพาะบุคลากรที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

- มีระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้/กระบวนการสอนงาน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กัน เพ่ือการด าเนินภารกิจต่าง ๆ มีความต่อเนื่องจากเดิมและเพ่ิมเติมสิ่งใหม่ไปพร้อมกัน อีกท้ังยังเป็นการสร้าง
ความเป็นหนึ่งและความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอีกด้วย 
OFI 

- เนื่องจากคณะมีหน่วยงานที่หลากหลาย มีการจัดการศึกษาหลายระดับ และมีที่ตั้งของ
หน่วยงานต่าง ๆ กระจายอยู่ห่างกัน ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารเพ่ือการสร้างความเป็นหนึ่งและ
เพ่ือการประสานการท างานเป็นภาพรวมอย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าส่วนงานต่าง ๆที่ตั้งอยู่
ตามที่ต่าง ๆ นั้นเป็นคนละส่วนหรือเป็นส่วนน้อยของคณะในภาพรวม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการด าเนินภารกิจ
และความผูกพันต่อองค์กรต่อไปได้ 

- ไม่มีข้อมูลการกล่าวถึงความก้าวหน้ากลุ่มบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมากนัก โดยเฉพาะฝ่าย
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและอ่อนไหวในด้านสถานภาพ เพราะมีการลาออกหรือย้าย งาน
ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับบุคลากรกลุ่มอ่ืน เนื่องจากคณะมีหลักสูตรผลิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลายหลักสูตร จึงควรมีการแสดงให้เห็นถึงการสร้าง
ความผูกพันหรือความเชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าวเพ่ือสร้างความเป็นหนึ่งกับบุคลากรกลุ่มนี้ด้วย 

 

หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ    Overall score =  25/20 % 
Strength 

-  มีการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อการเรียน และ ระบบงาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้             
การท างาน ที่สอดคล้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของช่วงเวลา 

- ให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์หลัก คือ หลักสูตร ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับที่มี
คณะกรรมการ กรอบเวลา และกระบวนการติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ เช่น การวิจัย 

- มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครอบคลุม
ทั้งในส่วนของบุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ในแทบทุกระบบงานที่ส าคัญ 
OFI 

- ระบบปฏิบัติงานยังไม่สะท้อนว่ามีการครอบคลุมเชื่อมโยงกับคู่ความร่วมมือที่ส าคัญอีก
จ านวนหนึ่ง เช่น อาจารย์นิเทศ )ที่อยู่ต่างคณะและสังกัดโรงเรียนที่มีนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ( 
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- ไม่มีการแสดงให้เห็นถึงเชื่อมโยงระบบปฏิบัติงานที่ท าให้เห็นว่า โรงเรียนสาธิตทั้ง 2 แห่ง มี
บทบาทในการเป็น school lab ของคณะ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ  Overall score =  20 % 
Strength 

- คณะเริ่มมีการน าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบมาใช้ในการวัดผลการด าเนินการ ในด้านความ        
พึงพอใจต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี การมีงานท าของบัณฑิต ความพึงพอใจของนายจ้าง และด้านงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ระดับชาติต่ออาจารย์ประจ า และผลสอบ O-NET ทั้งสามระดับของโรงเรียนสาธิตฯ ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ 

- ผลลัพธ์บางเรื่องมีแนวโน้มที่ดี เช่น บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่ก าหนด ร้อยละของบทความวิจัยที่หน่วยงานภายนอกมาตีพิมพ์ ข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองเกี่ยวกับอาหาร
เป็นพิษ ร้อยละของงานบริการวิชาการแบบว่าจ้างที่ส่งมอบได้ตรงเวลา ความพึงพอใจของผู้ส่งมอบต่อการ
บริหารจัดการของคณะ 
OFI 

- ข้อมูลที่รายงานไม่ปรากฏครบทุกประเด็นในปีที่รายงาน 

-  ผลลัพธ์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ไม่ดี หรือไม่แน่นอน 

- ไม่แสดงผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทานที่ครบถ้วนครอบคลุมคู่ความร่วมมือและผู้ส่ง
มอบทุกกลุ่มตามระบุในโครงร่างองค์กร 
 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า     Overall score = 20 % 
Strength 

- มีการส ารวจความพึงพอใจครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้เรียนระดับต่าง ๆ 

- มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหลายด้าน เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนสูงขึ้น การกลับเข้ามาศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นของศิษย์เก่า กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีส่วนร่วมของชมรมผู้ปกครองและครู เป็นต้น 
OFI 

- ข้อมูลที่รายงานไม่ปรากฏครบทุกประเด็นในปีที่รายงาน 

- การรายงานผลในข้อที่ 7.2- 16 ที่เกี่ยวข้องกับน้ าหนักของนักเรียน รายงานไม่ตรงประเด็น 
)รายงานเกี่ยวกับวัคซีน(  
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร     Overall score = 15 % 
Strength 

-  มีผลการด าเนินที่ดีขึ้นหลายด้าน เช่น บุคลากรโดยเฉพาะโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม) ได้รับ
รางวัลและเลื่อนสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติและเป็น reviewer งานวิจัยระดับ
นานาชาติจ านวนมากและเพ่ิมขึ้นทุกปี  มีความผูกพันของบุคลากรต่อผู้บังคับบัญชา และค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สุขภาพ 

- บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาครบทุกคนทั้ง 100% 
ไม่มีบุคลากรที่ท าผิดจริยธรรม 

OFI 

- ไม่ปรากฏข้อมูลของบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) ด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
สัดส่วนอาจารย์กับบุคลากร จึงอาจจะยังไม่เห็นภาพผลสัมฤทธิ์ในการดูแลบุคลากรกลุ่มนี้และอาจส่งผลภาพที่
อาจไม่ครอบคลุมทั้งคณะ 

- ร้อยละของบุคลากรของคณะที่ได้รับการประเมิน TOR ระดับดีเด่นลดน้อยลงทั้งในส่วนของ
อาจารย์ระดับคณะและโรงเรียนสาธิต 
 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล       Overall score =  20 % 
Strength 

- ผลลัพธ์บางเรื่องมีแนวโน้มที่ดี เช่น ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กรของบุคลากร 
จ านวนข้อเสนอแนะด้านการเงินจากหน่วยตรวจสอบภายใน และจ านวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหาร 
OFI 

- ผลลัพธ์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ไม่ดี หรือไม่แน่นอน 

- ไม่แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญ เช่น ผลการประเมินของผู้บริหาร ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ

ธรรมาภิบาลและ Leaders’ Behavior ของผู้บริหาร ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก อาทิ ด้าน

การเงิน 
 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการตลาด   Overall score = 15  % 
Strength 

- ผลลัพธ์บางเรื่องมีแนวโน้มที่ดี เช่น จ านวนเงินบริจาค จ านวนผู้รับบริการวิชาการแบบ     
ให้เปล่า ยอดเงินใช้จ่ายจากกองทุนวิจัยด้านการศึกษา 

OFI 

- ผลลัพธ์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ไม่ดี หรือไม่แน่นอน 

- ไม่แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญ เช่น ผลลัพธ์ของการควบคุมต้นทุน )รอบระยะเวลา ( ผลลัพธ์ของการ
เติบโตของตลาดและส่วนแบ่งตลาดและการเจาะตลาดใหม่ และร้อยละของการบรรลุกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิต ฯ 

)ประถม  
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4. ตารางสรุปผลการประเมิน (overall band) 
 

จากการพิจารณารายงานการประเมินตนเองและการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า 

 ระดับการประเมินในภาพรวมด้านกระบวนการ (Process Scoring Band) = ........2.......... 
 ระดับการประเมินในภาพรวมด้านผลลัพธ์ (Result Scoring Band) = ........1.......... 

 

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

เกณฑ์การประเมิน ค่าน  าหนัก Overall score 
(%) 

หมวดที่ 1 การน าองค์กร 120 35 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง     70 30 
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม    50 20 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 85  
2.1  การจัดท ากลยุทธ์ 45 30 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 40 20 
หมวดที่ 3 ลูกค้า 85  

3.1 เสียงของลูกค้า 40 25 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 45 25 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 90  
4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินการขององค์กร   45 25 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ    45 20 

หมวดที่ 5 บุคลากร 85  
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  40 25 

5.2  ความผูกพันของบุคลากร 45 20 
หมวดที่ 6 ระบบปฎิบัติการ 85  

6.1 กระบวนการท างาน  45 25 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน       40 20 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 450  
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนกร  120 20 

7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  80 20 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  80 15 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล      80 20 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการตลาด 90 15 
รวมคะแนน 213.75 
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5. ปัจจัยที่มีความส าคัญ (Key Factors)  
 

หัวข้อ ข้อมูล 
1. การจัดการศึกษา วิจัยและบริการ
ทางการศึกษาอ่ืน ๆ  

1) การศึกษาก่อนปริญญา  
- รร. สาธิตฯ ประถม 
- รร. สาธิตฯ มัธยม 
2) การศึกษาระดับปริญญา หลักสูตร 11 หลักสูตร เพื่อผลิตครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ผ่านหลักสูตร 
- ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร 17 สาขาวิชาเอก  
- ระดับบัณฑิตศึกษา 7 หลักสูตร  
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 
3) การบริการวิชาการ ผ่านศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ 2 รูปแบบคือให้เปล่าและแบบ
เก็บค่าลงทะเบียน 

2. วิสัยทัศน์/ ค่านิยม/ พนัธกิจ วิสัยทัศน์ : ศษ.ม.อ. เป็นผู้น าในการผลิตและพัฒนาครูที่มีความเป็นเลิศในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
ค่านิยม : THE SIGN: (V1) Team learning, (V2) High performance, (V3) 
Engagement, (V4) Service mind, (V5) Innovative mind, (V6) Good 
governance, (V7) Networking 
พันธกิจ 
1)  ผลติและพัฒนาครูที่มีความเปน็เลิศทางดา้นวชิาการโดยใช้การวจิัยเปน็ฐานใน

สังคมพหุวฒันธรรม  
2)  จดัการศึกษาระดบัปฐมวัยและการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีคุณภาพเกินมาตรฐาน และ

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3)  พฒันางานวิจยัและนวตักรรมทางการศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ไดจ้ริงในสังคม 
4) ให้บริการทางวชิาการทีต่อบสนองต่อความต้องการของพืน้ที ่
5) สง่เสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิน่และประเทศชาติ (พันธกิจร่วม) 

3. สมรรถนะหลัก CC1 ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นการเรียนการ
สอนแบบ AL บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม  
CC2 ความเชี่ยวชาญในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในภูมิภาค  
CC3 ความเป็นเลิศในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน 

4. บุคลากร ทั้งสิ้น 201 คน 
- สายวิชาการ 126 คน แบ่งเป็นคณะฯ 66 คน รร.สาธิต 60 คน 
- สายสนับสนุน 75 คน แบ่งเป็นคณะฯ 39 คน รร.สาธิต 26 คน 
ปัจจัยความผูกพัน: การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี และมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี  
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หัวข้อ ข้อมูล 
ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย: การควบคุมอาหารเป็นพิษ 
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

5. สินทรัพย ์ - อาคารสถานที่  
อาคารเรียน 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ ทางศิลปศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
พลศึกษา รวม 3 หลัง และอาคารปฏิบัติการของรร. สาธิตประถมและรร. สาธิตมัธยม 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ และอุปกรณ์  
ระบบการจัดการต่าง ๆ Virtual classroom ระบบฐานข้อมูลการประชุม
ระดับชาติและนานาชาติระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เครื่องตรวจข้อสอบ 
โปรแกรมส าเร็จรูป เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬา แบบทดสอบทางจิตวิทยา
คลินิก แบบวัดความสนใจและความถนัดทางการศึกษา วารสารศึกษาศาสตร์ หนังสือ 
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สระว่ายน้ าและสนาม
กีฬา 

6. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านหลักสูตร 4 ฉบับ ด้านการเงินการคลังพัสดุ 2 
ฉบับ ด้านบุคลากร 3 ฉบับ ด้านวิจัย 2 ฉบับ ด้านสารสนเทศ 1 ฉบับ ด้านบริหาร
จัดการ 2 ฉบับ และด้านการส่งมอบ 2 ประเด็น ตามตาราง OP1-3 

7. โครงสร้างองค์กร คณะฯบริหารงานโดยคณบดีเป็นผู้น าสูงสุด มีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีอยู่ในวาระ 4 
ปี การด าเนินงานอยู่ภายใต้คณะกรรมการส่วนงาน และคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 3 
ด้าน และบริหารงานผ่าน 4 กลุ่มงาน  

8. ผู้เรียน ลูกค้า  
9. ความต้องการ 
และความคาดหวัง 

- ผู้ปกครอง น .ร. สาธิตฯ(ประถม)  มีความต้องการ/ความคาดหวัง (1) ศึกษาต่อ
ในสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือหลักสูตรพิเศษ (2) ผลการเรียนและสมรรถนะของ
นักเรียน (3) ความสุข 
- ผู้ปกครอง น.ร.สาธิตฯ(มัธยม) มีความต้องการ/ความคาดหวัง (1) ศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา (2) ผลการเรียนและสมรรถนะของนักเรียน  (3) สิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความต้องการ/ความคาดหวัง (1) ความเชี่ยวชาญใน
การสอน (2) สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (3) การมีงานท า (4) ทุนการศึกษา 
(5) สิ่งแวดล้อม เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย (6) ส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความต้องการ/ความคาดหวัง (1) ส าเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (2) ความเข้มแข็งทางวิชาการ (3) ทุนสนับสนุนการวิจัย 

(4) ความพร้อมของทรัพยากรการเรียนรู้ (5) หลักสูตรที่มีคุณภาพสูง 

- ผู้รับบริการกลุ่มผู้ว่าจ้าง มีความต้องการ/ความคาดหวัง ข้อมูลถูกต้อง ส่งมอบตรง

เวลา คุณภาพการให้บริการ 
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หัวข้อ ข้อมูล 
- ผู้รับบริการกลุ่มฝึกอบรม มีความต้องการ/ความคาดหวัง องค์ความรู้และ

สมรรถนะที่เพิ่มขึ้น วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ คุณภาพการให้บริการ 

- ผู้รับบริการกลุ่มพัฒนาสังคม มีความต้องการ/ความคาดหวัง การตอบสนองความ

ต้องการขององค์กร/พื้นที่ คุณภาพการให้บริการ 

10. ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
11. ความต้องการ 
และความคาดหวัง 
 

- ผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการ/ความคาดหวัง บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
ที่เหมาะสมกับการท างานในยุคปัจจุบัน รวมถึงมีจิตสาธารณะและการช่วยเหลือ
ส่วนรวม 
- ผู้ปกครอง นศ.ปริญญาตรี มีความต้องการ/ความคาดหวัง จบการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และมีงานท า 

12. ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือและ
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

คู่ความร่วมมือ 
1) ชมรมผู้ปกครองและครู รร .สาธิตฯ ร่วมให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา รร.  และ
หลักสูตร 
2) สมาคมนักเรียนเก่า รร .สาธิตฯ มัธยม  ระดมทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา
และทรัพยากรการเรียนรู้ 
3) คณะฯ วทท./มษ. ร่วมจัดการเรียนการสอน ป .ตรีกิจกรรมเสริมและสนับสนุน
ห้องปฏิบัติการที่เน้น AL  
4) หน่วยฝึกปฏิบัติงานและประสบการณ์วิชาชีพ ให้การฝึกปฏิบัติงาน ความรู้เชิง
ทักษะประสบการณ์วิชาชีพแก่ ป.ตรี 
5) หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ร่วมประสานงานเพื่อพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน  
6) สถาบันการศึกษาต่างประเทศ พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ AL 
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
 
ผู้ส่งมอบ 
1) ผู้ให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ ส่งมอบและจัดหาทรัพยากรให้มีความพร้อม
และเพียงพอ มีข้อก าหนดที่ส าคัญคือ การบริการตามระยะที่ก าหนด ส่งมอบงาน
ตรงเวลา ครบถ้วน และทันสมัย 
2) ผู้ส่งมอบด้านโภชนาการและอนามัย ส่งมอบวัตถุดิบด้านโภชนาการ เพื่อ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด วัตถุดิบมีคุณภาพ ถูก
หลักโภชนาการ   
3) รพ .สต. ด้านสุขภาพที่ดูแลเรื่องมาตรการการป  ้องกัน Covid-19 และการจัดส่ง
เร่ืองวัคซีนให้ตรงเวลา 
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หัวข้อ ข้อมูล 
13. ล าดับในการแข่งขัน - รร .สาธิตฯ ) มัธยม( ถูกจัดอันดับโรงเรียนที่ดีทีสุดในประเทศไทยล าดับที่ 

78 ปี 2561 และล าดับที่ 36 ปี 2563 คู่แข่งคือ รร .สาธิตฯ  มข.(ล าดับที่ 88) 
- ศษ .มอ . มีคู่เทียบคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14. การเปลี่ยนแปลงความสามารถใน
การแข่งขัน 

1) Aging society ท าให้กลุ่มวัยเรียนลดลง  
2) ภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลให้รัฐบาลตัดลดงบประมาณสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง  
3) การเผชิญกับสถานการณ์ Covid-19  
4) ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Learning 
platform ของผู้เรียนและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  

15. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่
ส าคัญ 

- เครือข่ายสภาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
- ฐานข้อมูล มอ. 
- ระบบ CHE QA ของส านักงานคณะฯกรรมการการอุดมศึกษา )สกอ(.  
- ฐานข้อมูล ISI/Scopus และ website ของสถาบันต่าง ๆ  
- O-NET 
- World University Ranking 
- ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับคู่เทียบผ่าน MOU 

16. ความท้าทายและความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ ์

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
SC1: ภาวะการแข่งขันในการรับนักศึกษา  
SC2: การถูกลดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ  
SC3: ศักยภาพในการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  
SC4: ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี   
 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
SA1: ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนแบบ AL โดยความร่วมมือ
กับคณะวทท  .และ คณะ มส.   
SA2: การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และในพื้นที่เสี่ยง  
SA3: มีเครือข่ายเข้มแข็งกับมหาวิทยาลัยทั้งในพ้ืนที่และต่างประเทศ  
SA4: การมีโรงเรียนสาธิตฯ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ที่มีชื่อเสียงอย่าง
ยาวนาน 
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หัวข้อ ข้อมูล 
17. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
โอกาสเชิงกลยุทธ ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
SOb1: ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและมีความเป็นเลิศด้าน AL 
SOb2: พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ร่วมพัฒนานักศึกษาครู  
SOb3: พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่อย่างยั่งยืน  
SOb4: บริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบบนหลักธรรมาภิบาล   
 
โอกาสเชิงกลยุทธ์ 
SO1: ความต้องการของสังคมในการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
SO2: มีชุมชนและเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุนการศึกษาท่ีเข้มแข็ง  
SO3: ความต้องการของสังคมในการให้บริการวิชาการท่ีหลากหลาย 

18. ระบบการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

เครื่องมือต่าง ๆ เช่น EdPEx, AUN-QA และแนวคิด PDCA, RM, COS 

 

 
 
 
  

 
 


