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 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพจึงได้น าแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ปี  พ.ศ. 
2559 เป็นต้นมา โดยบูรณาการการท างานทุกส่วนงาน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ลูกค้า ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในด้านการการ
จัดการเรียนการสอนการวิจัยและการให้บริการแก่สังคม โดยเน้นความร่วมมือและการน าเครื่องมือต่างๆ  มา
ช่วยพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการพัฒนางานและ
เป็นที่พ่ึงของสังคมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง” ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น าเอาข้อเสนอแนะจุดอ่อนจุดแข็งโอกาส
อุปสรรค ตลอดจนความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มาปรับใช้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตลอดมา รายงานฉบับนี้จึง
เป็นผลของความมุ่งมั่นและความพยายามทุ่มเทขององค์กรและบุคลากรทุกส่วนงานในการท างานให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมกันนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรใน
การเป็นผู้น าในการผลิต และพัฒนาครูที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับสังคมและ
วัฒนธรรม  

ในการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ จัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองเพ่ือให้เห็นถึงแนวโน้มของการพัฒนา และใช้ประกอบการประเมินการด าเนินงานขององค์การ พร้อมรับ

ฟังข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาคุณภาพจากคณะกรรมการในการพัฒนาการด าเนินการที่ดีข้ึนต่อไป 

 
 
 
 
 
       รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง 
                  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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อภิธำนศัพท์ 
 
AAR      After  Action review 
AL   Active Learning 
AUN-QA   เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network  

Quality Assurance : AUNQA 
CoP     Communities of Practice ชุมชนแนวปฏิบัติ 
e-bidding    การประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
E-doc   Electronic Document 
e-doc   การจัดส่งเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
EdPEx    Education Criteria for Performance Excellence หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  
EDU    Education 
e-GP     ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
EP    English Program 
ITA   Integrity and Transparency Assessment  การประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
KM    Knowledge management 
LMS     ระบบการจัดการเรียนการสอน 
MIS     Management Information System  การจัดการสารสนเทศ 
MOU   Memorandum Of Understanding  บันทึกความเข้าใจ  บันทึกข้อตกลง 
OBE      Outcome-based education  การศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
OKRs     Objective Key and Results 
PLC   Professional Learning Community 
RA   การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
RM    การจัดการความเสี่ยง 
SMP    Science and mathematic  Program 
TOR   ภาระงาน 
VC     Virtual classroom 
VMC      Vision  Mission  Value 
VOC   Voice of Customer 
WFH    Work from Home 
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คกก.   คณะกรรมการ 
นร.   นักเรียน 
นศ.   นักศึกษา 
ปชส.   ประชาสัมพันธ์ 
ผช.   ผู้ช่วย 
พรบ.   พระราชบัญญัติ 
ม.อ.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มข.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มคอ.   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
มช.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มส.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รร.สาธิตฯ(ประถม) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
รร.สาธิตฯ(ประถม) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) 
ว.พ.   วิทยานิพนธ์ 
วทท.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วมว.   โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแล 

ของมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศษ.   คณะศึกษาศาสตร์   
ศษ.ม.อ.   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สพฐ.     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

จำกตำรำงที่ 1.1-2 
รูปแบบ:  1W = one way; 2W = 2 ways  
วัตถุประสงค์:  KDS = Key Decisions and Strategies; PD = Process Development;      

NA = News and Activities; IA = Immediate Action  
กลุ่มเป้ำหมำย: PG = Parents and Guardian; SS = SATIT Students; US = University  

Students; PC = Program Chairs; FM = Faculty Members; SW = Support 
Workforce; SP = Stakeholders and Partners; AM = Alumni Members; 
CU = Customers;  

ควำมถี่:  BiM = Bimonthly; M = monthly; Quarterly = Q; BiA; Biannually;  
A = annually; AN; As needed  
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ผู้รับผิดชอบ:  D = Dean; AT = Administrative Team; SA = SATIT Administrators;  
HS = Head of Staff; PC = Program Chairs; AA = Academic Advisors 

 
จำกตำรำงที่ 4.1-2  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง:  D = คณบดี, AS = รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี, SA = ทีมบริหารรร., HS = 

หัวหน้ากลุ่มสาระ, PC = ประธานหลักสูตรและหัวหน้าโปรแกรม, UH = หัวหน้า
งาน, CA = คณะกรรมการบริหารหลักสูตร, TA = ครูในกลุ่มสาระ, FR = ตัวแทน
อาจารย์, US = เจ้าหน้าท่ีแต่ละหน่วยงานย่อย;  

ประเด็นที่ทบทวน: FP = Financial perspective (การเงิน); CP = Customer perspective  
(ลูกค้า); PA = Policy analysis (วิเคราะห์นโยบาย); IP = Internal process 
(กระบวนการภายใน); LG = Learning and growth (การเรียนรู้และพัฒนา);  

ควำมถี่:  W = ทุกสัปดาห์, M = ทุกเดือน, BiM = ทุกสองเดือน, T = ทุกสองเดือน, Q = 
ทุกสามเดือน, H=ทุกครึ่งปี  

เครื่องมือ;  การตอบสนอง: SP = ปรับแผนกลยุทธ์, PP = ปรับแผนบุคลากร, FP = ปรับ
แผนการเงิน, AP = ปรับแผนปฏิบัติการ, NW = พัฒนาเครือข่ายและคู่ความ
ร่วมมือ, IN = พัฒนานวัตกรรม, KA = ค้นหาองค์ความรู้, SE = พัฒนาการบริการ 

  
จำกตำรำง 4.1-3  
PC   Program Chairs 
FM  Faculty Members 
SW   Support Workforce 
SP   Stakeholders and Partner  
SS   SATIT Students 
US   University Students 
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จำกตำรำงที่ 5.2-3  
การตอบสนองต่อความปรารถนาในการเรียนรู้:  
A   สนับสนุนงบพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ 
B   สนับสนุนงบประมาณซื้อหนังสือ 
C   เชิญวิทยากรมาบรรยาย 
D   ส่งไปศึกษาคอร์สระยะสั้นในต่างประเทศ 
E   อบรมคอร์สออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ 
F   รวมกลุ่มอบรมและท า PLC เร่ืองการศึกษาพิเศษ 
G   อบรมเร่ืองธรรมาภิบาล 
H   จัดพี่เลี้ยงและโค้ช 
I   ให้ค าแนะน าโดยผู้บริหารเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรท่ีจ าเป็น 
J   จัดให้มีการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงานในพื้นท่ี 
K   เพ่ิม co-learning space เพ่ือให้บุคลากรได้ท างานร่วมกัน 
L   สนับสนุนทุนวิจัย ทุนตีพิมพ์ ทุนต ารา และรางวัลน าเสนอ 
ความถี่:  M = Monthly; Quarterly = Q; BiA = Biannually; A = Annually;  

AN = As needed 
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โครงร่างองค์กร 
 
P.1 ลักษณะองค์กร 
P.1ก สภาพแวดล้อมขององค์กร : คณะศึกษาศาสตร์ (ศษ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ก่อตั้งขึ้นปี 
2511 เป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุดของวิทยาเขตปัตตานี การก่อตั้ง ศษ. เพ่ือขยายโอกาสและความเท่าเทียมทาง
การศึกษาจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค ศษ. ม.อ. มีจุดมุ่งหมายหลักในการผลิตครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพในสังคมพหุวัฒนธรรม ปัจจุบันมีหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตร 17 
สาขาวิชาเอก ที่เน้นความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning: AL) มีหลักสูตรที่โดดเด่น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เนื่องจากเกิดจากการร่วมมือกับต่างคณะกว่า 50 ปี มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาจ านวน 7 หลักสูตร และมี รร.สาธิตฯ ม.อ. ฝ่ายประถมฯและมัธยมฯเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการทาง
วิชาชีพที่มีความพร้อม เป็นคณะที่ได้รับความนิยมจากผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย 
ได้แก่  รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่นแห่งชาติ อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ จากที่ประชุมสภา
คณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2 ปีติดต่อกัน รางวัลนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการ
สอน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติและมีวารสารศึกษาศาสตร์
อยู่ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 อย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 (7.1-25) ซึ่งเหนือกว่าคู่เทียบ 
P.1ก(1) การจัดการศึกษา วิจัยและบริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ ที่ส าคัญตามพันธกิจ: ศษ.ม.อ. มีหลักสูตรที่
ส าคัญได้แก่ 1) ระดับต่ ากว่าปริญญามี รร.สาธิตฯโดยหลักสูตรของสาธิตฯ ประถมเน้นการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญาส่วนสาธิตฯมัธยมเน้นจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ สพฐ.และ 
AL 2) ระดับปริญญาตรี เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ AL และการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพมีประธานหลักสูตร/
กรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมดูแลคุณภาพ โดยใช้ AUN QA และปรับปรุงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3) ระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการวิจัยและฝึกปฏิบัติการวิชาชีพมีระบบการบริหาร
หลักสูตรเช่นเดียวกับหลักสูตรป.ตรี 4) มีบริการที่ส าคัญที่เน้นทางด้านวิชาการโดยขับเคลื่อนผ่านศูนย์พัฒนา
วิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้  (ศพว.) ด าเนินงานผ่านความร่วมมือ MOU มีการ
ด าเนินการ 2 รูปแบบคือให้เปล่าและแบบเก็บค่าลงทะเบียน (7.5-4) มีบริการที่ส าคัญ เช่น หลักสูตร SMP, 
โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง (แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้) หลักสูตรการประเมินวิทยฐานะของครูและ
ผู้บริหารและการประเมิน อบต. งานการจัดการศึกษา วิจัยและการบริการวิชาการมีการด าเนินการตาม 
Roadmap ของแต่ละงานเพ่ือการก ากับติดตามและมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมายและ
แผนต่างๆ ตามตารางที ่2.2-1 และน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงโดยฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง 
P.1ก(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์  และค่านิยม:  1) วิสัยทัศน์ ศษ.ม.อ. เป็นผู้น าในการผลิตและพัฒนาครูที่มีความ
เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม 2) พันธกิจ 1) ผลิตและพัฒนาครูที่มี
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในสังคมพหุวัฒนธรรม 2) จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเกินมาตรฐาน (7.1-11) และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3) พัฒนา



2 

งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในสังคม 4) ให้บริการทางวิชาการท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการของพ้ืนที่ 5) ส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศชาติ  (พันธกิจร่วม)         
3) ค่านิยม THE SIGN: (V1) Team learning, (V2) High performance, (V3) Engagement, (V4) Service 
mind, (V5) Innovative mind, (V6) Good governance, (V7) Networking 4) สมรรถนะหลัก: CC1 ความ
เชี่ยวชาญด้านการผลิตครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเน้นการเรียนการสอนแบบ AL บนฐานสังคมพหุ
วัฒนธรรม CC2 ความเชี่ยวชาญในการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในภูมิภาค CC3 ความเป็นเลิศ
ในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน วิสัยทั ศน์ (V) พันธกิจ (M) และ
ค่านิยม (V) เป็นวัฒนธรรมในการท างานขององค์กร ได้ถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบผ่านการน าแบบ
ร่วมมือดังภาพที่ 6.1-1 
P.1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร:  
ตารางท่ี OP1-1 จ านวนบุคลากรสนับสนุนพันธกิจหลักจ าแนกตามคุณวุฒิและลักษณะการจ้าง              
(ข้อมูล ณ มี.ค. 2565) 

ประเภท ตน. คุณวุฒิ การจ้าง 
วิชาการ  <ตร ี ตร ี โท เอก รวม G SG SF F รวม 

รศ. 0 0 1 6 7 0 2 0 5 7 
ผศ. 0 0 8 12 20 2 15 0 3 20 

อ. 0 0 20 19 39 0 36 1 2 39 
สนับสนุน - 6 27 6 0 39 - 17 - 22 39 

G=ข้าราชการ; SG=พนักงาน ม.อ. งบประมาณแผ่นดิน; SF=พนักงาน ม.อ. งบประมาณเงินรายได;้ F=พนักงานเงินรายได ้

ตารางท่ี OP1-2  จ านวนบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จ าแนกตามคุณวุฒิและลักษณะการจ้าง             
(ข้อมูล ณ มี.ค. 2565) 
ประเภท ตน.  รร. สาธติฯ (มัธยมศึกษา) รร. สาธติฯ (ประถมศึกษา) 

คุณวุฒิ การจ้าง  การจ้าง 
<ตร ี ตร ี โท เอก รวม G SG SF F รวม <ตร ี ตร ี โท เอก รวม SG F รวม 

วิชาการ ผศ. 0 0 3 0 3 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
คร/ูอ. 0 9 31 2 42 2 37 3 0 42 0 13 2 0 15 1 14 15 

สนับสนุน - 4 15 1 0 20 0 0 2 18 20 10 6 0 0 16 0 16 16 

G=ข้าราชการ; SG=พนักงาน ม.อ. งบประมาณแผ่นดิน; SF=พนักงาน ม.อ. งบประมาณเงินรายได;้ F=พนักงานเงินรายได ้

บุคลากร ศษ. มีจ านวนทั้งสิ้น 201 คนแบ่งเป็น 1) สายวิชาการจ านวน 126 คนโดยปฏิบัติงานอยู่ที่คณะฯ
จ านวน 66 คน และ รร. สาธิตฯจ านวน 45 คน ต าแหน่งทางวิชาการจ าแนกเป็น รศ. 7 คน และ ผศ.15 คน    
2) สายสนับสนุนจ านวน 75 คน และมีอัตราพิเศษเพ่ือรองรับการท างานในอนาคตอีกจ านวน 20 อัตรา ท าให้ 
ศษ.ม.อ. ไม่มีปัญหาด้านอัตราก าลัง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์กรมีความเข้มแข็ง มีตัวแทนของคณะฯ เป็น
อนุกรรมการสภาพนักงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือดูแลการบริการ สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการต่างๆ ผลจากการ Survey ของ ศษ.ม.อ. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคลากรของคณะและ รร.สาธิตฯ เกิด
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ความผูกพัน ได้แก่ การมีเพ่ือนร่วมงานที่ดี และมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ซึ่งความพึงพอใจและความผูกพัน
ดังกล่าวเป็นจุดแข็งที่จะน าคณะไปสู่การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ศษ.ม.อ. มีความโดดเด่นในเรื่องการ
ดูแลและพัฒนาคน มีหลักการที่ส าคัญในการเน้น “คนส าราญ งานส าเร็จ” เพ่ือเป้าหมายองค์กร เนื่องจากให้
ความส าคัญในการดูแลบุคลากรและการสร้างความผูกพันเป็นอย่างมากจึงน าสู่การบริหารแบบมีส่วนร่วม ตาม 
1.1ก1 รวมถึงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในหมวด 5.1 และ 5.2 ทั้งนี้มีข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ การควบคุมอาหารเป็นพิษ ความปลอดภัยของผู้เรียน 
P.1ก(4) สินทรัพย์ : ศษ.ม.อ.มี สินทรัพย์ดังนี้คือ 1) อาคารสถานที่ มีอาคารเรียนจ านวน 1 หลัง อาคาร
ปฏิบัติทางศิลปศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษาและพลศึกษา รวม 3 หลังและมีอาคารปฏิบัติการของสาธิตฯ
ฝ่ายประถมฯและมัธยมฯ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการวิจัยและก าลังก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
วิชาชีพ (7 ชั้นที่ทันสมัยและเน้น AL ซึ่งถือเป็น Creative risk) เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
และการแข่งขันในอนาคต 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระบบการจัดการต่าง ๆ Virtual classroom (VC) 
ระบบฐานข้อมูลการประชุมระดับชาติและนานาชาติ (NICE,TEC) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (MASS, 
E-doc, E-number, การเบิกจ่ายพัสดุ) ระบบการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3) เครื่องมือทางการศึกษา ได้แก่เครื่องตรวจข้อสอบ 
โปรแกรมส าเร็จรูป เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬา แบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและแบบวัดความ
สนใจและความถนัดทางการศึกษา 4) วารสาร ได้แก่ วารสารศึกษาศาสตร์ (TCI1) 5) หนังสือ งานวิจัย ว.พ. 
สารนิพนธ์และ 6) สิ่งอ านวยความสะดวกได้แก่ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สระว่ายน้ าและสนามกีฬา  
P.1ก(5) สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ   
ตารางท่ี OP1-3 กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  

ด้าน กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก าหนด/เกณฑ์ เป้าหมาย 
หลักสูตร (1) หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (2) กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(มคอ.) (3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 (4) ข้อบังคับของครุสภาฯ 

ผ่านการรับรองทุกหลักสูตรและ
ได้การประเมินระดับ 3.00   
(สมศ.) และ AUN-QA 

ก า ร เ งิ น /
คลัง/พัสดุ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณของส านักงบประมาณ พ.ศ.2561    
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560  

เบิก จ่าย ถูกต้องตามระเบียบ  
เป็นไปตามกรอบแนวคิด ITA 

บุคลากร (1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 
(2) ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ มอ. พ.ศ.2562 
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

ได้รับต าแหน่งทางวิชาการและ
วิชาชีพท่ีสูงขึ้น 
บุคลากรปฏิบัตตินตาม
จรรยาบรรณ 

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

ผ่านการรับรองจรยิธรรมใน
มนุษย ์

สารสนเทศ (1) พรบ.ว่าด้วยการรกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ผ่านเกณฑ์ 
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ด้าน กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก าหนด/เกณฑ์ เป้าหมาย 

การบริหาร
จัดการและ
การบริการ 

(1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้า
เรียนในสถานศึกษา           
(2) ประกาศระเบียบว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของ นร.พ.ศ.2551  

ผ่านเกณฑ์ 

การส่งมอบ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร, การส่งมอบวัคซีนตรงตามเวลา อาหารเป็นพิษเป็นศูนย์ , นร.
ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 
P.1ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
P.1ข(1) โครงสร้างองค์กร: ศษ.ม.อ. ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของอธิการบดีและรองอธิการบดี  วิทยา
เขตปัตตานี ขับเคลื่อนองค์กรผ่าน  คกก.ส่วนงาน และกรรมการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณบดีเป็นผู้น าสูงสุด
และมีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีอยู่ในวาระ 4 ปี บริหารงานตามกลุ่มงานต่างๆ  ซ่ึงแบ่งเป็น 1) ส านักงาน
บริหารคณะฯ 2) กลุ่มงานวิชาการ 3) กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมและ 4) กลุ่มงาน   พันธกิจเพ่ือสังคม 
กระบวนการด าเนินงานตามโครงสร้างเป็นไปดังภาพที่ OP1-1 ทั้งนี้มีส านักงานบริหารคณะฯ เป็นหน่วยงาน
กลางที่เชื่อมโยงการท างานของฝ่ายงานต่างๆ ทั้งสามส่วนงาน มีการคัดเลือก  คกก.ส่วนงาน ส่วนงานตาม 
พ.ร.บ.ม.อ. พ.ศ. 2559  ดูแล ก ากับและติดตามงานโดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายตามล าดับขั้นตอนของการบริหาร 
และประเมินผลการด าเนินการโดย  คกก.ส่วนงาน ร่วมกับผู้บริหารสูงสุด มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
จากภาควิชาเป็นการบริหารแบบหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นระบบ LEAN ในส่วนของระดับ
หลักสูตรบริหารงานโดยประธานหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้าโปรแกรม มีการประชุมอย่าง
น้อย 4 ครั้ง/ภาคเรียน (หรือมากกว่า) มี คกก. พัฒนาระบบคุณภาพดูและเรื่องการประกันคุณภาพ และ คกก.
บัณฑิตศึกษาดูแลงานด้านบัณฑิตและ คกก.วิจัยและงานสร้างสรรค์ดูแลเรื่อง Roadmap การวิจัย กองทุนวิจัย
และการตีพิมพ์ ซึ่งกรรมการทุกชุดเชื่อมโยงการท างานกับ คกก.ส่วนงาน มีหน่วยตรวจสอบภายในและ
ภายนอกติดตาม/รายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินงาน (7.4-3)  
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ภาพที่ OP1-1 โครงสร้างองค์กร 

 
P.1ข(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ศษ.ม.อ. ให้ความส าคัญกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นอย่างมากมีการจ าแนกตามตารางที่ OP1-4  มีการวิเคราะห์ความต้องการความคาดหวังของลูกค้าตาม
วงจรของลูกค้า ตามภาพที่ 3.1-1 เพ่ือน าไปแผนวางกลยุทธ์ตาม 2.1ก(1) ในการเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายใช้ 
SIPOC ให้ได้มาซึ่ง VOC ของ ผู้ปกครอง กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา รวมถึงครูและผู้บริหารในพ้ืนที่ภาคใต้และ
พ้ืนที่ใกล้เคียงโดยใช้ช่องทางที่หลากหลายตามตารางที่ 3.1-1 ใช้การสื่อสารองค์กรและเครือข่ายศิษย์เก่า 
ความมีชื่อเสียงของสถาบันท าให้สามารถควบคุมจ านวนลูกค้าได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ถึงแม้จะเผชิญกับช่วง
สถานการณ์ Covid-19 (7.5-3,7.5-13,7.5-14)  
ตารางท่ี OP1-4 กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มลูกค้า ความต้องการ/ความคาดหวัง 
การตอบสนองความ

คาดหวัง 
ผู้ปกครอง น.ร. 
สาธิตฯ(ประถม) 

(1) ศึกษาต่อในสถาบันที่มีช่ือเสียงหรือหลักสูตรพิเศษ (2) ผลการเรียนและสมรรถนะของ
นักเรียน (3) ความสุข 

7.1-12/7.1-11/7.2-1 

ผู้ปกครอง น.ร.
สาธิตฯ(มัธยม) 

(1) ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (2) ผลการเรยีนและสมรรถนะของนักเรียน           
(3) สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

7.1-12/7.1-6/7.2-1 

นศ.ระดับ
ปริญญาตร ี
 

(1) ความเช่ียวชาญในการสอน (2) สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (3) การมีงานท า 
(4) ทุนการศึกษา (5) สิ่งแวดล้อม เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอและ
ทันสมัย (6) ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

7.2-1/7.1-2/7.2-1/ 
7.1-17 

นศ.ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

(1) ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด (2) ความเข้มแข็งทางวิชาการ (3) ทุน
สนับสนุนการวิจัย (4) ความพร้อมของทรัพยากรการเรียนรู้ (5) หลักสูตรที่มีคุณภาพสูง  

7.1-18/7.5-12 

ผู้รับบริการกลุ่ม
ผู้ว่าจ้าง 

ข้อมูลถูกต้อง ส่งมอบตรงเวลา คุณภาพการให้บริการ 7.1-33/7.1-37/7.1-38 
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กลุ่มลูกค้า ความต้องการ/ความคาดหวัง 
การตอบสนองความ

คาดหวัง 

ผู้รับบริการกลุ่ม
ฝึกอบรม 

องค์ความรู้และสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ คุณภาพการให้บริการ 7.2-6 

ผู้รับบริการกลุ่ม
พัฒนาสังคม 

การตอบสนองความต้องการขององค์กร/พื้นที่ คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจ 4.41 

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
การตอบสนองความ

คาดหวัง 
ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับการท างานในยุคปัจจุบัน รวมถึงมีจิต

สาธารณะและการช่วยเหลือส่วนรวม 
7.1-2 

ผู้ปกครอง นศ.
ปริญญาตรี 

จบการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด และมีงานท า  7.1-17/7.1-18 

 
P.1ข(3) ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ: คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ชมรม
ผู้ปกครองและครู รร.สาธิตฯ ร่วมให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา รร. (7.1-14/7.1-15) การพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ 
เช่น หลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรโค้ดดิ้ง และระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนรู้แนวใหม่   2) สมาคม
นักเรียนเก่า รร.สาธิตฯ มัธยมระดมทุนเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู้  3) คณะ วทท./
มส.ร่วมจัดการเรียนการสอน ป.ตรีกิจกรรมเสริมและสนับสนุนห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
AL (7.1-7) 4) หน่วยฝึกปฏิบัติงานและประสบการณ์วิชาชีพ ให้การฝึกปฏิบัติงานให้ความรู้ เชิงทักษะ
ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาปริญญาตรี (7.1-32)/ปริญญาโท ร่วมมือจัดท าและปรับปรุงหลักสูตร/ก าหนด
เกณฑ์มาตรฐาน/ MOU/ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหน่วยฯ 5) หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ร่วมประสานงาน
เพ่ือพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 6) สถาบันการศึกษาต่างประเทศ พัฒนาอาจารย์และ
นักศึกษาเกี่ยวกับ AL นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ผู้ส่งมอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ผู้ให้บริการ
ทรัพยากรการเรียนรู้ซึ่งส่งมอบและจัดหาทรัพยากรให้มีความพร้อมและเพียงพอ เช่น การฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยี การจัดท าเอกสารการเรียนการสอน จัดท าฐานข้อมูล Electronic  บริการอุปกรณ์ IT มีข้อก าหนด
ที่ส าคัญคือ การบริการตามระยะที่ก าหนด ส่งมอบงานตรงเวลา ครบถ้วน และทันสมัยและ 2) ผู้ส่งมอบด้าน
โภชนาการและอนามัย ส่งมอบวัตถุดิบด้านโภชนาการ เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตของนักเรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด วัตถุดิบมีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ  ตรงตามก าหนด โดยใช้กระบวนการส่งมอบตาม 6.1ค และ 3) 
รพ.สต. ผู้ส่งมอบด้านสุขภาพที่ดูแลเรื่องมาตรการการป้องกัน Covid-19 และการจัดส่งเรื่องวัคซีนให้ตรงเวลา 
(7.1-36) 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
P.2ก สภาพด้านการแข่งขัน : P.2ก(1) ล าดับในการแข่งขัน ศษ.ม.อ.มี รร.สาธิตฯเป็นฐานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่เข้มแข็ง เป็นโรงเรียนยอดนิยมในพ้ืนที่ภาคใต้ โดย รร.สาธิตฯ (มัธยม) ถูกจัดอันดับ
โรงเรียนที่ดีทีสุดในประเทศไทยล าดับที่ 78 ปี 2561 และล าดับที่ 36 ปี 2563 เหนือคู่แข่ง รร.สาธิตฯ         
มข.ถูกจัดล าดับที่ 88 ศษ. มอ. เป็น 1 ใน 10 Frontier research university เป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการวิจัยในระดับภูมิภาค ชาติและนานาชาติ มีวารสารศึกษาศาสตร์อยู่ใน TCI ฐานที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2559 เหนือคู่เทียบ มข. และ มช. (7.1-25) ซึ่ง ม.อ. ถูกจัดอันดับโดย QS world ranking มหาวิทยาลัยของ
โลกอันดับ 800-1000  ระดับเดียวกับคู่เทียบ มข. และถูกจัดโดย US news ล าดับที่ 5 ของไทย ส่วนคู่เทียบ
อยู่ล าดับที่ 6 ด้านบริการวิชาการ ศษ. ม.อ.มีความโดดเด่นในการให้บริการวิชาการพ้ืนที่อย่างยาวนานกว่า 50 
ปีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่โดยมี ศพว. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ที่
หลากหลายถึงแม้จะเผชิญกับความยากล าบากในการให้บริการและการเข้าถึงอันเนื่องจากสถานการณ์ความไม่
สงบและ Covid-19  แต่ยังสามารถรักษาความพึงพอใจในการให้บริการในระดับดี (7.2-6) 
P.2ก(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันและ P.2ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ : ศษ.
ม.อ. ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกที่หลากหลายตามตารางที่ OP1-5  เพ่ือมาท าการ
วิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคตโดยพบว่าเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
หลายด้านซึ่งมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันได้แก่ 1) Aging society ท าให้กลุ่มวัยเรียนลดลง ศษ.มอ. 
ต้องปรับแผนการรับ นศ. โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 2) ภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลให้รัฐบาลตัด
ลดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปีซึ่งผลักดันให้ ศษ.ม.อ. ต้องใช้เงินรายได้ตนเองและปรับแผน
กลยุทธ์ในการหารายได้เพ่ิมขึ้นและปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการเงิน และการบริการวิชาการผ่านการ
เป็นผู้น าทางวิชาการในพ้ืนที่ 3) การเผชิญกับสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้คณะฯ ต้องลดค่าเทอมและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายและปรับกลยุทธ์ในการบริหารการเงิน ให้ยังคงรักษาเสถียรภาพทางการเงินไว้ได้ดี 4) และ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Learning platform ของผู้เรียนและการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ท าให้ ศษ. ม.อ. ต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมทางการศึกษาเช่นการ
สอนโดยใช้ LMS/VC และการจัดการเรียนแบบผสมผสานมีแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญได้แก่ เครือข่าย
สภาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ฐานข้อมูล มอ. ระบบ CHE QA ฐานข้อมูล ISI/Scopus และ 
website ของสถาบันต่างๆ O-NET การจัดอันดับจากหน่วยงานภายนอก เช่น The World University 
Ranking เนื่องจาก ม.อ. เป็นหน่วยงานในระดับภูมิภาคจึงมีคู่เทียบที่ส าคัญคือ มช./มข. มีการลงนาม MOU 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ยังมีข้อจ ากัดในการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

 
 
 
 



8 

ตารางท่ี OP1-5  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   

ปัจจัย ข้อมูล/เคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์ ผู้รบผิดชอบ 
ปัจจัยภายนอก 

Aging society จ านวน นร./นศ.ท่ีสมัครเข้าเรียน (EDU review) ฝ่ายวิชาการฯ/ฝ่ายแผนฯ 
ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาล (STEEP)/ความต้องการของ

ผู้ปกครอง (SWOT) 
งานการเงิน/ฝ่ายบริหาร 

Covid-19 ผลกระทบต่าง ๆ ต่อการด าเนินงาน (SWOT) ฝ่ายวิชาการฯ/ฝ่ายบริหารฯ 
ICT/Innovation Technology & Innovation update (STEEP) ฝ่าย ICT/ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

สภาพการแข่งขัน ข้อมูลการเปรียบเทียบ (Benchmarking ,EDU review) ฝ่ายวิชาการฯ/ฝ่ายบริหารฯ 
ปัจจัยภายใน 

ผลการด าเนินการ
ขององค์กร 

ด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ (4.1-1) ฝ่ายวิชาการฯ/ฝ่ายวิจัย/ 
หน่วยบริการวิชาการ 

Capability ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (TORs & Competency 
Analysis) 

ฝ่ายบริหารฯ/งานหลักสูตร 

Risk RA / RM/ COSO คกก.ประกันคุณภาพฯ 
 

P.2ข บริบทเชิงกลยุทธ์:  ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ศษ.มอ.ตั้งอยู่ในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม
เผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์และมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ดังนี้  1) Strategic Challenges: (SC) 
แบ่งเป็น SC1: ภาวะการแข่งขันในการรับนักศึกษา SC2:การถูกลดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ SC3:
ศักยภาพในการตี พิมพ์ในระดับนานาชาติ  SC4: ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี   2) (Strategic 
Advantages: (SA) ได้แก่ SA1: ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนแบบ AL โดยความร่วมมือกับคณะ
วทท. และ คณะ มส. SA2:การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในพ้ืนที่เสี่ยง 
SA3: มีเครือข่ายเข้มแข็งกับมหาวิทยาลัยทั้งในพ้ืนที่และต่างประเทศ SA4: การมีโรงเรียนสาธิตฯ เป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์ที่มีชื่อเสียงอย่างยาวนาน มี Strategic Objectives: (SOb) ที่ส าคัญดังนี้คือ SOb1: ผลิตบัณฑิต
ที่มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและมีความเป็นเลิศด้าน AL SOb2: พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและร่วมพัฒนานักศึกษาครู SOb3: พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน และ 
SOb4: บริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบบนหลักธรรมาภิบาล  และ Strategic Opportunity (SO) SO1: 
ความต้องการของสังคมในการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ SO2: มีชุมชนและเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุนการศึกษาที่เข้มแข็ง SO3: ความ
ต้องการของสังคมในการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย นอกจากนี้ ศษ.ม.อ. ยังมีความได้เปรียบทางด้าน
โอกาสเชิงกลยุทธ์ในด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายการท างานกับสถาบันต่างๆ เนื่องจากได้รับความไว้วางในในการ
เป็นประธานโครงการการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของภาคใต้จ านวน 8 สถาบันอีกทั้งยังเป็น
ประธานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการวิจัยของสภาคณบดีฯทางด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยท าให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการท างานและใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งช่วยเพ่ิมความเข้มแข็งในการผลิตครู
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ให้กับองค์กร  ความเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายที่ส าคัญได้แก่คุรุสภามีความเคร่งครัดในมาตรฐานการผลิตครู
มากขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะหลัก จึงจัดตั้งฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูเป็นการเฉพาะโดยมี  ผช.คณบดี ดูแล
การจัด ผลจากการด าเนินการดังกล่าวท าให้องค์กรมีความคล่องตัวในการท างานและสามารถเชื่อมการท างาน
กับหน่วยงานอ่ืนได้เพ่ิมขึ้นจนน าไปสู่การได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้น าในการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นของภาคใต้จ านวน 8 สถาบัน 
 
P.2ค ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
ศษ. ม.อ.ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานขององค์กรให้เกิดคุณภาพจึงได้น าแนวคิด EdPEx เป็นเครื่องมือ
ส าคัญมาใช้ในการพัฒนางานตั้งแต่ปี 2559 โดยน าจุดอ่อน จุดแข็ง SA1-SA4 และข้อเสนอแนะต่างๆ มา
ปรับปรุงงานในเชิงระบบอย่างต่อเนื่องและปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพในทุกกลุ่มงาน รวมถึง นร./นศ. และ
คู่ความร่วมมือ ท าให้ได้รับผลการประเมินที่เพ่ิมขึ้น ปี พ.ศ. 2561 ได้คะแนนประเมิน 160.50 ส่วนปี พ.ศ. 
2562 ได้คะแนน 167.25 ในระดับหลักสูตรมีการปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยใช้ AUN-QA และ สมศ. ใน
ส่วนของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงานใช้เครื่องมือที่ส าคัญตามภาพที่ 
6.1-1 ขั้น (4) ด้วยแนวคิด PDCA, RM, COSO และภาพที่ 6.1-2 ในการปรับปรุงผลการด าเนินงานจะให้
ความส าคัญกับกระบวบการท างานที่ส าคัญดังตารางที่ OP2-1 ที่เน้นระบบงานหลักและระบบงานรอง ซึ่งจะ
เป็นตัวหนุนเสริมการท างานให้ไปสู่เป้าหมาย มีการก าหนดผู้รับผิดชอบแนวทางการด าเนินงาน ข้อก าหนด
ส าคัญ ตัววัด ในแต่ละระบบงาน และมีคณบดี รองฯคณบดี ผช.คณบดี และประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับ
ติดตามผ่าน EDU Dashboard เพ่ือติดตามค่าเป้าหมาย วิเคราะห์ค่าคาดการณ์รวมถึง LD และ LG และ
ตัวชี้วัดที่สามารถบรรลุได้และยังไม่บรรลุ เพ่ือน าผลอุปสรรค์หรือปัญหามาร่วมอภิปรายและปรับแผนการ
ท างานต่อไป  เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะมีมาการน า PLC, KM, EDU Talk และ 
Cooperative learning เพ่ือมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม ใช้กลไก EDU incentives และค่านิยมองค์กรเพ่ือเชิดชู 
กระตุ้นและส่งเสริมการให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าการ
จดัการเรียนรู้แบบ AL 
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ตารางท่ี OP2-1  กระบวนการท างานที่ส าคัญ 

ระบบงาน 
ระบบสนับสนนุการ

ท างาน 
แนวคิดที่ใช้ ข้อก าหนดส าคัญ การวัด (OKRs) ผลลัพธ ์

ระบบงานหลัก 
การจัดการ 
ศึกษาระดับ
ต่ ากว่า ป.ตร ี
 

 อาจารย์ที/่  
ปรึกษา/LMS/ 
ทุนการศึกษา/การ
จัดการเรียนรู ้

AL/Competency- 
based approach/ 
 Stakeholder    
Engagement  

 จ านวน นร./มาตรฐาน  
หลักสตูร/การศึกษาต่อ/ 
สมรรถนะของผู้เรียน/การ
จัดการศึกษา 

จ านวนผู้เข้าศึกษา/ O-NET 
/ความพึงพอใจต่อการสอน 

 7.5-3 
 7.1-11 
 7.2-1 

การจัดการ
ศึกษาระดับ  
ป.ตร/ี
บัณฑิต- 
ศึกษา 

 อาจารย์ที่ปรึกษา 
/LMS/ทุน/วิชาชีพ 
 ครู/ฝึก
ประสบการณ ์

AL/Outcome-
based approach/  
-Cross-function/ 
research based  

มาตรฐานหลักสูตร/ส าเรจ็
การตรงเวลา/ สมรรถนะ
ของผู้เรียน/การจดัการศึกษา
และการบริการต่างๆ/การมี
งานท า 

ส าเรจ็การศึกษา/คะแนน 
AUN-QA/การสอน AL/
สมรรถนะการจัดการเรยีนรู้ 
AL/ความพึงพอใจของ
นายจ้างต่อบัณฑิต 

 7.1-7,18 
 7.1-4 
 7.1-7 
 7.1-2 

การวิจัยและ
นวัตกรรม 

กองทุนวิจัย/EDU   
incentive System 
/ศูนย์วิจัยฯ 

 RR/Design 
thinking/ CL model 

การตีพิมพ์ผลงานวิจัย/
จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาก
การท างาน 

จ านวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ/์ 
จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาก
การพัฒนางาน 

 7.1-3 
 7.1-23 

บริการ
วิชาการและ  

นวัตกรรมทาง
สังคม 

MOU, เครือข่าย 
ภายใน/ภายนอก 

AAR/KM,CL ส่งมอบตรงเวลา/ ความพึง
พอใจในการให้บริการ/ 

จ านวนผู้เข้าร่วมรับบริการ, 
ความพึงพอใจในการรับ
บริการ 

 7.2-6,9 
 7.5-4 

กระบวนการสนับสนนุ 
ระบบ
การเงิน 

 แหล่งเงินหลาก 
 หลาย,ระบบ 

MASS,  
 e-bidding, e-GP 

การบริหาร
งบประมาณแบบ
เน้นผลงาน 

ความถูกต้อง/โปร่งใส/ 
รวดเร็ว 

ข้อท้วงติงของตรวจสอบ
ภายใน/ เงินทุนส ารอง
สะสม/ เงินสะสมกองทุน
วิจัย/เงินทุนท่ีมอบให้ นศ. 

7.5-22 
7.5-1 
7.2-4 

ความ
ปลอดภัย 

Security system Safe campus ซักซ้อม/อุปกรณ ์safety การเกิดไฟไหม/้สถิติการ
เสียชีวิต 

7.1-26,27 

ระบบ ICT ระบบ MIS ความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพและการใช้งาน ความพึงพอใจในการบริการ 7.2-29 

ผู้ส่งมอบ E-bidding  PDCA, ITA, LEAN 
 

 

จ านวนและคณุสมบัติ
ครบถ้วน/เบิกจ่ายตรงเวลา
และตรงงวด/ คุณภาพวัสดุ
ดิบ 

ส่งมอบตรงต่อเวลา /การส่ง
มอบตามข้อก าหนด /จ านวน
ครั้งการร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพอาหาร 

7.1-36, 
37,38 
7.1-28 

เครือข่าย
อุปทาน 

ระบบเครือข่ายทวิ
ภาค ี

PDCA, ITA โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมท า MOU  
กับคณะ 

ความพึงพอใจของพี่เลี้ยง 
ความพึงพอใจของ นร./นศ. 

7.1-7 
7.2-8 
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หมวด 1 การน าองค์กร 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
1.1ก วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
1.1ก(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม 

   ศษ.ม.อ. น ำองค์กรโดย
คณบดีเป็นผู้บริหำรสูงสุด
ร่วมกับทีมผู้บริหำร คกก.
ส่ ว น ง ำ น    ป ร ะ ธ ำ น
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะหั ว ห น้ ำ
โปรแกรมวิชำใช้รูปแบบ
กำรน ำแบบร่วมมือดังภำพ
ที่  1.1-1 โดยเริ่มต้นจำก
ขั้นที่ (1) ก ำหนดทิศทำง
และกลยุทธ์ขององค์กร
โ ด ย ก ำ ร เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
น โ ย บ ำ ย ข อ ง ช ำ ติ

มหำวิทยำลัยและวิทยำเขตปัตตำนีรวมถึงกำรพิจำรณำจำกปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ ได้แก่ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือน ำมำสู่กำรก ำหนด VMV โดยวิสัยทัศน์เดิมมีกำร
ก ำหนดมำตั้งแต่แต่ปี พ.ศ. 2558 ต่อมำในปี พ.ศ. 2562 ได้มีกำรประเมินและทบทวนประจ ำปี (มิ.ย.) เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบันตำมกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (2.2ก(1)) โดยมีปรับวิสัยทัศน์ในกำร  
“เป็นผู้น ำในกำรผลิตครูและพัฒนำครูที่มีควำมเป็นเลิศในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นควำมเชี่ยวชำญที่สะท้อนสภำพจริงขององค์กร มีควำมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ส่วน
พันธกิจ ค่ำนิยมได้มีกำรมีกำรใช้มำอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับ VMV ศษ.ม.อ.สื่อสำร
ประเด็นดังกล่ำวไปยังบุคลำกรฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติร่วมกันตำมขั้นที่ (2) รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทั้งนี้คณบดีจะสื่อสำรและให้ควำมส ำคัญกับคณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำและ
นักเรียนใหม่โดยจะสื่อสำรด้วยตนเองก่อนเปิดภำคเรียน ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือจะ
สื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมตำรำงที่ 1.1-3 ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ำบุคลำกรทุกฝ่ำยงำนสำมำรถน ำ VMV ไปสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงครอบคลุมจะมีกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ผ่ำน Action plan โดยมี TOR และ ตัววัด
ตำม OKRs เป็นตัวก ำหนดซึ่งจะมีกำรประเมินผลผ่ำนตำรำงที่ 4.1-2 ปีที่ผ่ำนมำมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่มำก
เกินไป จึงมีกำรปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมตำมตำรำงที่ 2.2-1 และกระบวนกำรท ำงำนตำมตำรำงที่ OP2-1 
มีกำรประเมินและทบทวนปีละสองครั้งเพ่ือติดตำม ก ำกับและทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำพที่ 1.1-1 ขั้นที่ 
(3) โดยรำยงำน คกก. ส่วนงำนรับทรำบผ่ำนกำรประชุมประจ ำเดือนและน ำข้อเสนอไปพัฒนำปรับปรุงกำร

ภาพที ่ 1.1-1 Shared leadership system                     
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ท ำงำน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องตำมขั้นที่ (4) ศษ.ม.อ. ให้ควำมส ำคัญกับ KM, Best practices 
Innovations ตำมภำพที่ 4.2-1 และ ใช้ Improvement tool (ภำพที่ 6.1-2) และ Edu Star Framework 
(ภำพท่ี 6.1-1) (ขั้น 5) เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญ รวมถึงกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยโรงเรียนในพ้ืนที่(ซึ่งเป็นคู่ควำม
ร่วมมือ)จนท ำให้ ศษ.ม.อ. ได้รับรำงวัลนวัตกรรมสื่อส่งเสริมกำรอ่ำนต้นแบบที่เน้น AL จำก สป.อว.ประจ ำปี 
พ.ศ. 2563 รร.สำธิตฯ มัธยมได้รับรำงวัลกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรห้องเรียน วมว. ที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์และ 
AL ที่เป็นเลิศ ปี 2563 ศษ.มอ.ให้ควำมส ำคัญกับกำรเชิดชูยกย่องและให้รำงวัลบุคลำกร นร./นศ.ที่มีผลงำน
เด่นในแต่ละปีตำมตำรำงที่ 5.2-2 และตำม Edu incentive system ตำมภำพที่ 6.1-1 เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ
งำนอย่ำงต่อเนื่องและสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร มีกำรบูรณำกำร VM และค่ำนิยม THE SIGN ของ ศษ.
ม.อ. ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ส ำคัญที่จะท ำให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จด้วยกำรน ำแบบร่วมมือ 
คณบดีและทีมผู้บริหำรมีกำรน ำ Feedbacks ของบุคลำกรผ่ำนกรรมกำรที่สรรหำคณบดีโดยสภำมหำวิทยำลัย
ซึ่งประกอบไปด้วยพฤติกรรมที่ส ำคัญของผู้น ำได้แก่ 1) สื่อสำรอย่ำงทั่วถึง 2) ยึดมั่นธรรมำภิบำลและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 3) ผู้สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง 4) ท ำงำนเป็นทีม 5) กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือก ำหนดเป็น 
EDU leader’s behaviors ทั้งนี้พฤติกรรมที่แสดงควำมมุ่งมั่นดังกล่ำวได้มีกำรเชื่อมโยงกับนโยบำยและแนว
ปฏิบัติของคณะฯ และมีกำรก ำกับติดตำมโดยกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยและ คกก.ประจ ำส่วนงำน ผลจำกกำร
ให้ควำมส ำคัญพฤติกรรมของผู้น ำดังกล่ำวและกำรรับฟังอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้เกิดควำมพึงพอใจต่อกำรผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณบดีและทีมบริหำรที่เพ่ิมข้ึน (7.4-1,7.4-2)  ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมุ่งมั่นของคณบดีส่งผลให้
ได้รับรำงวัลคณบดีดีเด่นแห่งชำติประจ ำปี พ.ศ. 2563 ตลอดจนได้รับรำงวัลเกียรติคุณทำงด้ำนกำรวิจัยจำก
สภำคณบดีคณะครุศำสตร์และศึกษำศำสตร์แห่งประเทศไทยประจ ำปี 2564 ซึ่งเป็นรำงวัลพระรำชทำนสองปี
ติดต่อกันและได้รับรำงวัลผู้บริหำรดีเด่นจำกสมำคมพัฒนำวิชำชีพผู้บริหำรแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 

1.1ก(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
คณบดีและผู้บริหำรทุกระดับ ประธำนหลักสูตร หัวหน้ำโปรแกรมและ หัวหน้ำงำนฝ่ำยต่ำงๆ ปฏิบัติงำนโดยยึด
กฎระเบียบข้อบังคับที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกกฎหมำยและจริยธรรมอย่ำงเคร่งครัด โดยก ำหนดเป็นส่วนหนึ่ง
ของ Leaders’ behavior ตำมข้อ (2) มีกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกกฎหมำยและ
จริยธรรมตำมตำรำง 1.1-1 บทบำทของผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลตำมข้อ 1-6 มีกำรลงนำมปฏิญำณ
ร่วมกันในกำรด ำเนินกำรตำมกรอบ ITA ในทุกๆมิติในปี พ.ศ. 2563 ผลกำรด ำเนินงำนจำกคะแนน ITA เป็น
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญขององค์กรในภำพรวม (7.4-4) แนวคิด ITA ได้ถูกน ำไปบูรณำกำรให้สอดคล้องตำมพันธกิจ
ส ำคัญของ ศษ.ม.อ. ตำม P.1ก โดยเริ่มตั้งแต่กำรวำงแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรรับเข้ำของผู้เรียนหรือลูกค้ำที่
ด ำเนินกำรอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค กำรให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนและระเบียบปฏิบัติของกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคลำกร กำรป้องกันกำรประพฤติผิดวินัย
ของ นร./นศ. และคณำจำรย์ กำรด ำเนินกำรวิจัยที่เป็นไปตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณของกำรวิจัยซึ่งต้อง
ผ่ำนกำรอบรม IRB ทุกท่ำนก่อนกำรวิจัย  กำรให้บริกำรวิชำกำรที่มีควำมโปร่งใส เบิกจ่ำยถูกต้อง และมีกำร
ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณและรำยได้จะมีกำรด ำเนินงำน
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ผ่ำนนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยที่ใช้ระบบ MASS เพ่ือควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินแบบ Real time มีกำรรำยงำน
เงินคงเหลือและค่ำใช้จ่ำยทุกเดือนต่อที่ประชุม คกก.ส่วนงำนผ่ำน EDU Dashboard รับกำรตรวจสอบควำม
โปร่งใสจำกหน่วยตรวจสอบภำยในและน ำมำปรับปรุงและมีกำรสื่อสำรให้บุคลำกรรับทรำบ ซึ่งจะมีกำรก ำกับ
และติดตำมโดยใช้กรอบแนวคิด EDU Star Framework ในขั้น (4) ซึ่งว่ำด้วยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ COSO 
มำเป็นกรอบที่ส ำคัญเพ่ือตรวจสอบแนวโน้มที่อำจก่อให้เกิดกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณหรือควำมเสี่ยงต่ำงๆ 
คณบดีมีกำรป้องกันกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณ/กฎหมำยโดยใช้ Case studies ที่เกิดขึ้นในกำรประพฤติผิด
จรรยำบรรณให้ นร./นศ. และบุคลำกร (7.3-17) รวมถึงคู่ควำมร่วมมือรับทรำบเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
ตารางท่ี 1.1-1 บทบำทของผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

กระบวนการด าเนินงาน บทบาทของผู้บริหาร 

1. หลักความโปร่งใส: ด ำเนินงำนตำมระเบียบ 

กฎหมำยและข้อปฏิบตัิที่เกีย่วข้อง เช่น กำรจัดซื้อจัด

จ้ำง /กำรเปดิเผยข้อมูลตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร 

 (1) คณะก ำหนดเป็นนโยบำยกำรด ำเนินกำรตำมกรอบ ITA (2) ก ำกับดูแล 

ติดตำมควบคุม ตรวจสอบและใหร้ำยงำนผลกำรเงินและกำรตัดสินใจในที่

ส ำคัญในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะทุกเดือน 

2. หลักคุณธรรม: ปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณของ

ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2559/จรรยำบรรณ

ของนักวิจัย และของ ม.อ. 

(1) บริหำรงำนบคุคลให้เป็นไปตำมระเบยีบข้อบังคับ (2) ก ำชับให้ทุกคน

ปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณ  (3) ก ำกับ ติดตำม ทบทวนกำรประพฤติผิด

จรรยำบรรณ 

3. หลักการมีส่วนร่วม: สร้ำงบรรยำกำศในกำรมสี่วน

ร่วม/รับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกรทุกระดับ  

(1) จัดเวทีและพื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (2) กิจกรรมผู้บริหำรพบปะพูดคุยกับ

หลักสตูรตำ่งๆ (3) ให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรประเมินแบบ 360 องศำ 

4.หลักความรับผิดชอบ: มอบหมำยงำนตำมบทบำท

หน้ำท่ีอย่ำงเหมำะสม 

(1) กระจำยควำมรบัผิดชอบและอ ำนำจในกำรตัดสินใจตำมขอบข่ำยงำน     

(2) ติดตำมร่วมกับทีมบริหำรสปัดำห์ละครั้ง  

5. หลักความคุ้มค่า: วิเครำะห์แผนกำรด ำเนินงำน/

กำรใช้เงินให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

(1) ท ำแผนบริหำรงบประมำณกำรเงิน (2) วิเครำะห์จดุคุ้มทุนกำรวเิครำะห์ 

(3) สร้ำงตลำดและกลุ่มลูกค้ำใหมว่ัยท ำงำนผ่ำนหลักสูตร Module 

6. หลักนิติธรรม: สื่อสำร เผยแพร ่กฎระเบยีบ

ข้อบังคับและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 

(1) ก ำกับและติดตำมให้ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ (2) ท ำงำนภำยใต้กรอบ

มำตรฐำนเดียวกัน  (3) สร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียน/อุทธรณ์ตำมกระบวนกำร 

1.1ข การสื่อสาร  
คณบดีและรองคณบดีใช้กลไกระบบภำวะผู้น ำองค์กรตำมข้ัน (2) และกำรสื่อสำรตำมข้ัน (3) ของภำพ

ที่ 6.1-1 ในกำรสื่อสำรทำงเดียวและสองทำงซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งนี้ ศษ .ม.อ.โดย
คณบดีและทีมบริหำรมีกำรสื่อสำรอย่ำงตรงไปตรงมำโดยใช้แนวทำงตำม EDU leader’s behaviors ตำม 1.1
ก(1) โดยกำรสื่อสำรเพ่ือกำรตัดสินใจและเชิงกลยุทธ์ (KDS) จะรับผิดชอบโดยคณบดีและทีมบริหำร ส่วนกำร
สื่อสำรเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนและนวัตกรรม (PD) รับผิดชอบโดยทีมบริหำรคณะและสำธิตฯ 
หัวหน้ำงำน หัวหน้ำโปรแกรม ส ำหรับกำรสื่อสำรเพ่ือแจ้งข่ำวและกิจกรรม (NA) จะรับผิดชอบโดยประธำน
หลักสูตร/หัวหน้ำโปรแกรม อำจำรย์ที่ปรึกษำและหัวหน้ำงำน ร่วมกับทีมบริหำร ดังแสดงในตำรำงที่ 1.1-2 
ทั้งนี้ควำมถี่และกลุ่มเป้ำหมำยของกำรสื่อสำรแต่รูปแบบได้ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณบดีน ำไปสื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว กลุ่มเป้ำหมำยในกำรสื่อสำร
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ครอบคลุมผู้ปกครอง นร. (PG) นร.สำธิต (SS) นักศึกษำ (US) ประธำนหลักสูตร/หัวหน้ำโปรแกรม (PC) 
คณำจำรย์ (FM) บุคลำกร (SW) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ควำมร่วมมือ (SP) ศิษย์เก่ำ (AM) และลูกค้ำในกำร
บริกำรวิชำกำร (CU) อีกทั้ง กำรสื่อสำรแต่ละวิธีก ำหนดควำมถี่ไว้อย่ำงชัดเจนเพ่ือให้สำมำรถประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนได้ ผลกำรประเมินน ำไปสู่กำรเพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำร ได้แก่ 1) เพ่ิม Line Ads ของคณะเพ่ือให้กำร
สื่อสำรรวดเร็ว 2) เพ่ิม Facebook Page งำนรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีเพ่ือเข้ำถึงกลุ่มนักเรียนโดยเฉพำะ 
3) เพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรทำง zoom ส ำหรับสื่อสำรเรื่องเร่งด่วนที่ต้องตัดสินใจและปฏิบัติอย่ำงรวดเร็ว (IA) 
เช่น กำรจัดกำรข้อร้องเรียน กำรชี้แจงผลกำรตัดสินใจ และ 4) เพ่ิมกิจกรรมกำรสื่อสำรที่เน้นกำรชื่นชมยินดี 
เช่น กำรมอบช่อดอกไม้ในที่ประชุมกรรมกำรส่วนงำนและเน้นกำรชื่นชมยินดีในงำนปีใหม่ กำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวท ำให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อคณะ (7.3-20) เกิดนวัตกรรมมำกขึ้น (7.1-23) ท ำให้บุคลำกรเกิดควำม
ผูกพันและเข้ำใจทิศทำงขององค์กร (7.4-2) และยังคงประสิทธิผลถึงแม้ว่ำคณำจำรย์และบุคลำกรต้องปรับตัว
อย่ำงมำกในกำรท ำงำนในช่วง Covid-19  
ตารางท่ี 1.1-2  EDU communication system 

วิธีการ รูปแบบ วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมทีมบรหิำรคณะ/สำธิต 2W KDS AT BiM D 
ประชุมคณะกรรมกำรส่วนงำน 2W KDS PC M AT 
ประชุมคณะกรรมกำรวิจัย/บัณฑิต 2W KDS PC M AT 

ประชุมศูนย์พัฒนำวิชำชีพคร ู 2W KDS SP, CU BiA AT 
ประชุมบุคลำกรสำยสนับสนุน 2W PD SW M AT, HS 

ประชุมหลักสูตร/อำจำรยส์ำธิต 2W PD FM Q AT, SA, PC 
สัมมนำอำจำรย์ก่อนเปดิเรียน 2W PD FM BiA AT, SA 

ผู้บริหำรพบหน่วยฝึก 2W PD SP BiA AT 
ผู้บริหำรพบ นศ. และ นร.สำธิต 2W NA SS, US A AT, SA 

อำจำรย์ที่ปรึกษำพบ นศ. 2W NA US A AA 
ผู้บริหำรพบศิษย์เก่ำ (คณะ/สำธิต) 2W NA AM A AT, SA 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2W NA PG BiA SA 
เว็บไซต/์Facebook คณะ 1W NA PG, SS, US, SP, AM, CU AN AT, HS 
Line Ads คณะ 1W NA FM, SW AN AT, HS 
Email  1W NA FM, SW M D 

ดูตัวย่อจำกอภิธำนศัพท ์

1.1ค พันธกิจและผลการด าเนินการของสถาบัน 
1.1ค(1) การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ 
      ผู้บริหำรระดับสูงสร้ำงสภำวะแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมตำรำงที่ 5.2-2 เน้นบรรยำกำศกำรท ำงำนแบบ
ร่วมมือ ยึดค่ำนิยม THE SIGN  ที่หลอมรวมเป็นวัฒนธรรมร่วมและเชื่อมโยงให้บุคลำกรทุกคนด ำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยเดียวกัน   โดยใช้กลไกกำรรับฟังเสียงลูกค้ำเป็นตัวตั้ง ตำมภำพที่ 3.1-1 ผ่ำนช่องทำงและวิธีกำรที่



15 
 
หลำกหลำยและใช้กลไกกำรสื่อสำรที่ดีและหลำกหลำยตำมตำรำงที่ 1.1-2 เพ่ือให้บุคลำกร ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกิดควำมผูกพันต่อองค์กรและมีควำมเข้ำใจในพันธกิจส ำคัญ  เพ่ือให้องค์กรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้
ทั้งในปัจจุบันและอนำคต ศษ.ม.อ.น ำองค์กรตำมกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ที่ได้ก ำหนดไว้ตำม 2.1(1) โดยมี TOR 
และ OKRs เป็นตัวชี้วัดที่ส ำคัญ   ทบทวนผ่ำนตำรำงที่ 4.1-1 มีกำรใช้ EDU award system ให้กับบุคลำกร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลงำนดีเด่น และเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมกำรท ำงำนเป็นทีมและควำมผูกพันของ
บุคลำกร (7.3-19) ศษ.ม.อ. ได้น ำแนวคิด SCRUM, Coaching/ Mentoring มำใช้ซึ่งเป็นกำรผสำนงำนกำร
ท ำงำนเป็นทีมระหว่ำงบุคลำกรรุ่นใหม่และบุคลำกรอำวุโสที่มีประสบกำรณ์ ท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งำนและแนวปฏิบัติที่ดี คณบดีและทีมบริหำรวำงรำกฐำนที่ดีเพ่ือรับกำรเปลี่ยนแปลงโดยสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง 
มีกำรปรับระบบนิเวศกำรเรียนรู้ เช่น Co-working space/Building innovations ที่รองรับผู้พิกำร ซึ่งได้รับ
งบประมำณแผ่นดินกว่ำ 30 ล้ำนบำท (โดยไม่ต้องใช้เงินขององค์กร) และมี creative risk คือกำรสร้ำงอำคำร
ปฏิบัติกำร 7 ชั้นที่ทันสมัย (มูลค่ำกว่ำ 340 ล้ำนโดยงบประมำณแผ่นดิน ใช้ควำมพยำยำมกว่ำ 21 ปีและได้รับ
กำรอนุมัติเมื่อปี 2563) รองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ AL ในอนำคต คณบดีสร้ำงผู้น ำรุ่นใหม่โดยกำร
แต่งตั้งรองคณบดี และ ผช.คณบดี  หัวหน้ำงำนฝ่ำยต่ำงๆ รวมถึง SCRUM Team มำเรียนรู้งำนเพื่อพร้อมที่จะ
ก้ำวสู่เป็นผู้น ำในอนำคตตำมประเด็นที่ (6) ของตำรำง 1.1-3 และเพ่ือให้มั่นใจว่ำ ศษ.มอ.จะเป็นผู้น ำทำงด้ำน 
AL จึงได้ก ำหนดแผนงำนที่ชัดเจนและรปูแบบกำรท ำงำนให้ประสบผลส ำเร็จตำมตำรำงที่ 5.1-3    
ตารางท่ี 1.1-3  กำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมเพ่ือควำมส ำเร็จ 

ประเด็น แนวทางที่ใช้/การด าเนินงาน การด าเนินงานของทีมบริหารระดับสูง 
1. กำรบรรลุผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย  

TOR, OKRs, EDU review, 2W 
communication, KM, PLC, 
กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  

กำรก ำหนดภำระงำนท่ีเหมำะสม/กำรจัดท ำกลยุทธ์ระดับ
องค์กร ส่วนงำนและหลักสตูร/กำรสื่อสำรเชิงกลยุทธ์/กำร
พิจำรณำรำงวัลโดยใช้ EDU award system  

2. วัฒนธรรมกำรท ำงำน
เป็นทีมและควำมผูกพัน
ของบุคลำกร และลูกค้ำ
กลุ่มอื่น 

THE-SIGN, SCRUM, EDU 
Leadership’s behavior, EDU award 
system, KM, PLC, EDU talk, 
Coaching & mentoring 

กำรสร้ำงทีมงำนท่ีด/ีกำรสื่อสำรทีด่ีและทั่วถึง/กำรปลูกฝัง
พฤติกรรมภำวะผู้น ำท่ัวท้ังองค์กร/กำรเป็นพ่ีเลี้ยงและกำร
สอนงำน/กำรพิจำรณำรำงวัลโดยใช้ EDU award system 

3. กำรรับมือกับควำม
เปลี่ยนแปลงและควำม
คล่องตัวในกำรท ำงำน 

Cross-function, Agile, LEAN, 
shared resources, job-rotation, 
พัฒนำฐำนข้อมูลออนไลน,์ กำรปรบัจำก
กำรสอน onsite เป็น online, WFH, 
Creative risk, RM  

กำรท ำงำนข้ำมสำยงำน และปรับคนให้เหมำะสมกับงำน/
กำรใช้ระบบ LEAN /กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนและ
ทรัพยำกร Change management/กำรปรับหลักสูตร 
OBE/Module เพื่อกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำร
วิชำกำร/Creative risk เพื่อเพ่ิมศกัยภำพขององค์กรและ
วิเครำะหค์วำมเสี่ยง 

4. องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตและกำรพัฒนำ
นวัตกรรม 

EDU KM system, PLC, EDU talk, 
Coaching & mentoring, EDU 
innovation, EDU initiative, Best 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่ำงต่อเนื่องทั้งระดับส่วนงำน หลักสูตร
และระดับองค์กร/จัดให้มีระบบพีเ่ลี้ยงและกำรสอนงำน
บุคลำกรใหม/่สร้ำงบรรยำกำศท่ีสง่เสริมนวตักรรมโดยผ่ำน 
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ประเด็น แนวทางที่ใช้/การด าเนินงาน การด าเนินงานของทีมบริหารระดับสูง 
practices, EDU award/recognition, 
Co-working space  

EDU star framework/กำรมอบรำงวัลแนวปฏิบัติและ
นวัตกรรมทีเ่ป็นเลิศ 

5. กำรท ำงำนอย่ำงมีธรร
มำภิบำล ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

EDU Leadership’s behavior, 
Shared leadership system, ITA 

มุ่งมั่นท ำงำนด้วยควำมโปร่งใส/หลักควำมรบัผิดชอบ/ท ำงำน
แบบร่วมมือ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีส่วนร่วม 

6. กำรเตรยีมผู้น ำใน
อนำคต 

Coaching & mentoring, กำร
มอบหมำยงำนส ำคัญ, IDP, PSU-TPSF 

ใช้ระบบกำรสอนงำนและเป็นพ่ีเลีย้งบุคลำกรใหม/่
มอบหมำยงำนท่ีส ำคัญ/เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรผู้น ำของ
มหำวิทยำลยัและหน่วยงำนภำยนอก 

1.1ค(2) การท าให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
ผู้บริหำรระดับสูงผลักดันให้เกิดกำรปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจังผ่ำนกำรน ำแบบร่วมมือตำมภำพที่ 1.1 และ

พฤติกรรมผู้น ำที่มุ่งมั่นตำมที่ระบุใน 1.1ก(1) โดยบูรณำแนวคิดเข้ำกับกำรท ำงำนตำมพันธกิจที่ก ำหนดไว้ใน 

P.1.ก(2) มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ของฝ่ำยงำนที่เกิดจำกกำรพัฒนำร่วมกันตำมภำพที่ 2.1-1 ให้แก่บุคลำกร

ทุกฝ่ำย น ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและเป็นระบบโดยก ำหนด TOR/OKRs ที่ชัดเจน ศษ.ม.อ.ให้ควำมส ำคัญ

งำนตำมกลยุทธ์และพันธกิจที่ส ำคัญ ซึ่งบุคลำกรทุกฝ่ำย Commit ตำมศักยภำพและบริบทของงำน โดยมีทีม

บริหำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ในปีที่ผ่ำนมำมีงำนเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำรคือกำรปรับหลักสูตร 

เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเป็นองค์กรที่เน้น AL เต็มรูปแบบ ทีม SCRUM สำมำรถพัฒนำหลักสูตรใหม่ ได้แก่ สำขำ

สังคมศึกษำและกำรปฐมศึกษำที่เป็นข้อเรียกร้องของสังคมในพ้ืนที่มำยำวนำนกว่ำ 5 ปีได้ส ำเร็จ ศษ.ม.อ.ให้

คุณค่ำกับกำรท ำงำนร่วมกับสังคมโดยเฉพำะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ควำมร่วมมือ ตำมค่ำนิยม THE SIGN จึงมี

กำรก ำหนดทีม SCRUM เพ่ือออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ของ 

นร.ในพ้ืนที่ร่วมกับคู่ควำมร่วมมือซึ่งเป็น รร.ในพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ นร.อ่ำนออก

เขียนได้เพ่ิมข้ึนมีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนทุกๆ ปีจนสำมำรถสร้ำงเป็นนวัตกรรมกำรอ่ำนตำมแนวทำงพหุ-

วัฒนธรรมศึกษำ ในช่วงสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด ศษ.ม.อ. เป็นอำสำสมัครศูนย์ฉีดวัคซีนและตรวจ ATK 

ประจ ำมหำวิทยำลัย มีกำรบริหำรงบประมำณที่ยืดหยุ่นเพ่ือสร้ำงให้เกิดกำรปฏิบัติงำนที่เกิดผลกระทบต่ำงๆ 

ต่อสังคมได้อย่ำงเป็นรูปธรรมตำมค่ำนิยมองค์กรและพระรำชปณิธำนของสมเด็จพระรำชบิดำที่ว่ำ “ขอให้ถือ

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มีกำรก ำกับติดตำมตำมตำรำงที่ 2.2-1 และน ำกำรเรียนรู้และข้อ

สะท้อนคิดในกำรท ำงำนในหน้ำงำนและพ้ืนที่จริงมำพัฒนำปรับปรุงตำมขั้นตอนที่ 9 ของภำพที่ 2.1-1 EDU 

Strategic Planning ผลจำกกำรท ำงำนที่มุ่งมั่นท ำให้บุคลำกรได้รับรำงวัลอำจำรย์ผู้สอนดีเด่น อำจำรย์นักวิจัย

ดีเด่นจำกสภำคณบดีฯ ซึ่งเป็นรำงวัลพระรำชทำน รวมถึงรำงวัลอำจำรย์ผู้มีผลงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรดีเด่น

ของมหำวิทยำลัยประจ ำปี พ.ศ. 2563 
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1.2 การก ากับดูองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม 
1.2ก การก ากับดูแลองค์กร 
1.2ก(1) การก ากับดูแลองค์กร  
          ศษ.มอ.ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับองค์กรตำมขั้นที่ 3 ภำพที่ 1.1-1 โดยมีกำรก ำกับ ติดตำมและ
ทบทวนกำรท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอบนพ้ืนฐำนของค่ำนิยมองค์กร (V6) ตำม P.1ก(2) และแนวคิด ITA  โดย
ผู้บริหำรระดับสูงและรองคณบดีฝ่ำยต่ำงๆ มุ่งเน้นควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญต่อองค์กร ผู้เรียน สังคม ชุมชน ด้วย
ควำมโปร่งใส ถูกต้อง ตำมกฎระเบียบ และมีผู้รับผิดชอบชัดเจน  เพ่ือปรับปรุงคุณภำพกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่องโดยมีกำรก ำหนดประเด็นควำมรับผิดชอบและแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังตำรำงที่ 1.2.1 ก ำกับติดตำม 
วิเครำะห์ ทบทวน ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจที่ส ำคัญเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำของหน่วยงำนตำมตำรำงที่ 
4.1-2 EDU Review ซึ่งมีกำรประชุมทุกเดือน  
ตารางท่ี 1.2-1 กำรก ำกับดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมของคณะ 
ประเด็นความรับผิดชอบ : ควำมรับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนด 

แนวทางการด าเนินงาน : ทีมบริหำรร่วมกับประธำนหลักสูตรและหัวหน้ำโปรแกรมร่วมก ำหนดกลยทุธ์ตำมภำพที่ 2.1.1 /สื่อสำรกำร

น ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัตติำมตำรำงที่ 1.1-2. (7.4-1)/และขับเคลื่อนกลยุทธ์ตำม TOR ผ่ำน SCRUM/มีกำรทบทวนและตดิตำมกำร

ด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์/รำยงำนตอ่ท่ี คกก.ส่วนงำนโดยใช้ EDU Dashboard 

ประเด็นความรับผิดชอบ : ควำมรับผิดชอบดำ้นกำรเงิน 

แนวทางการด าเนินงาน : คณบดรี่วมกับทีมบรหิำรวิเครำะห์วำงแผนด้ำนกำรเงินโดยใช้ BSC, RA, และ COSO/ตรวจสอบควำม

ครอบคลมุควำมเหมำะสมของแผนกำรใช้เงินตำมพันธกิจต่ำงๆ ผ่ำน คกก. ส่วนงำน โดยใช้ EDU Dashboard/ MASS /ติดตำมเพื่อ

เร่งรัดให้ใช้จ่ำยเป็นไปตำมแผน ซึง่ผลเป็นที่น่ำพอใจ (7.5-2, 7.5-3, 7.5-6) 

ประเด็นความรับผิดชอบ : ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร 

แนวทางการด าเนินงาน : คณบดแีละทีมบริหำรร่วมก ำกับดแูลกำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์และบุคลำกรให้เป็นไปตำมหลักกฎหมำย 

ระเบียบและข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/เน้นกำรกระจำยอ ำนำจในกำรท ำงำน และบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล/ วิเครำะห์

ควำมเสีย่ง หรือควำมไม่โปร่งใส/ปีท่ีผ่ำนมำไม่ปรำกฏปัญหำของกำรร้องเรียนเกี่ยวกับควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน (7.4-4) 

ประเด็นความรับผิดชอบ : ควำมมีอิสระและมีประสิทธิผลของกำรตรวจสอบภำยในและภำยนอก 

แนวทางการด าเนินงาน :  ด ำเนินงำนตำมกลไกของ Edu Star Framework (4) ในก ำกับติดตำมประสิทธิผลของกำรตรวจสอบภำยใน

และภำยนอกผ่ำนระบบ (online/offline) / รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุหน่วยตรวจสอบภำยของมหำวิทยำลัยเป็น

ประจ ำทุกปีเพื่อตรวจสอบ /ใช้ CoP เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและพัสด ุ

ประเด็นความรับผิดชอบ : กำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้มสี่วนไดส้ว่นเสียและผู้ถือหุ้น 

แนวทางการด าเนินงาน :  ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรใช้เงินกองทุนวิจัย/ เงินบริจำค/พิจำรณำใช้เงินต่ำงๆ ผ่ำน คกก./ใช้

เงินทุนตำมพันธกิจที่ได้ก ำหนดไว้/รำยงำนจ ำนวนเงินคงเหลือและประเภทของกำรใช้เงินผ่ำน คกก.   

ประเด็นความรับผิดชอบ : กำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับผู้น ำระดับสูง 

แนวทางการด าเนินงาน :   มอบหมำยงำนท่ีส ำคญั/ แต่งตั้งเป็นทีมบริหำร/ สร้ำงทีม SCRUM เพื่อท ำงำนท่ีท้ำทำยตำมพันธกิจ/ ส่ง

อบรมหลักสูตรผู้บริหำรที่จัดโดยมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก/ ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรตำม 5.1ก(1), 5.1ก(2) 
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1.2ก(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
             ศษ.ม.อ. ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ทีมบริหำรและคณะกรรมกำรก ำกับ
องค์กรโดยใช้ระบบประเมิน 360 องศำและตำรำงที่ 1.2-2 โดยเริ่มต้นจำกกำรก ำหนด TOR ของคณบดีและ
รำยงำนต่อ คกก.กำรประเมินซึ่งมีอธิกำรและรองอธิกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร รวมถึงกำรประเมินผล
โดยกรรมกำรที่แต่งตั้งโดย คกก.ประจ ำส่วนงำนทั้งนี้จะมีกำรประเมิน 2 ครั้ง/ปี และแจ้งผลกำรประเมินในช่วง
เดือนตุลำคม ซึ่งรอบกำรประเมินที่ผ่ำนมำมีข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรสื่อสำรของคณบดีให้มีช่องทำง
มำกขึ้นและทั่วถึงเพ่ือให้บุคลำกรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงขององค์กรอันเป็นผลมำจำกกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร
ซึ่งคณบดีได้น ำไปสู่กำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ (7.4-1, 7.4-2) ส่วนรองคณบดี ผช.คณบดีคณะกรรมกำร
ส่วนงำน และประธำนหลักสูตรจะได้กำรประเมินโดยคณบดีและคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง โดยประเมิน
ตำม TOR/Competency ที่ Commit และตำมบทบำทหน้ำที่ที่ได้ก ำหนดโดยมีกำรกลั่นกรองและประเมินปี
ละ 2 ครั้งผ่ำนระบบ Online คกก.ประเมินน ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำเงินเดือน ค่ำตอบแทน และกำรเสนอ
ชื่อเพ่ือให้ได้รับรำงวัลต่ำงๆของคณะและมหำวิทยำลัยรวมถึงน ำผลกำรประเมินต่ำงๆ ไปพัฒนำปรับปรุง
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนรวมถึงระบบกำรน ำขององค์กรตำมภำพที่ 1.1-1 ต่อไป                                                                                                                      
ตารางท่ี 1.2-2 กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูง 

ผู้บริหาร วิธีการประเมิน 
การน าไปปรับปรุงผลการ

ด าเนินงาน 

1.คณบด ี (1) กำรประเมินค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร โดยที่คณบดีรำยงำนตอ่

มหำวิทยำลยั (TOR) (2) กำรประเมินคณบดีตำมหลักธรรมำภิบำล

โดย คกก.ที่คณะแต่งตั้ง/บุคลำกรภำยในคณะ (3) กำรประเมินโดย 

คกก.ประจ ำส่วนงำน (4) กำรประเมินโดยบุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตัง้

โดย คกก. ประจ ำส่วนงำน (5) กำรประเมินโดยสภำมหำวิทยำลยั  

1) กำรปรับปรุงผลกำร

ด ำเนินงำนของคณบดีและทีม

บริหำร 2) กำรออกแบบ

โปรแกรมกำรพัฒนำผู้น ำ        

3) กำรพิจำรณำควำมดี

ควำมชอบตำมปกต ิ4) กำร

พิจำรณำขั้นพิเศษของ ศอ.บต. 

5) กำรทบทวนระบบกำรน ำ

องค์กรตำมภำพท่ี 1.1-1 6) กำร

พิจำรณำรำงวัลบุคลำกรดีเด่น 

ส่วนงำนดีเด่น และหลักสตูร

ดีเด่น  

2.คณะกรรมกำร

ประจ ำคณะ 

(1) กำรประเมินตำมหลักธรรมำภบิำลโดย คกก. ที่คณะแต่งตั้ง/

บุคลำกรภำยในคณะ (2) กำรประเมินโดยโดยสภำมหำวิทยำลัย  

3.ผช./รอง

คณบด ี

(1) กำรประเมินตำม TOR ปีละ 2 ครั้งโดย คกก. ท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 

(7.4-1) 

4.ประธำน

หลักสตูร/ 

(1) กำรประเมินตำม TOR ปีละ 2 ครั้งโดยคณบดี (2) กำรประเมิน

โดยรองฯคณบด)ี (3) กำรประเมินโดยคณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง 

(7.4-1) 

1.2 ข (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ศษ .ม.อ. โดยคณบดีได้มอบหมำยให้แต่ส่วนงำนที่

เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบตำมตำรำงที่ OP1-3 โดยใช้ EDU Star Framework และก ำกับดูแลตำม EDU 

Improvement Tools ดังภำพที่ 6.1-2 และใช้ OKRs เป็นตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรท ำงำนที่
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ส ำคัญที่ได้ระบุไว้ตำมตำรำงที่ OP 2-1 ส ำหรับข้อกังวลผลกระทบเชิงลบอันเกิดจำกกำรท ำงำนของหลักสูตร 

กำรบริกำรวิชำกำรและกำรวิจัยต่อสังคม คณะได้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นโดยกำรวิเครำะห์จำก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิตตำมขั้น 1 และ 2 ของภำพที่ 2.1-1 ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร คณำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกรทุกกลุ่มงำน รับฟังข้อคิดเห็นและน ำข้อมูลไปวิเครำะห์เพ่ือปรับปรุง

หลักสูตรให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนและมีคุณภำพและเป็นไปตำมเกณฑ์เช่นเดียวกันกับกำรวิจัยจะมีกำร

ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรมและกำรวิจัยโดยสื่อสำร ก ำชับบุคลำกรในกำรปฏิบัติกำรวิจัยอย่ำงมี

จรรยำบรรณและเคร่งครัดตำมระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงกำรปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้ำร่วมกำรวิจัย ส่วนกำร

ด ำเนินกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติและให้บริกำร

อย่ำงเท่ำเทียมรวมถึงกำรป้องกันเรื่องผลประโยชน์ซับซ้อน ศษ .ม.อ.ใช้ Case studies เพ่ือสร้ำงให้เกิดควำม

ตระหนักและถือปฏิบัติทั่วถึงองค์กรผ่ำนกำรประชุมหลักสูตร ฝ่ำยงำนและกรรมกำรส่วนงำนเพ่ือร่วมวำงแผน

หำมำตรกำรหรือแนวทำงป้องกันต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น หำกพบว่ำมีกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจส ำคัญก่อให้เกิด

ผลกระทบหรือควำมเสี่ยงต่อสังคมก็จะมีกำรทบทวนปรับแผนกำรด ำเนินงำนรวมถึงกำรแต่งตั้งกรรมกำรเพ่ือ

ก ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ ศษ.ม.อ. สำมำรถด ำเนินกำรปฏิบัติได้ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ

ได้ตำมมำตรฐำน  

1.2 ข (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
           ศษ.ม.อ.ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพในกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัย 
และกำรบริกำรวิชำกำรตำมกระบวนกำรส ำคัญดังตำรำงที่ OP1-3 และตำรำงที่ OP2-1 และ โดยใช้แนวคิด 
ITA เป็นกรอบส ำคัญในกำรส่งเสริมและเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมและมีธรรมำภิบำลโดยมี
คณะกรรมกำรแต่ละประเภทของตำมพันธกิจขององค์กรก ำกับดูแล ตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง เช่น  ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ ศษ.ม.อ.ใช้ระบบกำรประเมินกำรสอนจำกผู้เรียน (7.2-1) ในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนงำนและ
จรรยำบรรณวิชำชีพอำจำรย์ ด้ำนกำรท ำงำนวิจัยมีกำรก ำหนดให้นักวิจัยต้องคนต้องผ่ำนกำรอบรมจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์และรำยงำนผลกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องต่อคณะกรรมกำรวิจัยฯ ในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรมีกำร
ก ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรด้ำนบริกำรวิชำกำรและพันธกิจทำงสังคมซึ่งมีบทบำทในกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับ เช่น กำรปฏิบัติต่อผู้ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม กำรปกปิดข้อมูล
ผู้ใช้บริกำรเป็นต้น ในกำรด ำเนินกำรร่วมกับผู้ส่งมอบในกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรศึกษำศำสตร์ ศษ.ม.อ. ได้
มีแนวทำงก ำกับ ดูแลอย่ำงชัดเจน โดยกำรตั้งคณะกรรมกำรแต่ละชุดเพ่ือก ำกับดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำร
ควบคุมพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบ มีกำรรำยงำนและวิเครำะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน ซึ่งมีกำร
ประชุมทุกเดือนเพ่ือก ำกับดูแลและรำยงำนผลรวมถึงควำมก้ำวหน้ำของงำนโดยเทียบกับ TOR ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมสัญญำ หำกพบว่ำแผนงำนมีควำมล่ำช้ำจะมีกำรท ำบันทึกข้อควำมเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือ
เร่งรัดติดตำมให้งำนเป็นไปตำมสัญญำ ทั้งนี้คณบดีจะเปิดช่องทำงในกำรติดต่อโดยตรงผ่ำนสำยด่วนคณบดี  
หำกพบข้อร้องเรียนหรือกำรอุบัติของกำรไม่ประพฤติตำมจรรยำบรรณหรือจริยธรรม ก็จะมีคณะกรรมกำรสืบ
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หำข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือลงโทษวินัยตำมระเบียบของทำงรำชกำรต่อไป  ทั้งนี้จะมีกำร
รำยงำนผล จ ำนวนครั้งของกำรอุบัติกำรณ์และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำรวมถึงกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนทุก
ครั้งต่อคณะกรรมกำรส่วนงำนและรำยงำนไปยังมหำวิทยำลัย พร้อมกันนี้จะมีกำรทบทวนมำตรกำรและแนว
ปฏิบัติผ่ำน RM เพ่ือป้องกันและให้ควำมรู้แก่บุคลำกรเพ่ือเป็นกรณีศึกษำเพ่ือไม่ให้กระท ำผิดต่อไปทั้งผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำไม่พบกำรกระท ำผิดด้ำนกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมดัง 7.3-17 
1.2ค(1)(2) ความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชน 
        ศษ.ม.อ. สนับสนุนสังคมตำมแนวพระรำชปณิธำนของสมเด็จพระรำชบิดำฯในกำร “ถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนควำมผำสุกของสังคมในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับ SO3 “กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่อย่ำงยั่งยืน”ที่ก ำหนดไว้ตำมตำรำงที ่2.2-1 ซ่ึง SO ดังกล่ำวจะ
ถูกถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรเป็นที่พ่ึงของสังคมในพ้ืนที่ทั้งในมิติสังคม สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยมี ศพว.เป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำร่วมกับหลักสูตรและส่วนงำนต่ำงๆ รวมถึง
กำรท ำงำนร่วมกับคู่ควำมร่วมมือผ่ำน MOU และแผนงำนด้ำนพันธกิจเพ่ือสังคมซึ่งมีโครงกำรที่โดดเด่น เช่น   
1) มิติของสังคม: โครงกำร SMP ที่มีส่วนช่วยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของ รร. เอกชนควบคู่สำมัญจ ำนวน 
15 รร. ซึ่งผ่ำนกำรคัดเลือกโดย ศษ.ม.อ. ร่วมกับ กอ.รมน. ตำมแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของพ้ืนที่ก ำหนด
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญคือจ ำนวน นร.ที่สอบเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ (7.1-12) โครงกำรมหำวิทยำลัยพี่เลี้ยงที่
ช่วยยกระดับกำรเรียนรู้ของนักเรียนในด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้โดยเน้นจัดเรียนกำรสอน แบบ AL  ซึ่ง
คัดเลือก รร. เข้ำร่วมโครงกำรตำมควำมสมัครใจ (ปี 61=17 รร., ปี 63=31): ผลจำกกำรด ำเนินกำร พบว่ำ 
ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรอ่ำนในภำพรวม (RT) ที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญคือ ปี 60=80.35,                  
ปี 61=82.41, ปี 63=90.71) ผลจำกควำมส ำเร็จดังกล่ำวน ำไปสู่กำรออกแบบกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรอ่ำน
จนท ำให้ได้รับรำงวัลด้ำนส่งเสริมกำรอ่ำนจำก สป .อว.ปี 2563 และน ำไปสู่กำรขยำยผลเพ่ิมขึ้นในรูปแบบ 
online เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึง และมี รร .น ำไปใช้มำกกว่ำ 200 รร. ซึ่งช่วยสะท้อนกลยุทธ์ในกำรสร้ำง
นวัตกรรมตำมพันธกิจเนื่องจำกได้รับกำรคัดเลือกเป็นโครงกำรส ำคัญของพ้ืนที่ นอกจำกนี้ยังเป็นศูนย์กลำงของ
พ้ืนที่ในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของ อบจ . และ อบต.เป็นเวลำมำกกว่ำ 5 ปี
ติดต่อกัน 2) มิติเศรษฐกิจ : มีกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนด้ำนเศรษฐกิจผ่ำน โครงกำร U2T : ทุ่งพลำ
โมเดล เป็นกำรส่งเสริมอำชีพและสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนในช่วงภำวะวิกฤติ  (7.2-6)  3) มิติสิ่งแวดล้อม: น ำ
แนวคิด Green office ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยกำรลดปริมำณขยะขององค์กรและน ำกลับมำใช้ใหม่ผลจำกกำร
ด ำเนินงำนสำมำรถช่วยลดขยะได้ 1,299.4 กก.ท ำให้ได้รับรำงวัลแนวปฏิบัติที่ดีจำก ม.อ. 
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หมวด  2 กลยุทธ ์

2.1 การจัดท ากลยุทธ์  
2.1ก กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
2.1ก(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  

ศษ.ม.อ. วางแผนเชิงกลยุทธ์ ตามภาพที่ 2.1-1 
และบูรณการเข้ากับ EDU Star Framework 
(ภาพที่  6.1-1) การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ มี
กระบวนการส าคัญ 9 ขั้นตอน โดยด าเนินการ
ตั้งแต่เดือนเมษายนของทุกปี ปัจจัยภายใน
และภายนอก ดังตาราง OP1-5 น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ท าให้ได้เรียนรู้ว่าการวางแผนระยะ
ยาว  4 ปี  (2563-2566) ไม่ สนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงปรับ
กรอบการวางแผนรายปี และ 6 เดือน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ (1) การเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือรับ
ฟังเสียง VOC ในเดือน เม.ย.-พ.ค. โดยทีม

บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ใช้ Google form และ การสัมภาษณ์ น าข้อมูลที่ได้มาประกอบการ
ตัดสินใจและวางแผน (2) การรับฟังเรื่องเล่าเร้าพลังจากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมาบูรณาการกับ
ข้อมูลจากขั้นที่ 1 มาทบทวน VMVC มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็น “การเป็นผู้น าในการผลิตและพัฒนาครูที่
มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม” สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ
ของ ศษ.ม.อ. มีการยืนยันค่านิยม THE SIGN ตาม P.1ก(2) (3) การก าหนด (ร่าง) กลยุทธ์ระดับทีมบริหาร
ร่วมกับ คกก.ส่วนงานโดยน าข้อมูลจากขั้นที่ (2) มาท า (ร่าง) กลยุทธ์ในเดือน มิ.ย. และก าหนด SCs และ SAs 
ตาม P.2ข จากนั้นสรุปกลยุทธ์ที่ส าคัญซึ่งสอดคล้องกับ VMVC และก าหนดแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมระดับ
หลักสูตรและส่วนงาน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงเพ่ือวางแผนด้านการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ 
(4) การท าแผนปฏิบัติการด าเนินการในเดือน ส.ค.โดยใช้ SCRUM โดยทีมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ทิศทางเดียวกันเพ่ือให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นและก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ ตาม 2.2ก(1) ที่สามารถปฏิบัติ
ได้จริง (5) การประชาพิจารณ์ร่างแผนในเดือน ก.ย. พิจารณาความสมเหตุสมผลของกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่
ส าคัญที่ต้องน าไปสู่การปฏิบัติ (6) การเรียนรู้ที่ส าคัญในปีที่ผ่านมาโดยบูรณาการตัวชี้วัดระดับหลักสูตรตาม 
OBE และออกแบบการท างานแบบ Cross-Functions (7) การก ากับ ควบคุมติดตามและประเมินผล โดยใช้ 
PLC, KM, และ RM ด าเนินการเป็นรายไตรมาสโดยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ มีการให้ความส าคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนแผน เช่น สถานการณ์ Covid-19 การตัดลด
งบประมาณของรัฐบาลและความเปลี่ยนแปลงด้าน ICT & Innovation ก็จะน ามาจัดท า RM ตามภาพท่ี 6.1-1 

    ภาพที่ 2.1-1  EDU Strategic Planning 
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ติดตาม และวิเคราะห์ การจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดทั้ง LD และ LG และแผนงานที่ส าคัญ มีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน (8) การตรวจสอบการบรรลุกลยุทธ์ต่างๆ OKRs กระบวนการ
ท างาน ระบบงาน รวมถึงนวัตกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ (9) การรายงานโดยฝ่ายงานต่างๆ ต่อ คกก.ส่วน
งาน เพ่ือเสนอแนะแนวทางและปิดช่องว่างต่างๆ ของแผนงานหรือกลยุทธ์ที่ยังไม่บรรลุรวมถึงการวิเคราะห์
และทบทวนผลการด าเนินงานตาม (4.1ข) โดยใช้ตารางที่ 4.1-2 ซึ่งหากพบว่าไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ก็จะเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการตาม 2.2ข ต่อไป 

2.1ก(2) นวัตกรรม  
ศษ.ม.อ. ก าหนด SOb โดยการรับฟังข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกตามภาพที่ 2.1-1 ในขั้นที่ 3 

เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสะท้อนคิดเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดเด่นขององค์กรรวมถึงศักยภาพ
ในการสร้างนวัตกรรม มีการวิเคราะห์ผลตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของปีที่ผ่านมาเพ่ือน ามาทบทวนและก าหนด
เป็น SO ที่ส าคัญให้สอดคล้องกับสภาพการ ศษ.ม.อ. ให้ความส าคัญกับการเลือก SO ที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุ 
VMVC และมุ่งสร้างนวัตกรรมในการท างานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง (7.1-22-24) มีการบริหารจัดการนวัตกรรม
ตาม 6.1ง โดยใช้แนวคิด คือ Innovative Mind และ Design Thinking ทั้งนี้ SO ที่ส าคัญ ได้แก่ SO1, SO2, 
SO3 ตามท่ีก าหนดใน OP2ข  มีการปรับปรุงและทบทวนงานอย่างต่อเนื่องในการสร้างนวัตกรรมตาม 4.1ค(2) 
เช่น การใช้ SO3 ไปสร้างนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ด้านการส่งเสริมการอ่านส าหรับ นร. ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการ
ทบทวนและกลั่นกรอง Intelligent risk อันเกิดจากการใช้เงินและคน เช่น การลงทุนในด้านการเพ่ิมเงินรางวัล
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้บุคลากรและ นศ. เพ่ือให้บรรลุ OKRs รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรบริการทางวิชาการ
ภายนอกที่เหมาะสม โดยวิเคราะห์ผ่าน TOR ซึ่งหากพบว่ามีความเหมาะสมตามเป้าหมายก็จะสนับสนุนให้เป็น
ต้นแบบการท างานและพัฒนานวัตกรรมต่อไป 

2.1 ก(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์   
ศษ.ม.อ.ใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการน าข้อมูลที่ได้จากการทบทวนผลการด าเนินงาน

ตามพันธกิจ ตามตารางที่ 4.1-1 มาวิเคราะห์ SWOT รวมถึง RA โดยใช้เครื่องมือตามตารางที่ OP1-5 เพ่ือให้
เห็นจุดบอดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ฝ่ายต่างๆ ร่วมก าหนดกลยุทธ์ที่ส าคัญตามขั้นตอนที่ 3 ของภาพที่ 
2.1-1 อีกทั้งน าข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ตามตารางที่ OP1-5 มาวิเคราะห์ SC และ SA ตาม P.2ข 
นอกจากนี้ มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุง SA, SC และ SOb ดังภาพที่ 2.1-1 ก่อนน าไปปฏิบัติในระดับ
หลักสูตร/หน่วยงานย่อยตาม SOb และ OKRs จากนั้นรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของรัฐบาล เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและมาตรฐานคุรุสภา 
รวมถึงสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น Aging society/สภาวะ Covid-19 โดยใช้ SWOT/ Trend analysis 
และใช้ Competency based management เพ่ือช่วยปิดจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นจากการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ ก ากับและติดตามผ่าน 2.2ก(5),(6) ซึ่งพบว่าผลการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติส าเร็จตาม
เป้าหมาย ส่วนของสาธิตฯ มัธยมต่ ากว่าเดิมเล็กน้อยอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด (7.5-22) แต่ได้ทบทวน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในปีต่อมา 
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2.1ก (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 

ศษ.ม.อ. ก าหนด ทบทวนและตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานตามขั้นที่ 8 Review and Revision ของ
ภาพที่ 2.1.1 ระบบงานต่างๆ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการท างานที่ส าคัญตามตารางที่ OP2-1 และ
สัมพันธ์กับ SOb และค่าเป้าหมายรวมถึงตัวชี้วัดในการท างานตาม P1ก(2) 1 มีการใช้สมรรถนะหลักตาม P.ก2 
ในการด าเนินงานตามระบบงานต่างๆ ร่วมกับคู่ความร่วมมือ เช่น มีการผลิตบัณฑิตร่วมกับ วทท. และ มส. 
(7.1-31) ซึ่งมีความเข้มแข็งทางด้านเนื้อหา และมีการ Synergy ร่วมกับ รร.สาธิตฯ ในการเป็นแหล่งการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (7.1-24) ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการด าเนินการโดยคณาจารย์ในแต่หลักสูตรซึ่ง
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หากไม่ใช่สมรรถนะหลักขององค์กรก็จะมีการส่งมอบให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ เช่น 
การตรวจสอบภายในด าเนินการโดยส านักบัญชีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (7.1-34, 7.4-3) รวมถึงคู่ความ
ร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ รพ.สต.ที่ดูแลเรื่องสุขภาพ นร.ในช่วง Covid-19 (7.1-36,7.2-15) และร้านค้าที่
เป็นผู้ส่งมอบ (ไม่เป็นทางการ) วัสดุประกอบอาหารส าหรับ รร.สาธิตฯ (ประถม) (7.1-28, 7.1-37-38) ทั้งนี้จะ
มีการทบทวนสมรรถนะตามขั้นที่ 2 ของภาพที่ 2.1-1 และเนื่องจากคุรุสภามีความเคร่งครัดในมาตรฐานการ
ผลิตครูมากขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะหลัก จึงจัดตั้งฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูเป็นการเฉพาะ โดยมี ผช.
คณบดีเป็นผู้ดูแล ท าให้มีความคล่องตัวในการท างานมากขึ้น  
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

        วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญและค่าคาดการณ์ต่างๆ ของ ศษ.ม.อ. 
ในช่วงปี 2562-2566 ก าหนดไว้ตาม SOb1-SOb4 ดังตารางที่ 2.2-1 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและ
สมรรถนะตามศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ AL (7.1-7) จัดระบบนิเวศท่ีต่อเอ้ือการเรียนรู้ทั้ง
นักศึกษาและอาจารย์  (7.2-2, 7.2-3) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของ รร.สาธิตฯ (มัธยม) ให้เป็นต้นแบบซึ่ง
เป็นความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่ส าคัญขององค์กร ศษ.ม.อ. เตรียมความพร้อมโดยการระดมความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วนในทุกสาขาอาชีพเพ่ือสร้างหลักสูตรรองรับความต้องการของผู้เรียนในอนาคต รวมถึงการจัดการด้าน
ทรัพยากรและแผนการเงินเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ลูกค้าในอนาคต ด้านการวิจัยมีการมุ่งสู่
ความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น (7.1-1,7.2-7,7.3-7) มีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องผ่าน Research roadmap และ 
Segment ความสามารถด้านการวิจัยของบุคลากร สนับสนุนเงินทุนวิจัยและการแปลมากขึ้น ด้านเครือข่ายมี
ความร่วมมือกับ รร. ในพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มี MOU รวมถึงมุ่งสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาของพ้ืนที ่

2.1 ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
        วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SOb) มีความสอดคล้องกับ SA, SO และ SC ตามตารางที่ 2.2-1 ก าหนดให้มี
ความสอดคล้องในทุกด้านและก าหนดสมดุลของแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละเป้าหมายช่วยให้ ศษ.
ม.อ.บรรลุเป้าหมายได้ตามเวลาที่ก าหนดเนื่องจากมีการก ากับและทบทวนอย่างต่อเนื่องด้วย EDU Review 
ตามตารางที่ 4.1-2 และหากพบว่ายังมีช่องว่างในการบรรลุ SOb ก็จะมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
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ท างาน ตามตารางท่ี 4.1-3 มาพิจารณาการสร้างสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตารางที ่
OP1-4  นอกจากนี้ยังค านึงถึงกระบวนการท างานตามข้ันตอนเชื่อมโยงกับ EDU Star Framework ซึ่งเป็น
การ Synergy ความต้องการ มุมมองใหม่ๆ เพื่อน าไปสู่การพิจารณาเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ   

2.2ก การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 
2.2ก(1) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และ 2.2ก(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ  
        ศษ.ม.อ. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการในเดือน ส.ค. ดังภาพที ่2.1-1 และบูรณการข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ด้านสภาพแวดล้อมของบุคลากรตาม 5.1ก(1) ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงแต่งตั้ง คกก. จัดท าแผนตาม
ภารกิจของกลุ่มงานให้สอดคล้องกับ SO1-SO4 ด าเนินการจัดท าแผนตามกลุ่มย่อยของฝ่ายงาน 1 อาทิตย์ 
จากนั้นมีการประชุมเชิงบูรณาการร่วมกับทุกฝ่ายอย่างเข้มข้น 2 วันเพ่ือก าหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะ
ยาวของแผน ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญเพ่ือไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ปีที่ผ่านมามีการก าหนดตัวชี้วัดมากเกินไปจึงมี
การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและน าสู่การพิจารณารับข้อเสนอแนะอาจ คกก.ส่วนงาน จึงถ่ายทอดสู่กลุ่มงาน
และส่วนงานต่างๆ รวมถึงผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือผ่านระบบ Zoom-meeting และ EDU Talk เพ่ือให้
บรรลุ OKRs ที่ส าคัญ โดยจะมีการตรวจสอบแผนทุกๆ ไตรมาสตามตารางที่ 4.1-2 เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ตามตารางที ่4.1-1 หากพบว่าแผนปฏิบัติการยังมีช่องว่างก็จะด าเนินการปรับปรุงอย่างทันท่วงทีตาม 2.2ข 
2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร  
        ศษ.ม.อ.ใช้หลักความคุ้มค่า คุ้มทุน และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากร บุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ โดยวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามแนวคิด  LEAN เพ่ือลดความสูญเสียงบประมาณ ทั้งนี้ บุคลากรจะถูกกระจายไปตามฝ่ายงานและหลักสูตร
ตามความจ าเป็นและยุทธศาสตร์ที่ร่วมก าหนดไว้ การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เชื่อมโยงกับ OKRs ของส่วนงาน
และหลักสูตร ก าหนดกรอบงบประมาณ/อัตราก าลังมีการพิจารณาร่วมกันทุกฝ่าย เนื่องจากมีอัตราก าลังที่
เพียงพอจึงไม่ประสบความเสี่ยงในด้านนี้ การควบคุมการใช้งบประมาณเน้นการจ่ายเงินตรงตามแผนที่ก าหนด 
มีการตรวจสอบร่วมกันเป็นรายเดือนร่วมกับ คกก.ส่วนงาน เพ่ือรายงานรายรับ จ านวนเงินที่ใช้ไปและคงเหลือ 
เป็นไปตามแผนการจัดซื้อรายปี ท าให้ ศษ.มอ.มีความม่ันคงทางการเงินสูง (7.5-1,7.5-5 – 7.5-7) 
2.2ก(4) แผนด้านบุคลากร  
            ศษ.ม.อ. จัดท าแผนด้านบุคลากรร่วมกับ คกก.ส่วนงานและหลักสูตรโดยด าเนินการรายปีเพ่ือ
ตรวจสอบอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร การก าหนดแผนด้านบุคลากรมีความสอดคล้องกับ 
SC,SA และ SOb ต่างๆ ในระยะสั้นและระยะยาว โดยสายวิชาการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ตามตารางที่ 2.2-1 โดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป (วิชชาจารย์) มีวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน (7.3-1) และศึกษาต่อตามแผน
ที่ก าหนด บุคลากรสายสนับสนุนมุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะตาม TOR ที่ก าหนด มีการสร้างทีม Cross-
function เพ่ือการเรียนรู้และสร้างพลังร่วมในการท างาน มีวิธีการสรรหาโดย ปชส.เชิงรุก มีทุนการศึกษาต่อใน
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สาขาขาดแคลน เพ่ือให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ที่รองรับเป้าหมายในอนาคต มีการท าแผนบุคลากร
ล่วงหน้า 5 ปี ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน คณะได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้มีนวัตกรรมการพัฒนา
งาน โดยใช้ค่านิยมองค์กร (V5) รวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การจัดท า IDP โดยใช้ Learning Model 
ส่วนความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือการส่งเสริมให้บุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีในยุค New normal ซึ่งมีแผน
รองรับโดยการ Reskills/Upskills โดยฝ่าย HR 

2.2ก(5),(6) ตัววัดผลการด าเนินการและการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 

           ศษ.ม.อ. มีการประชุมเพ่ือสื่อสารค่านิยมองค์กร THE SIGN, IDP และ TOR รายบุคคลเพ่ือดูแลและ
รับผิดชอบความก้าวหน้าของแผนฯ ซึ่งจะมีการก ากับติดตามผ่านตารางที่ 4.1-2 โดยก าหนดกลไกในการ
ทบทวนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายเดือน/ไตรมาส ประเด็นที่ทบทวนและวิเคราะห์ ได้แก่ แนวโน้มและผล
การด าเนินงานของคู่เทียบ การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้รองคณบดี 
จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าคาดการณ์ระดับฝ่ายงาน ประธานหลักสูตรจะเป็นผู้ก ากับติดตามและรายงานผ่าน 
AUN-QA และมีฝ่ายประกันคุณภาพและฝ่ายนโยบายยุทศาสตร์และแผนติดตามผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของคู่เทียบเพ่ือค้นหาจุดอ่อนและการปรับแผนงาน  รวมถึงสร้างแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม โดย
ก าหนดค่าคาดการณ์ 3 ระดับ คือ เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย การคาดการณ์
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในคณะ อยู่ในระดับดีขึ้น แต่ยังไม่เหนือกว่าคู่แข่งในหลายประเด็น เนื่องจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างยาวนาน ทั้งนี้คณะไดป้รับกลยุทธ์และแผนงานเพ่ือเพ่ิมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
โดยเพ่ิมแรงจูงใจและระบบหนุนเสริมโดยจัดระบบพ่ีเลี้ยง สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ติดตามตัวชี้วัด
ตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศเปรียบเทียบผลการด าเนินงานรายปีเพ่ือวางกลยุทธ์
ต่อไป  
2.2ข การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  
ศษ.ม.อ. ประเมินติดตามและปรับแผนงานรายไตรมาสเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น โดยติดตามความก้าวหน้าผ่าน 
EDU Review มีรองคณบดี/ผช.คณบดี/ประธานหลักสูตร เป็นผู้ก ากับติดตามร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและฝ่าย
ปฏิบัติการ โดยใช้ Feedback จาก BSC รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเป็นข้อมูลประกอบ ในรอบปีที่ผ่านมา มี
การปรับแผนในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการวิชาการ จาก Onsite เป็น Online 
รวมถึงแผนการใช้จ่ายด้านการเงิน เนื่องจากถูกตัดงบประมาณจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์ 
Covid-19 อีกทั้ง ไม่มีการจัดการสอบบรรจุครูมา 2 ปี ท าให้กระทบต่อการมีงานท า (7.1-2) รวมถึงการบรรลุ
ตัวชี้วัดตามแผนในภาพรวม เนื่องจากบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ (7.5-22) ท าให้ฝ่ายงานต่างๆ ต้อง
ปรับแผนทั้งการเงินและแผนปฏิบัติการและมีการสื่อสารผ่านกรรมการประจ าคณะฯสู่ฝ่ายงานและหลักสูตร
โดยใช้ EDU Talk และ KM เพ่ือร่วมกันปรับเปลี่ยนแผนให้ทันท่วงทีท าให้เกิดการปรับแผนที่มีประสิทธิภาพ
สามารถด าเนินงานในหลายๆ ส่วนได้ตามเป้าหมายถึงแม้จะมีผลกระทบจาก Covid-19 
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ตาราง 2.2-1 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าหมาย ค่าคาดการณ์ แผนปฏิบัติการและแผนทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ SA, SC, CC 
ST, 
LT 

ตัววัด 
แผน/ผล เป้าหมาย หลักฐาน 

2562 2563 2564 2565 2566  

SO1: ผลิตบณัฑติที่มีสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพและมีความเป็นเลิศ
ด้าน AL  

หลักสตูรมสีอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ส่งเสริม
ทักษะและ สมรรถนะใน
ศตวรรษ ท่ี 21 

SA1, SA3, 
SC1, SC4, 
CC1 

ST ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน
การประเมินระดับ 3.00 
(LG) 

50 
/88 

70 
/100 

80 85 100 7.1-4 

อาจารย์ให้มีความเป็นเลิศด้าน
การ จัดการเรียนรู้โดยใช้ AL 

SA1, SA3, 
SC1, SC3, 
SC4, CC1, 
CC2 

ST ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์ (LG) 

3.50/ 
4.55 

4.00/ 
4.40 

4.25 4.30 4.50 7.2-1 

นักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและ มสีมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ AL บนฐานพหุ
วัฒนธรรม 

SA1, SA3, 
SA4, SC1, 
CC1 

ST ความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยง
ต่อการสอนแบบ AL (LG) 

4.50/ 
4.67 

4.50/ 
4.71 

4.60 4.65 4.70 7.1-7 

ระบบนิเวศและทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้เชิงรุก 

SA4, SC1, 
SC4, CC1  

ST ความพึงพอใจของ นศ.ใน
การใช้บริการด้านต่างๆ (LG) 

4.00/ 
4.30 

4.00/ 
4.40 

4.40 4.45 4.50 7.1-31 
7.2-1 

SO2: พัฒนา รร.สาธติฯให้เป็น
ต้นแบบการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานและร่วมพัฒนา
นักศึกษาคร ู

มีหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็น
ต้นแบบ 

SA1, SA4, 
SC4, CC1 

ST 
LT 

 

คะแนน O -NET ประถม 
(LG) 

- 42.13 
/53.79 

54 55 56 7.1-11 

คะแนน O -NET มัธยม  
(*ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ) 
(LG) 

 32.33*/ 
50.70 

33.79*/ 
54.05 

50 51 52 7.1-11 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ SA, SC, CC 
ST, 
LT 

ตัววัด 
แผน/ผล เป้าหมาย หลักฐาน 

2562 2563 2564 2565 2566  

มีรูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยใช้ รร. สาธติเป็น
ฐาน 

SA1, SA4, 
CC1 

ST ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อรูปแบบและกระบวนการ
ฝึกฯ (LG) 

3.51/ 
4.32 

3.51/ 
4.45 

3.51 3.51 3.51 7.2-8 

SO3: พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

ร่วมสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อบริการ
วิชาการในพ้ืนท่ี 

SA2, SA3, 
SC4, CC1, 
CC3 

ST 
LT 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ  (LG) 

4.00 
/4.38 

4.00 
/4.39 

4.30 4.35 4.40 7.2-6 

พัฒนาวิจัยเพื่อรับใช้สังคม หรือ
ตอบสนองต่อพื้นที่พหุวัฒนธรรม 

SA2, SC3, 
CC2, CC3 

LT ร้อยละงานวิจยัที่รับใช้สังคม 
(LG) 

100/ 
100 

100/ 
100 

100 100 100 7.1-9 

SO4: บริหารจดัการอย่างมี
ความรับผิดชอบบนหลักธรร
มาภิบาล 

บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล   
 

SA4, SC2, 
SC4, CC1 

ST ผลการประเมินกรรมการ
ส่วนงาน  

4.00 
/4.00 

4.00 
/3.38 

4.00 4.10 4.15 7.4-1 

ประสิทธิภาพด้านการบริหาร
การเงิน 

SA4, SC2,  ST 
LT 

จ านวนเงินสะสมของส่วน
งานและคณะ (ลบ.) (LD) 

122.68 131.08 130 135 140 7.5-5 
7.5-8 

รายได้คงเหลือจากการ
บริการวิชาการ (ลบ.) (LD) 

2.0 
/1.78 

2.0 
/1.04 

2.0 2.0 2.0 7.5-7 

เพิ่มคุณภาพการบริการที่รวดเร็ว 
และตรงความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

SA2, SA4, 
SC4, CC3 

ST ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ในการรับบริการของโรงเรยีน
สาธิตฯประถม  (LG) 

     - 3.00 3.50 4.00 4.10 7.2-1- 
7.2-3 

 ST ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการรับบริการวิชาการ 
(LG) 

4.00 
/4.38 

4.00 
/4.39 

4.40 4.45 4.50 7.2-1 
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หมวด 3 ลูกค้า 

 
         ศษ.ม.อ. ให้ความส าคัญกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ       

โดยก าหนดกลุ่มลูกค้าไว้อย่างชัดเจนใน P.1ข(2) เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการ สร้างความประทับใจ และสร้าง

ความเชื่อมั่นในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ตามวงจรของ

การให้ความส าคัญกับลูกค้าดังภาพที่ 3.1-1 โดยเริ่มตั้งแต ่ 

ท าความรู้จักกลุ่มลูกค้าที่ไม่รู้จัก ศษ.ม.อ.กลุ่มท่ีรู้จัก ศษ. 

     ภาพที ่3.1-1 EDU PSU CUSTOMER FOCUSES    ม.อ.กลุม่ที่ก าลังศึกษา รับบริการหรือท างานใน ศษ.ม.อ. 

จนกระทั่งพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นครอบครัว ศษ.ม.อ. การใช้วงจรดังกล่าวช่วยให้ ศษ .ม.อ. วาง

แผนการด าเนินงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ และให้บริการต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและตรงกับความต้องการ 

3.1 ความคาดหวังของลูกค้า 
3.1ก(1) การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และ 3.1ก(2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี  

ศษ.ม.อ. ฝ่ายงาน และหลักสูตรออกแบบการรับฟังเสียงลูกค้าโดยก าหนดสารสนเทศที่ต้องการ วิธีการ

สื่อสาร ความถี่ และการน าไปใช้ประโยชน์ (ตารางที่ 3.1-1 และ หมวด 1.1 ข การสื่อสาร) มีการรับฟังลูกค้า

ก่อน ระหว่างและหลังการด าเนินการงานหรือการให้บริการโดยใช้การสื่อสารทางตรง สื่อสังคมออนไลน์ และ

เครื่องมือที่หลากหลาย สื่อสารทั้งแบบทางเดียวและสองทาง มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อ online สังเกต

พฤติกรรมของ นร.นศ.และผู้รับบริการต่างๆ  โดยหัวหน้าประธานหลักสูตร หัวหน้าโปรแกรมและฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง มีการใช้แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจรวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน 

ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ผลความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่มดังตารางที่ OP1-4 และมีการน าผล

จากการรับฟังไปทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินงานตามตารางที่ 4.1-2 ผ่านการ KM ระดับหลักสูตรและ

ส่วนงาน ส าหรับการรับฟังเสียงลูกค้าในอนาคตด าเนินการตามตาราง 3.1-1 และใช้ SA1-SA4 ตาม P.2ข เป็น

จุดขายในการเข้าถึงลูกค้าในอนาคตผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น Social media /road map ท าให้ปี 2563 

ได้ลูกค้าเพ่ิมข้ึน 3.7% (7.5-13,7.5-14,7.5-15) 

ตารางท่ี 3.1-1 ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Social Media/เคร่ืองมือ Face to Face 
การใช้ประโยชน์จาก

สารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 

ลูกค้าด้านการศึกษา :  ผู้ปกครอง น.ร. สาธิตฯ (ประถมและมัธยม)   นศ.ปริญญาตร ี  นศ.บัณฑิตศึกษา 
- Line (AN)/Facebook (AN)/ 
e-mail สื่อออนไลน์ หนังสือ
ราชการ (AN)/ แบบประเมิน

- การประชุมชมรมครผูู้ปกครอง รร.สาธิต (  BiM) 
- การประชุมนักเรียน/ผู้ปกครองนักเรียน (BiA) 
- การพบผู้บริหารโดยตรง (AN) 

-ปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน 

-รองคณบดีตาม
พันธกิจ  
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Social Media/เคร่ืองมือ Face to Face 
การใช้ประโยชน์จาก

สารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 

ลูกค้าด้านการศึกษา :  ผู้ปกครอง น.ร. สาธิตฯ (ประถมและมัธยม)   นศ.ปริญญาตร ี  นศ.บัณฑิตศึกษา 
โครงการ(AN)/ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
(AN)/ แบบส ารวจการมีงานท า
ของบัณฑิต (ป.ตรี บัณฑิต) (A)/ 
e-mail สื่อออนไลน์ หนังสือ
ราชการ (AN)/Website คณะฯ/
รร.(AN) 

- อาจารย์ที่ปรึกษา (AN) 
- เจ้าหน้าท่ี ณ จุดบริการ (AN) 
- Focus group (AN) 
- การประชุม (นักศึกษาแต่ละระดบั (A) 
- การสัมมนานักศึกษาแตล่ะสาขาวิชา(BiA) 
 

กระบวนการท างาน
และบริการ  
- ออกแบบ ปรับปรุง
หลักสตูรและบริการ 
 

- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายงาน 

ลูกค้ากลุม่ผู้รับบริการ: - กลุ่มผู้ว่าจ้าง  กลุ่มฝึกอบรม  กลุ่มพัฒนาสังคม 
- แบบสอบถาม (AN) 
- e-mail สื่อออนไลน์ หนังสือ
ราชการ  (AN) 
- Website คณะฯ (AN) 

- ประชุม (AN) 
- Focus group (AN) 
- เจ้าหน้าท่ีจุดบริการ (AN) 
 

- การวางแผนจัด
โครงการ 
- การปรับปรุง
กระบวนการบริการ 

-ฝ่ายบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

ลูกค้าในอนาคต : - ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียน  ศิษย์เก่า   ลูกค้าในอดีต  ครู/ผู้บริการการศึกษา   ชุมชน 
- Facebook (AN) 
- Zoom Live (AN) 
- Website คณะฯ/รร. (ตลอดป)ี 

- road show (AN) 
- การสัมภาษณ์ (AN) 
- ลงพื้นที่ (AN) 

- วางแผนการรับ
นักเรียน/นักศึกษา 
- ออกแบบหลักสูตร/
โครงการ 

- รองคณบดีตาม
พันธกิจ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑติ 
- แบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต (ป.ตรี บัณฑิต) (A) 

- Focus group (AN) 
 

- ออกแบบ ปรับปรุง
หลักสตูร 

- ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

BiM = Bimonthly; BiA; Biannually; A = annually; AN; As needed  
3.1ข การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการก าหนดการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ 
3.1ข(1) การก าหนดกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ศษ.ม.อ. ท างานเชิงบูรณาการระหว่างหลักสูตรและกลุ่มงานในการจ าแนกกลุ่มของลูกค้าโดยวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและนโยบายแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  รวมถึงการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด  มี
กระบวนการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพ่ือรับฟังมุมมองและความต้องการ แล้วน ามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังภาพที่ 
6.1.1 และตารางที่ 3.1-1 ท าให้สามารถก าหนดกลุ่มของลูกค้าได้ 4 ประเภท  ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีความต้องการ
จ าเป็นในการได้รับการศึกษา ได้แก่ ผู้เรียนขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนปริญญาตรี และผู้เรียนบัณฑิตศึกษา 2) กลุ่มที่มี
ความต้องการเป็นกรณีพิเศษจ าแนกตามความคาดหวังและส่วนแบ่งของตลาด เช่น ผู้เรียนหลักสูตร EP ซึ่ง
ผู้ปกครองในพ้ืนที่มีความพร้อมสนับสนุนและต้องการให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่สากล 
3) กลุ่มผู้รับบริการได้แก่ ผู้ว่าจ้าง ผู้เข้าฝึกอบรม และผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสังคม และ 4) กลุ่มลูกค้าตาม
นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ ผู้เรียนหลักสูตร วมว. และ ผู้เรียนในโครงการ SMP 
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ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  ศษ.ม.อ. มีการก าหนดกลุ่มของลูกค้าในอนาคตที่
ต้องการ reskills/upskills ตนเองในการศึกษาระยะสั้น จึงได้ออกแบบหลักสูตรแบบ Module และ Non-
degree เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าในอนาคต การออกแบบหลักสูตรและบริการข้างต้นอาศัยข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ และใช้ข้อมูลผลประกอบการในปีที่ผ่านเพ่ือให้หลักสูตรและ
บริการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มและบริบทของพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
3.1ข(2) การจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ 

หลังจากจ าแนกกลุ่มของผู้เรียนของลูกค้าใน 3.1 ข (1) แล้ว   หลักสูตรและส่วนงานต่าง ๆ ของ     
ศษ.ม.อ. น าข้อมูลส่วนแบ่งตลาด ความต้องการและความคาดหวังมาวิเคราะห์ แล้วสรุปเป็นประเด็นส าคัญใน
การออกแบบหลักสูตรและการบริการ โดยเน้นให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังมากขึ้น ศษ.ม.อ. 
เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าในช่วงสถานการณ์ Covid-19 จึงได้ลดค่าเล่าเรียนให้ผู้เรียนที่ได้รับ
ผลกระทบในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปริญญาตรี รวมทั้งการเพ่ิมทุนการศึกษาและทุนวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับประถมฯและมัธยมฯ ศษ.ม.อ. ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะเพ่ือให้ผู้เรียนก้าวสู่โลก
ของอาชีพสมัยใหม่ทั้งใน ในระดับปริญญาตรี มีการปรับหลักสูตรให้เป็น OBE และเน้นการจัดการเรียนสอน
แบบ AL ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของ ศษ.ม.อ. อีกท้ังได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาปฐมวัยและ
สาขาสังคมศึกษา ซ่ึงเป็นความต้องการของพ้ืนที่และมีผู้เรียนตามแผนการรับ เนื่องจากเป็นที่นิยมมากที่สุดของ 
ศษ.ม.อ. ระดับบัณฑิตศึกษามีการขยายกลุ่มเรียนไปยังวิทยาเขตอ่ืนๆ และมีการจัดการเรียนการสอนวันเสาร์-
อาทิตย์เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ปรับโครงสร้างการเรียน
ให้กระชับและมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จได้ตามเวลาที่ก าหนด และได้ปรับแผนการเรียนให้มีทางเลือก
มากขึ้นตามความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น การด าเนินงานข้างต้นใช้เครือข่ายที่เข้มแข็งตาม SO2 เป็นผู้ร่วม
ออกแบบและด าเนินการพัฒนา ในปีนี้ ศษ.ม.อ. ได้น าความต้องการและข้อเสนอแนะดัง 3.1ข(1) มาวิเคราะห์
ความต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการในการพัฒนาครูและผู้บริหารตามแนวคิด วPA และน าผลมาออกแบบ
หลักสูตร และได้ปรับรูปแบบการให้บริการในลักษณะออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19 ท าให้ ศษ.ม.อ. 
สามารถขยายการให้บริการได้อย่างกว้างขวางและเพ่ิมลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น  
3.2 ความผกูพันของลูกค้า 
3.2ก(1) การจัดการความสัมพันธ์ 3.2ก(2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ศษ.ม.อ. ใช้ข้อมูลจากตารางที่ 3.1-1 และกระบวนการตามภาพที่ 6.1-1 มาจัดการความสัมพันธ์ของ

ลูกค้า โดยให้ความส าคัญกับวงจรของลูกค้า เริ่มตั้งแต่ลูกค้าที่ยังไม่รู้จักหลักสูตร ผลิตภัณฑ์ และบริการ หรือ

รู้จักในระดับผิวเผิน โดยจะมีการเข้าถึงผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลากหลายช่องทาง เช่น ตารางที่ 3.2-1 

กลุ่มลูกค้าตาม (1) และ (2) จะสื่อสารผ่าน Facebook, Social media, roadshow ท าให้ปีที่ผ่านมา ศษ.ม.อ.

สามารถมีลูกค้าใหม่หลักสูตรปฐมวัยและสังคมศึกษา จากส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่งในพ้ืนที่  ซึ่งมีผู้สมัคร

มากกว่า  1,200 คน ส าหรับ (3) และ (4) เพ่ิมช่องทางการสื่อสารผ่านการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 
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รายงานประจ าปี ช่วยให้ลูกค้ากลุ่มต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของหลักสูตรใหม่และบริการที่

ทันสมัย ศษ.ม.อ. มีการสนับสนุนโดยการให้ทุนแก่ลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่น ให้ทุนการศึกษา โควต้าเรียนดี โควต้า

คุณธรรมและจริยธรรม และโควต้าความสามารถทางด้านกีฬา ผลจากการ ปชส.เชิงรุกท าให้สามารถรับผู้เรียน

ในกลุ่มต่างๆ ได้ตามแผน ส่วนลูกค้าเดิมมีการจัดการความสัมพันธ์โดยใช้กลไกการสื่อสารที่ต่อเนื่องและความ

เป็นครอบครัว ศษ.ม.อ. วิธีการสร้างความผูกพัน ได้แก่ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ การ Mentoring & Coaching ให้แก่ลูกค้าของงานบริการวิชาการ รวมถึงการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับ รร.ในเครือขา่ย นอกจากนี ้มีการเสนอชื่อนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร

ผู้มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรและช่วยให้ลูกค้าให้เกิดความภาคภูมิใจ

และความภักดีต่อองค์กร ทั้งนี้  ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ได้ด าเนินการลดค่าบ ารุงการศึกษา มอบ

ทุนการศึกษา ติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ให้ยืมอุปกรณ์ในการเรียน และที่ส าคัญ ศษ .ม.อ.มุ่งเน้นการสร้าง

ความเป็นครอบครัวผ่านการสื่อสาร การเปิดโอกาสให้ตัดสินใจในกิจกรรมส าคัญ เช่น การออกแบบหลักสูตร 

การอบรมครูและผู้บริหาร และการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่  ตาม 2.1ก(2) เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถสร้าง

ความสัมพันธ์และผูกพันที่ดีซึ่งมีการก ากับ ติดตาม ทบทวนดังตารางที่ 3.2-1 ทั้งนี้ ผู้บริหารสื่อสารความ

ต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มไปยังฝ่ายงานและหลักสูตรต่างๆ รวมถึงการ reskills, upskills ในเรื่องส าคัญที่

เกี่ยวข้อง เช่น การสื่อสารเชิงรุกและการให้บริการที่ดีซ่ึงเป็นไปตามค่านิยม THE SIGN ตาม P.1ก(2)  

ตารางท่ี 3.2-1  EDU PSU Customer  Relationship  Management 

Customer life cycle and 
Strategies  

Approaching/ Supporting  Engaging/Maintaining for Exceeding 
Expectations  

(1). Not knowing EDU PSU        ปชส. Road show, Website Rapid responses regarding inquiries 

(2). Knowing EDU PSU 

📌 

ระบบโควต้าเข้าเรียนในหลักสตูร ทุน
จัดสรรต่างๆ  

Mentoring & Coaching, Supervising 
system 

(3). Studying/Engaging with EDU 

PSU  

ปฐมนิเทศ, กิจกรรมเสริมหลักสูตร, 
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปัจฉมินิเทศ  

ทุนการศึกษา, สวัสดิการ, ประกันอุบัติเหตุหมู,่ 
การเสนอช่ือผูม้ีผลงานดีเด่นด้านตา่งๆ , 
บริการที่สนับสนุน 

(4) EDU PSU Family 💑 ประชุม สื่อสาร มสี่วนร่วมในการ
ตัดสินใจกิจกรรมท่ีส าคญั 

กรรมการสถานศึกษา,ชมรมผู้ปกครอง, ศิษย์
เก่าสัมพันธ์, MOU, สวัสดิการต่าง ๆ  

3.2ก(3) การจัดการข้อร้องเรียน   
ศษ.ม.อ. เปิดรับข้อร้องเรียนผ่าน 1) ช่องทางตรง เช่น สายด่วนคณบดี กล่องแสดงความคิดเห็น 

ไปรษณีย์ ส่งด้วยตนเอง 2) ช่องทางอ้อม เช่น ผู้ร้องเรียนส่งผ่านมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขต และ 3) ช่องทางไม่
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เป็นทางการ เช่น ผู้ร้องเรียนพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น ขั้นตอนด าเนินการมีดังนี้ 1) เมื่อได้รับข้อ
ร้องเรียนแล้วหน่วยการเจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์ความเร่งด่วนและชั้นความลับ หากต้องจัดการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
จะแจ้งคณบดีและรองคณบดีที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเบื้องต้นก่อนจะส่งต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง   
ซ่ึงแต่งต้ังโดยคณบดี  หากไม่เร่งด่วนก็จะส่งต่อ คกก. เพ่ือสอบข้อเท็จจริง 2) คณะกรรมการฯ สอบข้อเท็จจริง
และบันทึกหลักฐาน 3) แจ้งผลไปยังมหาวิทยาลัย บุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียน 4) ในกรณเีป็นข้อร้องเรียน
จากนักศึกษา คณบดี รองคณบดีหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสร้างความเข้าใจหรือเยียวยานักศึกษาหลังสอบ
ข้อเท็จจริง และ 5) ด าเนินการแก้ปัญหาในระยะยาว เช่น กรณีร้องเรียนอาจารย์เรื่องการสอน คณะจัดพ่ีเลี้ยง
หรือการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยมีการติดตามผลการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในทีมบริหารและคณะกรรมการพิจารณาสอบข้อเท็จจริง ในปีที่ผ่านมาคณะมี
ข้อร้องเรียน 1 ข้อ แต่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ภายใน 24 ช.ม. เพ่ือให้ปัญหาคลี่คลายและมี
การสอบข้อจริงในเวลาต่อมาอย่างเป็นระบบ (7.1-28,7.4-4,7.4-5,7.4-6) ศษ.ม.อ. ยึดความเป็นธรรมและ
โปร่งใสในการจัดการข้อร้องเรียน เช่น หากผู้บริหารคณะอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะจะรวบรวมและส่ง
เอกสารหลักฐานให้กับนิติกรวิทยาเขตหรือมหาวิทยาลัยเพ่ือตัดสินและร่วมกันหาแนวทางจัดการข้อร้องเรียน 
ในแต่ละป ี คณะจะรายงานจ านวนข้อร้องเรียนไปยังมหาวิทยาลัยและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร
และหน่วยการเจ้าหน้าที่เพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการข้อร้องเรียนให้ได้มาตรฐานทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
3.2ข(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน  

ศษ.ม.อ. มีวิธีการค้นหาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โดยแยก segments เป็นกลุ่มผู้ปกครอง รร.
สาธิตฯ (ฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา) กลุ่มนักศึกษาระดับต่างๆ และกลุ่มผู้รับบริการวิชาการ ตาม
ตารางที ่3.1-1 ท าการค้นหาโดยใช้ Google form เพ่ือประเมินทันทีหลังจากจัดโครงการ/กิจกรรม รวมถึงการ
ประเมินอย่างไม่เป็นทางการโดยการสังเกตและพูดคุยโดยใช้ค าถามที่ถูกออกแบบร่วมกันของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพและฝ่ายงานต่างๆ รวมถึง รร .สาธิตฯ เพ่ือทราบความประทับใจและแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ (7.2-1,7.2-2) รวมถึงมีการประเมินความไม่พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาและการ
ให้บริการต่างๆ  (7.2-3) โดยวิธีการเดียวกับการประเมินความพึงพอใจ ที่ผ่านมาพบว่าการประเมินความไม่พึง
พอใจยังไม่ครอบคลุมพันธกิจต่างๆ จึงได้ขยายการประเมินโดยใช้ช่องทางที่หลากหลายและประเมินผล ให้เร็ว
ขึ้น เช่น การประเมินความไม่พึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากนั้น ศษ.ม.อ. น าผล
การประเมินความไม่พึงพอใจ  มาจัดล าดับเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานเป็นการด่วนและก าหนดผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน จากการประเมินดังกล่าว ศษ.ม.อ. น าข้อมูลมาปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา รวมถึง
การให้บริการตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีผลความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้นในงานด้านต่างๆ (7.2-1, 7.2-2, 
7.2-6, 7.2-8, 7.2-9,7.2-11, 7.2-12) นอกจากนั้น ศษ.ม.อ.ประเมินความผูกพันโดยใช้แบบสอบถาม การ
สังเกตและการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งพบว่าปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและการให้บริการที่ดี ช่วย
ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ศษ.ม.อ.น าไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการให้บริการท าให้มีผลการ
ด าเนินงานดีขึ้นความไม่พึงพอใจลดลง (7.2-13,7.2-14) อีกทั้งพบว่าลูกค้ากลุ่ม นศ.ระดับบัณฑิตศึกษาจะเกิด
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ความผูกพันหากมีการให้บริการที่เข้าถึงง่ายแต่ยังคงคุณภาพ จึงได้มีการปรับหลักสูตรและการให้บริการนอก
พ้ืนที่ยังที่ตั้งของวิทยาเขตหาดใหญ่ สะท้อนถึงการกลับมาใช้ซ้ าของบัณฑิต (7.2-17,7.2-20) 

3.2ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น   
ศษ.มอ. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ผ่านการท า MOU กับคู่เทียบ การส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม การ

สัมภาษณ์และการประเมินออนไลน์เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการศึกษาและ
การให้บริการวิชาการ แล้วน าไปเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนตาม P.2ก(2) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือ
การพัฒนางานโดยในงานวิชาการมีการเปรียบเทียบข้อมูลผ่านการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
นอกจากนี ้มีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของคู่เทียบเพ่ือน ามาเรียนรู้และปรับปรุงการท างาน
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระดับหลักสูตรและระดับฝ่ายงาน เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการวาง
ต าแหน่งและสื่อสาร Position ของหน่วยงานและคู่เทียบเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.2ค การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด  

ศษ.ม.อ. วิเคราะห์ข้อมูล VOC จากตารางที่ 3.1-1 และข้อร้องเรียนตาม 3.2ก(3) และตารางที่ OP1-4  
หลังจากนั้นน าข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตามตารางที่ 2.1-1 รวมถึงพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา การออกแบบหลักสูตรการจัดเรียนการสอน และการปรับปรุงกระบวนการท างานตาม
ตารางที่ 3.2-2 นอกจากนี ้ศษ.ม.อ. น าผลจาก VOC มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรและระบบ
สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเน้นลูกค้าเป็น
ส าคัญ ศษ.ม.อ.พบว่าในช่วง Covid-19 นศ.สะท้อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและระบบหนุนเสริมการ
จัดการเรียนรู้จึงได้มีการสนับสนุนทุนที่เพ่ิมขึ้น (7.2-4) และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยึดหยุ่นและ
หลากหลาย ข้อมูลและสารสนเทศด้านลูกค้าและตลาดเหล่านี้ ถูกน ามาก าหนดแผนการด าเนินการ ผ่าน
กระบวนการ Think-Pair-Share และถูกก าหนดเป็น OKRs และทบทวนผลการด าเนินงานตามตารางที่ 4.1-2 
โดยฝ่ายงานและส่วนงานต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจเสียงของลูกค้าได้รับการสนองทันท่วงที  เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางาน รวมถึงใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ตารางท่ี 3.2-2  ตัวอย่างการปรับปรุงงาน 

Process Improvement 

การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า ก าหนดแผนปฏิบัติการ ให้สอดคลอ้งกับ Complaint ของลูกค้า 

ประเมินความพึงพอใจ และความการมีส่วนร่วม ใช้ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้หรือไม่ใช้บริการในการประเมินความไม่พึงพอใจ 

การจัดการข้อร้องเรียน การควบคุมภายใน/การบริการความเสีย่งโดยการวิเคราะหเ์สี่ยง 

การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

การจัดการลูกค้า เพิ่มการใช้ข้อมูล Dashboard ในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนท่ีอยู่ใน  
ระบบ Online Booking และสื่อสงัคมออนไลน ์
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หมวด  4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1ก  ตัววัดผลการด าเนินการ   
(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 

4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินงาน
ของสถาบัน 
ศษ.ม.อ. มีระบบการวัด การวิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 6 ขั้นตอนตามภาพที่ 4.1-1 ผ่านการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การทบทวนแผนกลยุทธ์ การทบทวน
ตัววัด ค่าเป้าหมาย และถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังหลักสูตร 
และฝ่ายงานต่างๆ ผลการด าเนินจะถูกแสดงผ่าน EDU 
Dashboard ทั้งแบบ online และ offline  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจของผู้บริหารตามระบบ 

EDU Review (4.1ข) มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับคู่เทียบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของทีม
ผู้บริหารในการปรับปรุงการท างาน  และน าข้อมูลทั้งหมดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไป KM และ PLC 
เพ่ือให้บรรลุ OKRs ที่ก าหนดไว้ 2.2ก(5)  เลือกและทบทวนตัวชี้วัดที่ส าคัญและมีความท้าทาย ในขั้นตอนที่ 5  
ของการวางแผนกลยุทธ์ประจ าปี โดยทีมบริหารร่วมกันคัดเลือกตัวชี้วัดระดับองค์กร ซึ่งพิจารณาให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะ ในรอบปีที่ผ่านมา รร.สาธิตฯ (มัธยม) ได้
มีการทบทวนตัวชี้วัดที่ท้าทาย ของการได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติของนักเรียน คณะมีการทบทวน
ตัวชี้วัดด้านวิจัยที่มุ่งเน้นการตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น เมื่อได้ตัววัดระดับองค์กร จะถ่ายทอดไปยัง
ระดับหลักสูตร และฝ่ายงาน เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการ และ TOR  ระดับบุคคลทุกระดับ  ตัววัดทั้งหมดถูก
ท าให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันตาม 2.2ก(5) รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าวัน
ตามตารางท่ี 4.1-1 
 ตาราง 4.1-1 ตัววัดที่ส าคัญขององค์กรตามมุมมอง BSC ที่แสดงผ่าน  EDU Dashboard  

หมายเหตุ  1 =รายวัน   2= รายเดือน  3 = รายไตรมาส  4 = ราย  4 เดือน  5 =รายปี   /  * มีการเปรียบเทียบกับคูเ่ทียบ 

การด าเนินงาน ตัววัดผลการด าเนินการ/ความถี่ ผลลัพธ ์
กลยุทธ์ การบรรลุตามแผนกลยุทธ์ (1)/ดัชนีความโปร่งใส ITA (2,5) 7.5-22/7.4-4 

การจัดการ
ศึกษา 

ความผูกพัน (5) /ความพึงพอใจ (1,2,5)/ความไม่พึงพอใจ (1,2,5) รางวัลระดบัชาติ
และนานาชาต ิ(2)/ผลการประเมนิหลักสตูรด้วยเกณฑ์ AUN QA (5) 

7.2-18/7.2-2*/7.2-3 
7.1-1/7.1-14 

วิจัย การตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ (2)/การเป็น reviewer ระดับนานาชาติ (2) 
บทความวิจัยที่หน่วยงานภายนอกมาตีพิมพ์ (4) 

7.1-3*/7.3-7/7.1-21 

บริการวิชาการ ความพึงพอใจ (5)/เงินคงเหลือการบริการวิชาการ (5)/นวัตกรรมบรกิารวิชาการ (5) 7.2-1*/7.5-7/7.1-23 
บุคลากร ความพึงพอใจ (5)/ความผูกพัน (5)/จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (5) 7.3-2/7.3-2/7.3-17 
การเงิน งบประมาณเงินรายได ้(5)/งบประมาณเงินรายได้สะสม (5)/เงินสะสมกองทุนวิจัย (3) 7.5-5/7.5-1/7.5-12 
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(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
ศษ.ม.อ.ได้คัดเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบที่ส าคัญตามที่ก าหนดไว้ใน P.2ก
(2) ของโครงร่างขององค์กรรวมถึงพิจารณา
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละด้าน ตาม 
2.1 ก(3)  ข้อมูลเปรียบเทียบที่ได้จะถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยฝ่ายประกันคุณภาพ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน มีการกลั่นกรอง 

ความถูกต้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบผ่านการ KM และ PLC เนื่องจากคู่เทียบมีบริบทที่คล้ายคลึงกับ       
ศษ.ม.อ. โดยในปีที่ผ่านมามีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของคู่เทียบเช่น การวิจัยและการจัดการศึกษา
และน าข้อมูลมาร่วมอภิปรายร่วมกับหลักสูตร ฝ่ายงานและ คกก.ส่วนงานเพื่อสะท้อนคิดแนวทางในการพัฒนา
งาน ทั้งนี้การใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจะด าเนินการโดยทีมผู้บริหารตาม ตารางที ่4.1-3 นอกจากนี้มีการก ากับ
ติดตามข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือการตัดสินใจและพัฒนางานตามตารางที่ 4.1-1 ให้ความส าคัญกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีข้อจ ากัดในการได้มาข้อมูลของคู่เทียบ 
(3) ความคล่องตัวของการวัดผล 
 ศษ.ม.อ. มีการด าเนินการหลายวิธีการเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินการตอบสนองต่อ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทั้งภายในและภายนอก โดย1) ใช้ PDCA ตามภาพที่ 
6.1-1 ขั้น 4 เพ่ือก ากับ ติดตาม ควบความและปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยผู้บริหารระดับสูง คกก .ฝ่ายงาน
ต่างๆ และหลักสูตร ทบทวนการวัดผลการด าเนินการตามพันธกิจต่างๆ ที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะตัววัดผลการ
ด าเนินงานตาม 2.2 ก(5) และ (6) และตารางที่ OP1-5 โดยพิจารณาข้อมูลทั้งสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม
เพ่ือให้การวัดผลมีความคล่องตัว 2) มีการทบทวนผลการด าเนินการด าเนินการเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน ราย
ไตรมาสตามตารางที่ 4.1-2 หากมีความจ าเป็นผู้บริหารและ คกก .ฝ่ายงาน จะตัดสินใจในการปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการในทันทีและน าเข้าเพ่ืออนุมัติในคณะกรรมการส่วนงาน หลังจากนั้นจะด าเนินการ
ถ่ายทอด OKR และปรับ Operation plan และสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ  และ 3) มีการติดตามการ
รายงานผลตัววัดต่างๆ ผ่าน EDU Dashboard ตามตารางที่ 4.1-1 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการปรับเพ่ิมการวัดแล้ว
จะมีการทบทวนความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะตาม 6.2ค(2) 
4.1ข  การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ   

ศษ.ม.อ.มีการใช้ตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญในการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
มีการวิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินงานว่าสามารถบรรลุได้มากน้อยเพียงใดในแต่ละมุมมองตาม BSC ที่
ก าหนดตารางที่  4.1-1 ซึ่งเป็นการทบทวนผ่าน Dashboard นอกจากนี้มีการทบทวนโดยใช้ COSO, 
Benchmarking, PDCA, RM, OKRs   และเพ่ือเป็นการทบทวนขีดความสามารถขององค์กรในภาพรวม      

ภาพที่ 4.1-2 Comparative Data Management : CDM 
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ศษ.ม.อ. ได้น าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ที่ส าคัญของ EdPEx ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์ 
Covid-19 มีแผนงานและกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ศษ.ม.อ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายบาง
ตัว รูปแบบวิธีการวัดรวมถึงการเพ่ิมตัววัดที่ส าคัญ เช่น มีการปรับเปลี่ยน OKRs สัดส่วนรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจาก 
5% เป็น 2% ศษ.ม.อ.สามารถรักษาสถานภาพทางการเงินได้เป็นอย่างดี  มีการทบทวนความเปลี่ยนแปลงจาก
สถานการณ์ Covid-19 ได้เพ่ิมตัววัดอัตราการฉีดวัคซีนของผู้เรียนและบุคลากร การด าเนินงานดังกล่าวเป็น
การติดตามความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่ได้มีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ ซึ่งผลจากการทบทวนท าให้สามารถบรรลุแผนได้เพ่ิมขึ้นตาม 7.5-22 อีกทั้งสามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถขององค์กรได้ดียิ่งขึ้นตามผลของการประเมิน EdPEx (7.5-22) แต่ผลการด าเนินงานด้าน EdPEx 
ยังต่ ากว่าคู่เทียบ 1 แห่ง จึงได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นไปพัฒนางานต่อไป  
ตารางท่ี 4.1-2 EDU Review 

กลไกการประชมุ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นทบทวน ความถี่ เคร่ืองมือ การตอบสนอง 
ทีมบริหารคณะ D, AS FP, CP, PA, IP, LG M BSC, COSO, BM SP, PP, FP, NW, NI 

ทีมบริหารรร.สาธิตฯ SA, HS FP, CP, PA, IP, LG M BSC, COSO, BM SP, PP, FP, NW 
คกก.ส่วนงาน D, AS, PC, UH FP, CP, PA, IP M BSC, COSO SP, PP, FP 

คกก.บริหาร รร. สาธิตฯ SA, HS FP, CP, PA, IP M BSC, COSO SP, PP, FP 
คกก.บัณฑิต/วิจัย D, AS, FR CP, PA, IP M PDCA AP, NW, IN 

คกก.บริการวิชาการ D, AS, FR FP, CP, PA, IP H PDCA AP, NW, IN 
คกก.ประกันคณุภาพ D, AS, PC, UH CP, IP, LG H PDCA, RM AP, NW, IN 
คกก.พัฒนาหลักสตูร D, AS, PC CP, IP, LG Q PDCA AP, NW, IN 

คกก.บริหารหลักสูตร PC, CA CP, IP, LG BiM  KM, PDCA, PLC AP, NW, IN, KA 
ทีมกลุ่มสาระการเรียนรู ้ HS, TA IP, LG M PLC AP, NW, IN, KA 

ทีมฝ่ายงาน AS, UH, US IP, LG M OKRs check-point AP, NW, IN, KA 
ทีมหัวหน้างาน UH IP, LG W PLC KA, SE 

ทีมหน่วยงานย่อย US IP, LG W PLC KA, SE 

ดูตัวย่อจากอภิธานศัพท์ 
4.1ค(1) ผลการด าเนินการในอนาคต   
  ศษ.ม.อ. พิจารณานโยบายของมหาวิทยาลัยและ อว.แนวโน้มทางสังคม เศรษฐกิจ และข้อมูลของผล

การด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรมาวิเคราะห์ร่วมกันผ่านเวทีการประชุมสัมมนาประจ าปี รายเดือนและราย

ไตรมาส เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในตารางที่  4.1-2  นอกจากนี้มีการน า

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 4.1-1 มาประกอบการพิจารณาด้วย บนพ้ืนฐานของ

การวิเคราะห์ดังกล่าวจะน ามาพิจารณาค่าคาดการณ์ในอนาคตตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2.2-1 จากบริบท

ข้างต้น ศษ.ม.อ.ได้ด าเนินการปรับแผนและค่าเป้าหมายของพันธกิจด้านวิจัย  สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้

ยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาวิจัยเต็มรูปแบบ ค่าเป้าหมายในส่วนนี้จึงถูกน ามาพิจารณาอย่างต่อเนื่องโดยรอง
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คณบดีฝ่ายบัณฑิตฯเพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายตามพันธกิจ ในส่วนของ รร.สาธิตฯ (ประถม) มีการปรับจ านวน

ห้องเรียน EP เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า ส่วนการบริการวิชาการได้ปรับช่องทางและความถี่

ในการให้บริหารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมยอดของผู้รับบริการซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่จะ

เพ่ิมข้ึนขององค์กร 

4.1ค(2)  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม    
ศษ.ม.อ.น าผลของการทบทวนการด าเนินงานดังตารางที่ 4.1-1 และ 4.1-2 มาจัดล าดับความส าคัญ

โดยพิจารณาจากค่าเป้าหมาย ค่าคาดการณ์และคู่เทียบ เพ่ือยกระดับผลการด าเนินงานให้เพ่ิมขึ้น จึงก าหนด
เป็น TOR และ OKRs ส าคัญของฝ่ายงานและระดับบุคคล มีการปรับกลไกการเพ่ิมผลงานการวิจัยเพ่ือตีพิมพ์
ในฐาน Scopus จากเงินรางวัล 25,000 เป็น 50,000 บาท และการตีพิมพ์ในฐาน ISI จาก 50,000 เป็น 
100,000 บาท และปรับแผนการวิจัยการตีพิมพ์ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือช่วยสนับสนุนให้พันธกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเป้าหมาย จากการปรับปรุงดังกล่าวมีแนวโน้มที่ดีที่จะท าให้ ศษ.ม.อ. มีผลงานการตีพิมพ์ที่เพ่ิมขึ้นดัง 7.1-
3 ส่วนงานด้านการจัดการศึกษามีการปรับแผนการงานให้เกิดความคล่องตัวตามแนวคิด OBE และ หลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่เน้น AL ใช้แนวคิด AUN-QA ทั้งนี้รองคณบดีและผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องตามตารางที่ 4.1-3  และรายงานผลต่อ คกก.ส่วนงาน ในการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานได้บูรณการค่านิยม THE SIGN ตาม P.1ก(2) และแนวคิด Design Thinking มาใช้
ในการพัฒนานวัตกรรม โดยการก าหนดปัญหาให้ชัดเจน (define) ระดมวิธีการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว (ideate) และเลือกต้นแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมที่สุด (prototype) และสามารถส่งนวัตกรรมเข้า
ประกวดในระดับคณะคือ EDU Innovation Challenge ระดับวิทยาเขต PSU Innovation Challenge และ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย นวัตกรรมบางชิ้นได้ถูกน าไปเผยแพร่ในระดับชาติ  
ตาราง 4.1-3 การปรับปรุงงาน 

การพัฒนานวัตกรรม คณะกรรมการ ถ่ายทอด ตอบสนองต่อ สอดคล้องกับ 
การบริหารจัดการและ
กระบวนการด้านวิจัย 

ทีมบริหาร/ คกก.ประกันคุณภาพภายใน/ 
คกก.พัฒนาคุณภาพหลักสูตร/ คกก.วิจัย 

PC, FM, SW, 
SP 

SC1, SC2, SC3, 
SC4 

SOb1-SOb4 

ผลิตภณัฑ์หลักสูตร/
บริการวิชาการ 

กรรมการบัณฑิต/ กรรมการบริการวิชาการ PC, FM, SW, 
SP 

SC1, SC2, SC3, 
SC4 

SOb1, SOb3 

การจัดการเรยีนรู้และสื่อ กรรมการบริหารหลักสตูร/ทีมกลุม่สาระ FM , SS, US SC1, SC4 SOb1 
การให้บริการ ทีมฝ่ายงาน SW SC4 SOb4 

ดูตัวย่อจากอภิธานศัพท์ 

4.2 การจัดการสารสนเทศละการจัดการความรู้ 
4.2ก(1) คุณภาพ และ 4.2ก(2) ความพร้อมใช้ 

ศษ.ม.อ. ให้ความส าคัญกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศโดยมีการพัฒนาระบบในการบริหารจัดการ

ข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีหน่วย IT ดูแลโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานตรงต่อ

คณบดี มีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศในการใช้งานภายในคณะและเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคลภายนอกได้ใช้



38 

 

งานข้อมูลได้บางส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ มีการจัดการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และฐานข้อมูล

ย่อยของฝ่ายงาน โดยมีการช่วยกันตรวจสอบข้อมูล (Check & balance) ของฝ่ายงานต่างๆ ทีเก่ียวข้องเพ่ือให้

มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ตรงกัน และอัพเดทอยู่เสมอ ดังตารางที่ 4.2-1  

ตารางท่ี 4.2-1  การจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
คุณภาพของสารสนเทศ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

ความแม่นย า การทบทวน , การรับรองข้อมูล,  Audit , Check and Balance 

ความถูกต้อง Barcode ,QR code, ท างานตาม flow chart, การรับรองโดย คกก.หลักสตูร/ส่วนงาน, COSO 

ความคงสภาพ Backup  Database ระบบส ารองข้อมูล   

การเข้าถึงข้อมูล การก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมลู, การบล็อกเว็บไซต์ทีไ่ม่ปลอดภยั 

เป็นปัจจุบัน การ update ข้อมูลแบบ real-time,  การ update ระบบ software และ hardware 

โดยมีระบบต่างๆ ที่บุคลากรและลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ดังตารางที่ 4.2-2  เช่น ระบบการบริหารงาน

ส่วนบุคคล ระบบฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ระบบลงทะเบียนการรับบริการวิชาการ ระบบ

การจัดการข้อมูลนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบ e-meeting ซึ่งมีการปรับปรุงทบทวนความ

พร้อมใช้ในการใช้งานรายวัน รายเดือนและรายปี ศษ .ม.อ.มีระบบการเงินที่เป็นนวัตกรรมใช้ร่วมกันกับ ม.อ. 

คือ ระบบ MASS ที่ใช้ในการบริหารจัดการการเงินแบบ real time มีการก าหนดสิทธิ์เข้าถึง ได้แก่  หัวหน้า

งานการเงิน หัวหน้างานฝ่ายแผนและคณบดีเพ่ือติดตามผลข้อมูลรายรับ ร่ายจ่าย เงินคงเหลือประจ าวัน และ

การกระทบยอดเงินหมวดต่างๆ ท าให้มีความเป็นปัจจุบัน เข้าถึงง่าย และถูกต้อง ศษ .ม.อ. เรียนรู้ว่าตลอด

ระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมีการจ่ายเงินเข้าออกเป็นจ านวนมากจากลูกค้าและคู่ความร่วมมือจึงมีการด าเนินการใช้

ระบบ e-banking ผ่าน Third party ซึ่งช่วยให้มีความคล่องตัวเป็นอย่างมาก ข้อมูลถูกต้อง แม่นย า มีระบบ 

security ในการป้องกันข้อมูลและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล  มีระบบการจัดประชุม Conference 

ระดับชาติและนานาชาติ ผลจากการมีระบบที่ดีท าให้ ศษ.ม.อ. ได้รับความไว้วางใจในการจัดการประชุม

ระดับชาติและนานาชาติในนามตัวแทนของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ตาราง 4.2-2  การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรและบุคคลทั่วไป  

 

 

ประเภท ประเภทของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึง 

บุคลากร ข้อมูลทั่วไปขององค์กร/ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล/ข้อมูลการเรียน
การสอน/ข้อมูลการปฏิบัติงาน/รายงานประจ าป ี

Share drive  / Website / 
Database/App 

ลูกค้า ข้อมูลทั่วไปขององค์กร/ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล website 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ข้อมูลทั่วไปขององค์กร/ข่าวประชาสัมพันธ์ Website/การประชุมร่วมกับชุมชน 

ผู้ส่งมอบ ข้อมูลทั่วไปขององค์กร Website / จดหมายข่าว 
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 4.2ข (1) การจัดการความรู้ และ 4.2ข(2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ     

คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมตามตาราง 

4.1-3 ค้นหาบุคลากรและหน่วยงานภายใน

ที่มีองค์ความรู้และกระบวนการด าเนินการ

ที่ดี (Good practices) โดยใช้กระบวนการ 

PLC ดังแสดงในขั้นที่ 3 รูปที่  4.2-1 EDU 

KM system และจะ เ ชิ ญมา  KM แล ะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายการ EDU Talk 

จากนั้น คณะจะผลักดันบุคลากรและ

หน่วยงานภายในที่มีองค์ความรู้และการ

ปฏิบัติที่ดีไปถ่ายทอดองค์ความรู้ (ขั้น 5) น าความรู้ไปใช้ในพ้ืนที่

จริง (ขั้น 6) และเทียบเคียงผลลัพธ์พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ (ขั้น 7) กับหน่วยงาน ภายนอก เพ่ือน าผลมา

พัฒนาเป็น Best practices การค้นหาหน่วยงานภายนอกที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด าเนินโดยคณบดีและทีม

บริหาร การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิผลเนื่องจากคณบดีและทีมบริหารพัฒนาทีมย่อยภายในองค์กรตาม

แนวคิด Scrum model และเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกที่เข้มแข็ง ผลการด าเนินดังกล่าวท าให้บุคลากร

และหน่วยงานของคณะได้รับรางวัลนวัตกรรมและการปฏิบัติการที่เป็นเลิศเพ่ิมขึ้น (7.1-23)  

4.2ข(3) การเรียนรู้ระดับสถาบัน  
  ศษ.ม.อ. ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการ KM ของฝ่ายงานต่างๆ เชื่อมโยงกับการจัดการผลการปฏิบัติงาน

และการพัฒนา (5.2ค) ค่านิยมองค์กร THE SIGN และ Team learning โดยมีการใช้ความรู้และทรัพยากร

ต่างๆ สู่การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ตามภาพที่ 4.2-1 นอกจากนี้ยังใช้ SCRUM สร้างทีมงานที่ดีและเรียนรู้

งานร่วมกัน  เกิดประสบการณ์การท างานใหม่ๆ มีการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านภาพที่ 6.1-1 ตามข้ัน 5 เพ่ือน า

ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีมาแลกเปลี่ยน เพ่ือการพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม  เช่น Workshop และสัมมนา 

ถ่ายทอดผ่าน Social media, EDU TV ซึ่งสามารถเข้าถึงง่ายและต่อยอดได้  มีการน าความรู้จาก KM พัฒนา

อาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  PSU-TPSF ผลจากการเรียนรู้ดังกล่าวช่วยให้บุคลากรของ ศษ . ม.อ. 

ได้รับการต าแหน่งที่สูงขึ้น (7.3-8) เพ่ือให้ ศษ.ม.อ.ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงให้ความส าคัญกับการกระตุ้น

ให้บุคลากรทบทวนมาตรฐานการท างานแบบเดิมๆ (Single loop learning) ไปสู่การพัฒนางานในระดับที่

สูงขึ้น (Double loop learning) หรือเกินมาตรฐานของฝ่ายงานที่ก าหนดไว้ใน TOR และ OKRs ตามท่ีก าหนด

ไว้ในตารางที่ 2.2-1 และบรรลุตามตัววัดตามตารางที่ 4.1-1 ผลจากการ KM ท าให้ ศษ.ม.อ.ต่อยอดนวัตกรรม

ในพ้ืนที่ที่ช่วยแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  

 ภาพที ่4.2-1 EDU KM system                  
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ประเภท สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามสายงาน/สมรรถนะการบริหาร ประเมิน 
สายวิชาการ 1) ความเชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ (Professionalism)  
2) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Social responsibility 
3) รู้รักสามัคคี (Unity) 

1) ความสามารถ/ทักษะในการสอน 2) ความรู้ความสามารถในวิธีการ
วิจัย/งานสร้างสรรค์ 3) การดูแลและพัฒนานักศึกษา/นักเรียน 

2 ครั้ง/
ปี (รอบ 
6 เดือน) สาย

สนับสนุน 
1) ทักษะในการแก้ปัญหา 2) ความสามารถในการประสานงาน 3) มี
ความคิดสร้างสรรค์ 4) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 5) ความละเอียด
รอบคอบ 5) ความรู้ในสายวิชาชีพ 6) การมอบหมายและตดิตามงาน 

 

หมวด  5 บุคลากร 
5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร  
5.1ก(1) ความจ าเป็นด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
ศษ .ม .อ .สร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพทั้ งด้าน
กายภาพและจิตภาพด้านอัตราก าลังเพ่ือหนุนเสริมการ
ท างานขององค์การตาม OP.1ก(2) โดยมีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ รั บผิ ดชอบดูแลแผนงานด้ าน
อัตราก าลัง มีการประเมินอัตราก าลังทั้งสายวิชาการและสาย
สนั บสนุ นตาม เกณฑ์ ม าตรฐ านของ  สกอ .และของ
มหาวิทยาลัย (7.3-3, 7.3-4,7.3-5) ในรอบปีที่ผ่านมา 
ได้มีการทบทวนแผนอัตราก าลัง คณะได้เตรียมแผน 
โดยได้รับการอนุมัติต าแหน่งเพ่ิมจากมหาวิทยาลัย 20 อัตรา ท าให้มีอัตราก าลังเพียงพอเพ่ือรองรับแผนงาน
ใหม่ในอนาคตและทดแทนอัตราเกษียณ โดยมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามขั้นที่ 2 ภาพที่ 5.1-1 การ
ประเมินขีดความสามารถของบุคลากรใช้ TORs และ Competency ทีส่่วนงานและมหาวิทยาลัยก าหนด แบ่ง
ตามสายงาน P1ก(3) ประเมินแบบ 360 องศา ศษ.ม.อ.ได้น าผลการประเมินขีดความสามารถมาทบทวนและ
วิเคราะห์แผนด้านบุคลากรต่อไป (ตารางท่ี 5.1-2,5.1-3)  
ตารางท่ี 5.1-1 การก าหนดขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรประเภทต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
5.1ก(2) บุคลากรใหม่  ศษ.ม.อ.มีกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรใหม่ ตามภาพ 5.1-1 
ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลกรของมหาวิทยาลัย พ .ศ.2561 โดยเริ่มตั้งแต่การประกาศรับ
สมัครผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยฝ่ายบริหาร ฝ่าย HR ร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ และหลักสูตรได้น ากลยุทธ์ มา
ใช้ในการสรรหาบุคลากรใหม ่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการชี้แจงและสื่อสารความคาดหวังขององค์กร 
ค่านิยมต่างๆ จากคณบดี  เพ่ือให้เป็นไปตาม OP.1ก(2) 1.1ก(1) และ 1.1ข ในระยะทดลองงานของบุคลากร
ใหม่จะมีระบบ Coaching/Mentoring และมี คกก.ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนและ 1 ปี 
และติดตามการเรียนรู้และพัฒนางาน เพ่ือให้ on-boarding ของบุคลากรเป็นไปอย่างราบรื่น ฝ่ายงานหัวหน้า
งานและพ่ีเลี้ยงจะช่วยหล่อหลอมค่านิยมองค์กรเพ่ือให้บรรลุ VMV และการให้ความส าคัญกับลูกค้า รวมถึงการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรใหม่ได้แสดงความเห็นทั้งทางด้านวิชาการผ่านการน าแบบร่วมมือ ดังภาพที่ 1.1-1 โดย 

                ภาพที่ 5.1-1  กระบวนการด้านบคุลากร 
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ศษ.ม.อ. ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่ากระบวนการข้างต้นช่วยให้บุคลากรใหม่มีความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาในค่านิยมขององค์กรมากน้อยเพียงใด  
5.1ก(3)  การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงบุคลากร  ศษ.ม.อ. ได้ทบทวนและเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามารถ อัตราก าลัง และความจ าเป็นในการท างานแบบ LEAN และ 
Agility ในรอบปีที่ผ่านมาได้เผชิญและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังตารางที ่5.1-2 
ตารางท่ี 5.1-2 การวิเคราะห์ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและการจัดการการ 

 
 
 
 
 

 
 

5.1ก(4) การท างานให้บรรลุผล   ศษ.ม.อ. ด าเนินงานให้เกิดความส าเร็จตาม SOb ตามตารางที ่2.2-1 มีการ
จัดระบบการท างานโดยใช้ Scrum, PDCA, LEAN,  Coaching/ Mentoring, 5ส (ภาพที่ 6.1-2) และเน้นการ
ท างานแบบร่วมมือและ Cross-function ช่วยกันท างานและให้เกิดผลตามสมรรถนะหลัก CC1, CC2 และ 
CC3  ในการขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความส าเร็จในการสอนแบบ AL (7.1-7) การบริการวิชาการและวิชาชีพ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน (7.4-7) รวมทั้งมีการน าเทคนิคและระบบในการท างานหลากหลายมาใช้
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ มีการทบทวนงานตามตารางที ่4.2-1 ส่งผลให้บุคลากรได้รับรางวัลดังตารางที่ 5.2-2 
ตารางท่ี 5.1-3   รูปแบบการท างานให้บรรลุผล 

หัวข้อ วิธีการ ผลลัพธ์ 
การท างานให้บรรลุผล
ส าเรจ็ของสถาบัน 

Performance Empowerment/ ใช้ Scorecard ติดตามผลผ่าน online 
dashboard/ Agile methodology (Scrum) และ Team/ Cross Training 
and Job Rotation/ EDU Initiatives 

7.3-8,7.5-27 

การใช้ประโยชน์จาก
สมรรถนะหลัก 

EDU Award /การให้ คกก.ประจ าคณะศึกษาศาสตร,์ คกก.บัณฑิตศึกษา, 
คกก.วิจัย, คกก.หน่วยฝึกฯ คกก.ควบคุมงานก่อสร้าง, คกก.ตรวจรับพัสดุ  

ตารางที่ 5.2-2 
7.4-9,7.1-7 

สนับสนุนการมุ่งเน้น
ผู้เรยีน 

สนับสนุนท าวิจัยในช้ันเรียน/ สร้างระบบพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู /พัฒนา
หลักสตูรฐานสมรรถนะ/ ระบบ LMS/ VOC system / EDU Initiative 

7.5-8 

การด าเนินงานเหนือ
ความคาดหมาย 

EDU Leader Deployment Program/ ระบบตดิตามผลการปฏิบตัิงาน/ ใช้ 
Evaluation Platforms 

- 

5.1ข(1) สภาพแวดล้อมของการท างาน  ศษ.ม.อ.ให้ความส าคัญกับการสร้างสภาวะแวดล้อมแก่บุคลากร
เพ่ือให้ท างานได้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจตาม 1.1 ค(1)  และก าหนดเป็นกระบวนการสนับสนุนการท างานที่
ส าคัญตามตารางที่ OP2-1  โดยมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม ทั้งด้านความ
ปลอดภัย และสวัสดิการตามตารางที่ 5.1-4  ทั้งนี้ได้มีการน ามาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การ

ประเด็นการเปลี่ยนแปลง การจัดการขีดความสามารถ การจัดการอัตราก าลัง 
1.การเปลี่ยนแปลงนโยบาย จัดสรร
อัตราบุคลากรลดลง (เกษียณ 2 คืน 1) 

- Reskills/ Upskills - Cross function 
management - Trainings on work processes  

- ทบทวนกรอบอัตราก าลัง      
- ท าแผนระยะสั้นและระยะยาว 

2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการ
บริหาร ภาควิชาเป็นแบบหลักสูตร 

- Cross function management - Trainings on 
work processes - Synergy - ทบทวนต าแหน่ง 

- การใช้ทรัพยากรบุคคล
ร่วมกัน - Rotation 

 3. การเปลี่ยนแปลงด้าน
สภาพแวดล้อม (Covid-19) 

- ICT/ Innovation trainings – RM review  
- Reskills/ Upskills -Cross functions  

- การใช้ทรัพยากรบุคคล
ร่วมกัน - จัดตารางท างาน  
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จัดการด้านความปลอดภัย สารเคมี การจัดการของเสีย ตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025 รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมเอ้ือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  โดยการจัดให้มีห้องน้ า
เป็นการเฉพาะ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ได้ทบทวนมาตรการความปลอดภัยเพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ให้เข้มงวดมากขึ้น โดยมีการติดตามรายวันและรายสัปดาห์ ผลจากการด าเนินการด้านสภาพแวดล้อมดังกล่าว
ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน (7.3-2) ความพึงพอใจต่อความเพียงพอของอุปกรณ์ใน
การท างาน (7.3-16) การได้รับการสนับสนุนความปลอดภัยในการท างาน  (7.3-18)  
ตารางท่ี 5.1-4  สภาพแวดล้อมของการท างาน 

วิธีการด าเนินการ ตัววัดผลการด าเนินงาน 

สุขภาวะ วัคซีนป้องกันโรค  Covid ครบ 2 เข็ม /การวัดอุณหภูมิ /
มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม - อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

อัตราบาดเจ็บ อุบัติเหตุ จากงาน สัดส่วนการ
ได้รับวัคซีน ท างาน การฝึกซ้อมปอ้งกันอัคคีภัย 

ความมั่นคงปลอดภัย ระบบความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด, สแกน
ลายนิ้วมือ, สแกนใบหน้า, ถังดับเพลิง) /การฝึกอบรมทักษะความปลอดภัย 

- ผลส ารวจประเมินความปลอดภยั 
- จ านวนผู้รับการอบรม 

ความสะดวกในการเข้าถึงการท างาน จัดพื้นท่ีท างาน ทางสัญจร พ้ืนท่ีจอด
รถ ทางลาด  ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ/ ประตูเปดิปิดอัตโนมัติ  

- ความพึงพอใจต่อความพร้อมของอุปกรณ์ใน
การท างาน 

5.1ข(2) นโยบายและสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร     
ศษ.ม.อ. เน้นการดูแลบุคลากรแบบองค์รวม ทั้งด้านสุขภาพ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพ่ือส่งเสริม

ให้บุคลากรปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาวะที่ดี ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม และจิตวิญญาณ 
เพ่ือขวัญก าลังใจและความผูกพันกับองค์กรตามตาราง 5.1-5 เพ่ือดูแลบุคลากรตาม P.1ก(3) ศษ.ม.อ. วางแผน
โดยวิเคราะห์ Need analysis  เพ่ือทบทวนสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรในระดับคณะ โดยคณบดีเป็นผู้แทนคณะ
ในการประชุม คกก.บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง  ในช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา คณะได้ปรับ
นโยบายและสวัสดิการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งเสริมให้บุคลากร WFH, ฉีดวัคซีน ตรวจคัดกรองแก่
บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสนับสนุนเงินดูแลช่วงพักฟ้ืนจาก Covid-19 
นอกจากนี้ ด้วยสวัสดิการ นโยบาย และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าว   (7.3-12 - 7.3-15) ท าให้คณะยังคงมี
ผลการปฏิบัติการเป็นไปตามเป้าหมายท่ามกลางวิกฤตท่ีเกิดขึ้น  
ตารางท่ี 5.1-5 บริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบาย  

บริการ  สิทธิประโยชน์ นโบาย สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

บริการ ห้องออกก าลังกาย,พยาบาล, ประชุม สนามกีฬา  zoom license  wifi  ตรวจสุขภาพ    
สิทธิประโยชน ์ ประกันสังคม,ชีวิต  ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาบุตรธิดา,ศึกษาต่อ กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ การลา งานช่วยเหลือในโอกาสแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ คลอดบุตร งานศพ  

 
 

 
 

นโยบาย  WFH ทุนพัฒนาวิชาการวิชาชีพในประเทศ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา  
- ทุนพัฒนาตนเอง ณ ต่างประเทศ   
- ขั้นพิเศษ ศอบต. 

 
- 
 

 

บางคน 

 
 

 

- 
บางคน 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร   
5.2ก(1)ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 5.2ก(2)การประเมิน
ความผูกพัน   ศษ. ม.อ. มีกระบวนการสร้างความผูกพัน 
ตามภาพที่ 5.2-1 ก าหนดปัจจัยความความผูกพันโดยการ
ส ารวจด้วยแบบสอบถาม ในเดือน พ.ค. ปี 2562 ผลการ
วิ เคราะห์ปัจจัยความผูกพันของสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์องค์กร 2) ความก้าวหน้าใน
งาน 3) สภาพแวดล้อมในการท างาน 4) ผู้บังคับบัญชา  5) 
สวัสดิการและการยกย่อง หลังจากนั้นได้ออกแบบแผนกล
ยุทธ์ แผนการปฏิบัติ ตามภาพที่ 2.1-1 สร้างความผูกพัน
ตามที่ได้วิเคราะห์ เช่น จัดสวัสดิการที่ดีตามตารางที่ 5.1-5 มอบหมายงานตาม TOR ที่ชัดเจนตรงและท้าทาย 
ได้ผลการวิเคราะห์ดัง 7.3-19 - 7.3-23 คณะและ รร.สาธิตฯ มีความพึงพอใจสูงในประเด็น มีเพ่ือนร่วมงานที่ดี
และมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี จากการทบทวนพบว่า คณะยังมีจุดด้อยเรื่องการสื่อสารภายใน คณะฯ จึงได้
ปรับปรุงกระบวนการตาม ภาพที่ 5.2-1 (ขั้น 5) และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรให้มีความหลากหลาย
และทันท่วงที ตามตารางที่ 1.1-2 ซึ่งช่วยให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจมากขึ้น (7.4-2) ในส่วนของพนักงานเงิน
รายได้ของ รร.สาธิตฯ (ประถม) พบว่ามีความต้องการด้านสวัสดิการเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ผู้บริหารได้พิจารณาให้
สวัสดิการตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยตามตารางที่  5.2-5 และ
สนับสนุนรางวัลตามตารางที ่5.2-2  
5.2ข วัฒนธรรมองค์กร ศษ .ม .อ . ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรผ่าน  Shared 
leadership ดังภาพที่ 1.1-1 และค่านิยมองค์กร THE SIGN การหล่อหลอมวัฒนธรรมการท างานดังกล่าวเป็น
สิ่งสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ ให้บรรลุวิสัยทัศน์  ผ่านระบบการท างานตามภาพที่  6.1-2  เช่น สร้าง
ทีม SCRUM ที่เข้มแข็งและมี Agility ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคลและสภาพบริบท
ของสังคม ที่มีพ้ืนฐานของความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมโดยมีเป้าหมายและมาตรการ ดังตารางที่ 5.2-1 
ทั้งนี้การสร้างทีม SCRUM ในแต่ละส่วนงานช่วยเพ่ิมอ านาจในการตัดสินใจและการออกแบบงาน โดยมีทีม
บริหาร รองคณบดีฯ และหัวหน้างานเป็น Coach และ Mentor ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวท าให้บุคลากร
มีการท างานที่บรรลุเป้าหมายที่น่าพอใจตาม (7.5-22) เกิดความความผูกพันที่ดี (7.3-2)  
ตารางท่ี 5.2-1  เป้าหมายและมาตรการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดี  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.2-1 กระบวนการสร้างความผูกพัน 

เป้าหมายในการเสริมสร้างวัฒนธรรม มาตรการ/ วิธีการ 
ความหลากหลายของมมุมองและวิธีคิด SCRUM,   Design Thinking,PLC, KM,  EDU Talk, Cooperative learning  
การเพิ่มอ านาจการตดัสินใจ Shared leadership, SCRUM, การมอบหมายงานที่ส าคญั 
การสื่อสารที่หลากหลายและเปิดกว้าง ตารางที่ 1.1-2 เช่น EDU Line, Social media, EDU Talk,  
ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมวันคร,ู วันหยุดทางศาสนา, การเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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5.2ค (1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน ศษ.ม.อ. มีระบบจัดการผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดการผลการปฏิบัติงานจะเริ่มต้นที่การ Commit TORs 
และ Competency ตามพันธกิจของส่วนงาน รวมถึงการน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ  SOb ตามตารางที่ 
2.2-1 และทบทวนผลการปฏิบัติงานตามตารางที ่4.1-2  และใช้ค่านิยมองค์กร หล่อหลอมไปสู่การท างาน ทั้งนี้
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานรายวัน  การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้รูปแบบ  คกก.กลั่นกรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมิน 360 องศา  (7.3-27, 7.3-28) เพ่ือใช้ในการปรับขั้นเงินเดือนและ
พัฒนาบุคลากร รวมถึงได้รับการพิจารณาขั้นเป็นกรณีพิเศษตามตาราง 5.1-5 ส่วนบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม TOR และ Competency จะไม่ได้รับขึ้นเงินเดือนตามปกติและต้อง Commit เพ่ือ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อผู้บริหารและมีการก ากับติดตามทุก 6 เดือน จากผลการประเมินและ
การปฏิบัติงานตลอดทั้งปี ศษ.ม.อ. ได้มีการคัดเลือกเพ่ือเป็นแบบอย่างและยกย่องเชิดชูตามตารางที ่ 5.2-2 
ตารางท่ี 5.2-2 EDU Award  
ชื่อรางวัล (# รางวัลภายนอก *รางวัลภายใน) การสอน บริการวิชาการ วิจัย นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
บุคลากรดีเด่น * x x x x x 
ครูตัวอย่าง * x x x - x 
Innovation Challenge * x - x x - 
เวทีคุณภาพ * x x x x - 
รางวัลสภาคณบดีดเีด่นแห่งชาติ # x - x - - 
รางวัลนักวิจัยดเีด่น # - - x - - 

5.2ค(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  ทีมบริหารและหน่วยการเจ้าหน้าที่ (HR) ก าหนดวิธีการค้นหาความ
ปรารถนาในการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร โดยแบ่งเป็นค้นหาความต้องการและความจ าเป็นเพ่ือใช้พัฒนา
ระบบ กรอบเวลาในการทบทวนความต้องการจ าเป็น และวิธีการตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นไว้ในตาราง
ที่ 5.2-3 โดยสารสนเทศจะถูกรายงานใน คกก.ส่วนงานดังตารางที่ 1.1-2 เนื่องจากสถานการณ์ Covid- 19 
ศษ.ม.อ. ได้ด าเนินการ 1) ปรับวิธีการศึกษาความต้องการจ าเป็นให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะกลุ่มมาก
ขึ้น 2) ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็น series ที่ต่อเนื่อง จัดพี่เลี้ยงในกลุ่มย่อย ๆ และก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และ 
3) ปรับรูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์ ผลการท าด าเนินงานท าให้มีตัวเลข inbound-outbound ของอาจารย์
ต่างชาติมากข้ึน จ านวนอาจารย์ที่ขอทุนวิจัยมีมากขึ้น และบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น  
ตารางท่ี 5.2-3 รูปแบบการรวบรวมความต้องการพัฒนาตนเอง  

วิธีการศึกษา ประเภทข้อมูล ความถี่ วิธีการตอบสนองต่อความปรารถนา 
ระบุความต้องการพัฒนาใน TOR ความต้องการ A A, B, C, L 

แจ้งข่าวสารเชิญฝึกอบรม ความต้องการ AN A, B 
ระดมความคดิเห็นในวง PLC ความต้องการ M A, C, D, L, K 

ก าหนดตามนโยบายมหาวิทยาลัย ความจ าเป็น BiA C, D, H, L 
ก าหนดตามสมรรถนะหลัก ความจ าเป็น Q C, E, G, H, L 
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี ความจ าเป็น Q C, F, L, I, J, K 
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วิธีการศึกษา ประเภทข้อมูล ความถี่ วิธีการตอบสนองต่อความปรารถนา 

ความต้องการของพื้นที ่ ความจ าเป็น Q F, H, I, J, L 
ดตูัวย่อจากอภิธานศพัท์ 

5.2ค(3) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา  การประเมินระบบการเรียนรู้และการพัฒนาแบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ ประสิทธิผลของระบบประเมินโดย คกก.ส่วนงานและ คกก.พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ด าเนินการปี
ละ 1 ครั้ง และการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบโดยเชื่อมโยงกับการพัฒนานวัตกรรมตาม 4.1 ค
(2) ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้เครื่องมือที่แสดงในตารางที่ 5.2-4 ผลจากการทบทวนคะแนนความผูกพันซึ่งลดลง
เล็กน้อยในปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 รวมถึงการปรับตัวด้านเทคโนโลยีและ WFH เป็นโอกาส
ให้ทีมบริหารและคณะกรรมการปรับปรุงระบบระบบการสื่อสารให้รวดเร็วและแม่นย า (4.1 ข) สร้างขวัญและ
ก าลังใจมากขึ้น  เน้นการปฏิบัติที่เท่าเทียม  และพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการจ าเป็น (5.2 ค(2)) ดัง
รายละเอียดในข้อ 5.2 ก(1) และ (2) ท าให้คะแนนความผูกพันของบุคลากรในปี 2563 เพ่ิมข้ึน  
ตารางท่ี 5.2-4  ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

การประเมิน เป้าหมายการประเมิน เคร่ืองมือ คณะกรรมการ 
ประสิทธิผล ความผูกพันของบุคลากร, ผลลัพธ์ที่ส าคัญ Benchmark, RM  คกก.ส่วนงาน/ คกก. พัฒนาหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ กระบวนการพัฒนาระบบ PLC, EDU Talk กรรมการพัฒนานวัตกรรม 

5.2ค(4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  ศษ.ม.อ. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และการเตรียมผู้น าในอนาคตตามตารางที่ 5.2-3 ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าจะด าเนินงานตามภาพที่ 6.1-2  มีการเปิดโอกาสแก่บุคลากรที่มี High Performance 
เรียนรู้การเป็นผู้น าเพ่ือสร้างความพร้อมในอนาคต เช่น การส่งผู้บริหารระดับรองคณบดี ประธานหลักสูตร 
หัวหน้างาน หรือผู้มีศักยภาพเป็นผู้บริหาร เข้ารับอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง การมอบหมายงานที่ส าคัญ  
อีกทั้งมีการติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรทุกสายงานเพ่ือผลักดันบุคลากรให้มี 
ความก้าวหน้า จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะอาจารย์ PSU-TPSF สนับสนุนทุนท าวิจัย (7.5-8,7.5-20) 
และอ่ืนๆ ดังตารางที่ 5.2-5  ทั้งนี้มีการก ากับติดตามและทบทวนแนวทางและวิธีการในส่งเสริมความก้าวหน้า
รายเดือนผ่านคณะกรรมาการประจ าส่วนงาน การสื่อสารผ่าน Social media ท าให้ ศษ.ม.อ. มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีในด้านการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร (7.3-8, 7.3-29-30)  
ตารางท่ี  5.2-5  การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานส าหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

ประเภท การจัดการ 

สายวิชาการ การพัฒนาเข้าสูต่ าแหน่งวิชาการ การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนต าแหน่ง ทุนวิจัย/น าเสนอผลงาน  ทุนสนับสนุน
การตีพิมพ์/แต่งต ารา ทุนพัฒนาระยะสั้น /กลาง/ยาว  เงินประชุมวิชาการ  ทุนพัฒนาสื่อการสอน ทุนศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก  ในประเทศ/ต่างประเทศ /ทุนภาษาอังกฤษ / การศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ดูงาน 

สายสนบัสนุน การพัฒนาเข้าสูต่ าแหน่งช านาญการและ เชี่ยวชาญ  การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนต าแหน่ง 
ทุนวิจัย  ทุนสนับสนุนการตีพิมพท์ุนเสนอผลงาน  ทุนพัฒนาสายสนับสนุน ทุนประชุมวิชาการ ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา อบรม/ดูงานตามวิชาชีพ 
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หมวด  6 ระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างาน    
6.1ก(1) การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการและ 6.1 ก(3) แนวคิดในการออกแบบ 
  ศษ.ม.อ. เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียและคู่ความร่วมมือ ได้แก่ คณะ 
วทท. และ มส.ในการออกแบบการจัดการศึกษา
และกระบวนการท างานที่สอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์กร  มี  คกก.ฝ่ายต่าง  ๆ เป็น พ่ี เลี้ ยงในการ
ออกแบบหลักสูตร ออกแบบการท างานด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม และการบริการทางวิชาการ 
ด าเนินการผ่านภาพที่ 6.1-1 เริ่มด้วยการรับฟังเสียง
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  น ามาจัดท าเป็น
ข้อก าหนดที่ส าคัญและ ออกแบบการท างานโดยใช้ 
Design thinking และใช้ SA1-SA4 ด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ใน
ตารางที่ 2.2-1 และสื่อสารการปฏิบัติงาน ใช้การก ากับติดตามการด าเนินงาน ปรับปรุงและทบทวนงานโดยใช้ 
COSO, Collaborative learning เพ่ือดูความส าเร็จของ OKRs และใช้ค่านิยมองค์กรมุ่งสร้างให้เกิดนวัตกรรม
ในทุกระดับโดยมี EDU Incentive System ที่เป็นระบบเป็นหนุนเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง ศษ. ม.อ. ใช้ SA ในการออกแบบหลักสูตรใหม่ๆ ท าให้แขนงการศึกษาปฐมวัยและสังคมศึกษา 
เป็นหลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนสูงสุด หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีใช้แนวคิด OBE บูรณาการร่วมกับแนวคิดการ
จัดท าหลักสูตรแบบ Module และ Non-credit รร.สาธิตฯ (ประถมฯ และมัธยมฯ) มีการปรับหลักสูตรที่เน้น
สมรรถนะและบูรณาการแนวคิด Coding ให้เกิดแนวคิดการสร้างนวัตกรรมในทุกระดับขององค์กร เพ่ือตอบ
โจทย์การเป็นผู้น าด้าน AL มีการร่วมกันทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กระบวนการท างานของ
หลักสูตรต่างๆ ในแต่ละไตรมาสโดยประเมินจากการบรรลุ OKRs  การบริการวิชาการและพันธกิจเพ่ือสังคมมี
การปรับกระบวนการท างานของแผนงานในการให้บริการจาก Onsite ไปสู่ระบบ Online ในการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์ในประเด็นเทคโนโลยี (SC4) ช่วยให้ ศษ.ม.อ. ออกแบบการให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นและ
เป็นการเพ่ิมรายได้และช่วยยกระดับการพัฒนาบุคลากรได้พ้ืนที่ได้ในวงกว้างขึ้น ถึงแม้จะเผชิญสถานการณ์ 
Covid-19 ในส่วนของการวิจัยมีการออกแบบการด าเนินงานผ่าน Research roadmap ที่ผ่านการอนุมัติโดย 
คกก.วิจัยมีการปรับปรุงงานตาม P.2ค 
6.1ก(2) กระบวนการท างานที่ส าคัญ 
  กระบวนการท างานที่ส าคัญของ ศษ.ม.อ. เน้นการท างานแบบร่วมมือและ Cross function เชื่อมโยง
การท างานกับ คกก.ต่าง ๆ ส่วนงานและหลักสูตร เชิงบูรณการที่เน้นรูปแบบ Academic leadership เพ่ือให้
เกิดมาตรฐานเดียวกัน  มีกระบวนการท างานที่ส าคัญ  6 ขั้นตอน ดังภาพที่ 6.1-1 เพ่ือช่วยในการติดตามการ

      ภาพที่ 6.1-1 EDU Star Framework 
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ท างานให้บรรลุเป้าหมาย  สามารถจ าแนกกระบวนการท างานหลักได้มีการก าหนด Focus และ Agenda ที่
เชื่อมโยงกับ AL ส่วนกระบวนการท างานในการสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนผ่าน Design thinking และ Area-
based education พัฒนาปรับปรุงโดยอาศัย Collaborative learning ตามตารางที ่OP2-1 
6.1ข การจัดการกระบวนการ6.1ข(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ  
   ศษ.ม.อ. น ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติในงานประจ าวัน โดยอิงระเบียบ ข้อบังคับ (ตารางที่ OP1-3) 
เพ่ือให้การด าเนินงานประจ าวันมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน มีการแบ่งส่วนงานที่ชัดเจนและการ
ท างานแบบ Cross function ท าให้การด าเนินเกิดการ บูรณาการในทุกระดับ ช่วยลดความซ้ าซ้อนในการ
ท างานและมีความเป็นเอกภาพ การน ากระบวนการ  การด าเนินงานต่างๆไปสู่การปฏิบัติจึงเชื่อมโยงกับภาพที่ 
6.1-1 ขั้น 3 ซึ่งส่วนงานและฝ่ายงานรวมถึง รร. สาธิตฯ ต้องด าเนินงานตาม OKRs ที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน ดัง
ตารางที่ 2.2-1 ซึ่งส่วนงานมีระบบควบคุมการปฏิบัติงานโดยใช้ภาพที่ 6.1-1ขั้น 4 บูรณาการร่วมกับการใช้ 
EDU Improvement Tool (ภาพที่ 6.1-2) เพ่ือตรวจเช็คความสามารถในการด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย
รวมถึงการให้ความส าคัญในการติดตาม LD 
และ LG ของแต่ละส่วนงาน/หลักสูตรและ
ใช้การ KM, PLC เป็นตัวก ากับติดตามเพ่ือ
การพัฒนางานและโดยการก ากับติดตาม
ของกรรมการต่ างๆ ส่ วนงานจะต้อง
น าเสนอความก้าวหน้าของการบรรลุ OKRs 
ในการประชุมประจ าเดือน รวมถึงไตรมาส
หากพบตัวชี้วัดไหนยังไม่ได้ด าเนินการหรือ
ยังไม่บรรลุก็จะมีการปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนงานต่างๆ ได้
ติดตามอย่างใกล้ชิด        
6.1ข(2) กระบวนการสนับสนุน 
  กระบวนการสนับสนุนการท างานของ ศษ. ม.อ.เป็นการเกื้อหนุนการท างานในฝ่ายต่างๆ ตามค่านิยม
ขององค์กรในเรื่อง Team learning  และเน้น Shared leadership รวมถึง EDU Star Framework และ 
EDU Improvement Tools  มีคณะกรรมส่วนงานต่างๆ ให้ค าแนะชี้แนะแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และมีประธานหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรช่วยหนุนเสริมการท างาน  รวมถึงการ 
Coaching/ Mentoring ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ศษ.ม.อ.ได้เตรียมและพัฒนาทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้
พร้อมการใช้งานโดยมีการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทางด้านพลศึกษา ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้อง
ท างานร่วม (Co-working space) และสาธารณูปโภคต่าง ทั้งยังริเริ่มก่อสร้างอาคารปฏิบัติติการศึกษาศาสตร์
ที่ทันสมัย และในสถานการณ์การแพร่ของโรคระบาดมีการเปลี่ยนลักษณะการท างานที่เป็น WFM และการ
จัดระบบประกันสุขภาพ ส่งเสริมการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกัน Covid-19 (7.1-30) รวมถึงการสนับสนุนการท างาน

        ภาพที ่6.1-2  EDU Framework Tools                    
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ผ่านระบบเครือข่ายโดยปรับปรุงการลงเวลาท างานผ่านระบบออนไลน์และจัดตารางการท างานให้มีความ
ยืดหยุ่น   

 6.1ข(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
 หลักสูตร การบริการและงานวิจัยของ ศษ.ม.อ. ถูกปรับปรุงตามขั้นตอนโดยใช้ภาพที่ 6.1-1 ขั้น 4 
ในส่วนของหลักสูตรจะมี คกก.บริหารหลักสูตรเป็นเจ้าภาพหลักในการปรับปรุงตามเกณฑ์ AUN QA ในทุก 5 
ปี และปรับปรุงย่อยทุก ๆ 1 ปี หลักสูตรของทั้ง 2 รร. มีการปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
การศึกษาชาติ เกณฑ์ สมศ. และจุดเน้นของโรงเรียนซึ่งมีการทบทวนทุกปี และมีรองคณบดีฝ่ายฯ จัดประชุม
ชี้แจงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นอาจารย์ทุกคนอบรมเกณฑ์ AUN-QA ในทุก 2 ปี (รวมถึงการเป็น
ผู้ประเมิน) มีการติดตามผล และรายงานผลของการด าเนินงานผ่าน คกก.คณะเพ่ือให้ Feedback ในการ
พัฒนาหลักสูตร โดยยึดผลคะแนนการประเมินหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรเป็นฐานหลักสูตรที่มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นก็ได้รับรางวัลตาม EDU Star Framework ขั้นที่ 5 และส่งเสริมต่อยอดเป็นนวัตกรรมส่วน
การให้บริการทางวิชาการมีการประเมินทุกกิจกรรมและปรับปรุงทุกปีตามยุทธศาสตร์ชาติและเชิงพ้ืนที่ และมี
การประเมินผลการด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี โดยใช้ AAR การเพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงการด าเนินงานด้านวิจัยจะด า เนินการผ่านระดับหลักสูตร
ตาม OKRs และ คกก.วิจัยฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานรายเดือนทั้งจ านวนงานตีพิมพ์ เงินรางวัล
สนับสนุน  มีการสร้างกลไกพ่ีเลี้ยงนักวิจัยและแบ่งกลุ่มนักวิจัยผ่านกระบวนการ Coaching/ Mentoring เป็น
รายไตรมาส และกระตุ้นด้วยการสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยต่างประเทศเพ่ิมขึ้นตามค่านิยม (V7) เพ่ือเพ่ิม
จ านวนตีพิมพ์  นอกจากนี้น าผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจากตามตารางที่ OP2-1 กระบวนการท างานที่ส าคัญ
มาก ากับควบคู่กันไปเพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการท างานได้ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
6.1ค การจัดการเครือข่ายอุปทาน 
 ศษ.ม.อ.คัดเลือกผู้ส่งมอบและพันธมิตรโดยพิจารณาจากสมรรถนะหลักตามข้อ 2.1ก (4) ของผู้ส่งมอบ
และความพร้อมในการท างานร่วมกัน  ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ
การเงินและพัสดุ โดย ศษ.ม.อ. ได้ชี้แจงกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ให้เข้าใจตรงกัน เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ส่งมอบ
สามารถส่งมอบได้ทันตามเวลา  ถูกต้อง และมีคุณภาพ  โดยประเมินจาก feedback และ KM ของ CoP ที่
ผ่านมาได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารในการเลือกผู้ส่งมอบที่ส่งมอบได้ตรง
ตามความต้องการ และไม่ผูกขาดกับผู้ส่งมอบรายหนึ่งรายใด ศษ.ม.อ. มีการพัฒนาศักยภาพผู้ส่งมอบ และ
พันธมิตร โดยการพูดคุย สื่อสาร และรับฟังข้อเสนอแนะ  เพ่ือให้เกิดความผูกพันร่วมกันและน า ไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม เช่น การจัดการพัสดุด้วย QR Code     
  6.1ง การจัดการนวัตกรรม 

ศษ.ม.อ. มีนโยบายให้ทุกฝ่ายงานและสาขาวิชาใช้และพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานการ
ท างานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ โดยใช้แนวคิด Design Thinking, Think, Pair, Share  และ THE SIGN (V5) ในการ
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ออกแบบกิจกรรมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกับคู่ความร่วมมือ เช่น วทท. และ มส. โดยก าหนด
เป้าหมายของกิจกรรมแต่ละครั้งให้ครอบคลุม 1) เพ่ือฟังเสียงของลูกค้าของแต่ละฝ่าย 2) เพ่ือก าหนดประเด็น
ปัญหาหรือความต้องการ 3) เพ่ือหาทางออกในการแก้ปัญหา 4) เพ่ือพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม 5) เพ่ือทดลอง
ใช้และประเมินเพ่ือปรับปรุงนวัตกรรม และ 6) เพ่ือเรียนรู้นวัตกรรมข้ามสายงานและและน าไปใช้ทั้งองค์กร 
จนท าให้มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๆ (7.1-23) เช่น การใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกปฏิบัติการสอน การ
จัดตั้งศูนย์โค้ดดิ้งที่ รร.สาธิตฯ (ประถม) การบริหารจัดการหลักสูตร วมว. ที่เน้น Project-based learning 
และบริการวิชาการโครงการ SMP ของ รร.สาธิตฯ (มัธยมฯ) และนวัตกรรมการสอนรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
คณะมีการทบทวนผลการใช้นวัตกรรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในแต่ละฝ่ายงานมีการทบทวนผลการใช้
นวัตกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
6.2ก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ   
       ศษ.มอ. มีการจัดการต้นทุน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานผ่านภาพที่ 6.1-1 โดย
เริ่มต้นตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานและข้อก าหนดส าคัญเพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมายโดย
ด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณในการใช้จ่ายเงินประจ าปีของแต่ละฝ่ายงาน ได้แก่ แผนงานด้านการจัด
การศึกษา แผนงานด้านพัฒนาบุคลากร และแผนงานด้านบริการวิชาการและพันธกิจทางสังคมมีการติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านนวัตกรรมระบบ MASS ของมหาวิทยาลัยแบบ Real time เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดผ่าน EDU Review (ตารางที่ 4.1-2) ทบทวนเป็นรายเดือนผ่านที่ประชุม 
คกก.ส่วนงาน  และรับรองผลการการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมหาวิทยาลัย ในการพิจารณารอบเวลาในการ
ท างานในส่วนของงานด้านการจัดการศึกษา มีการปรับกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ในการ
ดูแลนักศึกษาที่ปรึกษาโดยใช้ Coaching/Mentoring ช่วยให้นักศึกษาจบตามระยะเวลามากขึ้น (7.1-17-18) 
งานวิจัยมีการปรับระบบงานวารสารโดยใช้เทคโนโลยีและระบบ One-stop service ท าให้มีผู้สนใจจาก
ภายนอกส่งงานมาตีพิมพ์เพ่ิมขึ้น (7.1-21) ในการเพ่ิมผลผลิตด้านการบริการวิชาการและพันธกิจทางสังคมมี
การบูรณาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการให้บริการในช่วงสถานการณ์ Covid-19  ท าให้มีรายรับมาก
ขึ้น (7.5-7)  มีการลดต้นทุนในการด าเนินงานโดยใช้ ระบบ LEAN ซึ่งในปีที่ผ่านมาช่วยท าให้ ศษ.ม.อ.สามารถ
จัดการกบัต้นทุนได้ดีมากข้ึนโดยเฉพาะในส่วนของ รร.สาธิตฯ (ประถม) (7.5-1) และในส่วนของคณะฯ ที่มีการ
น าระบบการเช่าซื้อมาทดแทนระบบการสั่งซื้อในแผนงานด้านเทคโนโลยี ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง
ดูแลรักษา  
6.2ข ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์   

ศษ.ม.อ. ตระหนักในเรื่องการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สิ่ง

ที่ต้องพึงระวังคือ ภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งในรูปแบบการโจรกรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นความลับ ทรัพย์สินทางปัญญา การโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ปัญหาด้านความ

มั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ Lack of 
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security features (Firewall, Antivirus), bug, hole, no patch, no standard 2) ด้านกระบวนการ ได้แก่ 

Design for security, Trace, Audit, Study up-to-date 3) ผู้ใช้งาน  ได้แก่ Lack of knowledge, Lack of 

commitment, Human error ศษ.ม.อ. ได้ด าเนินการตามการประกาศใช้ “นโยบายและแนวปฏิบัติในการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2558” การก าหนดแนวปฏิบัติที่มีการพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตน

ที่มีความมั่นคงปลอดภัย การส ารองข้อมูล การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง ศษ.ม.อ.ได้น าเทคโนโลยี Firewall และ 

Software Antivirus มาใช้ในด้านการรักษาความปลอดภัย และได้ก าหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัย

และการรักษาข้อมูลสารสนเทศ โดยการดูและรักษาอัพเกรด Software ให้มีความทันสมัย และมีการส ารอง

ข้อมูลไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ psu passport  

6.2ค(1) ความปลอดภัย   

 ศษ. ม.อ. ได้ค านึงถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุของคณะ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง (RA) 
วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยงตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด าเนินการโดยงานประกันคุณภาพของ ศษ.ม.อ. และฝ่ายต่างๆ รวมทั้งจัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยง (RM) ตามแผนปฏิบัติการของคณะเป็นประจ าทุกปี ความปลอดภัยในด้านจัดการเรียนการสอน คณะได้
ค านึงถึงการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดการสอน โดยใช้หลักการการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ก ากับติดตามโดย
ทีมบริหาร  และฝ่ายงานอาคารสถานที่ให้มีระบบความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งการจัดอบรมบุคลากร
เป็นประทุกปี   เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมีระบบการบริการที่สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 ตารางท่ี 6.2-1 ระบบความปลอดภัย 

หัวข้อ การก ากับดูแล  (A= cause analysis,  P= protection, E= examine, R= Restore) 
โครงสร้างอาคาร 
 

 แก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และมาตรการป้องกัน (A.R) ก ากับดูแลอุบัติเหตุจากไซต์งานก่อสร้างให้มี
ความปลอดภัย โดย คกก.ตรวจรับงาน และกรรมการคมุงานก่อสร้าง (วิศวกร) (P,E) 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

ตรวจสอบถังน้ าส ารองให้เพียงพอต่อการใช้งาน  (E) แก้ไขลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ความเข้มของแสง 
การระบายอากาศ การควบคุมอุณหภูมิ (R) การตัดแต่งต้นไม้เพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ (P) 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

สแกนลายนิ้วมือ, Face Detection และติดตั้งกล้องวงจรปิด 24 ชม. ทุกอาคาร (P) ตรวจสอบรอบการใช้
งาน เช่น ความพร้อมใช้ถังดับเพลงิ (E) ประเมินจุดเสี่ยงภายในอาคารเรยีน โดย รปภ. 24 ช่ัวโมง (P,A) 

โรคตดิต่อและ
โรคไม่ตดิต่อ 

ตรวจร่างกายประจ าปี เพื่อคัดกรองโรคไมต่ิดต่อ (P, A, E, R) ฉีดวคัซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค Covid-19 และ  
(P, A,) และกักตัว Local Quarantine (LQ) และการรักษาตามมาตรการของมหาวิทยาลัย ก ากับโดย
พยาบาลวิชาชีพ มาตรฐาน HACCP ของห้องครัว วิเคราะห์กลุ่มเสีย่ง เช่น โรคอ้วน, Office Syndrome 
และเข้าสู่การปรับพฤติกรรมสุขภาพ (R, A) 

สุขภาพและการ
ดูแล 

อบรมบุคลากรในการวิเคราะห์ความเสีย่ง (RA) จัดการความเสี่ยง (RM) จากการบาดเจ็บและอุบตัิเหตุ (P, 
E, A, R) จัดพื้นท่ีสีเขียว และป้องกันการเกิดโรค Office Syndrome (P, R) บุคลากรเข้ารับบริการการ
นวดจากสวสัดิการของมหาวิทยาลยั (P, R) 

  จัดการของเสีย วิเคราะห์องค์ประกอบของขยะมลูฝอย (A) การแยกขยะอันตราย (P, R)  จัดการของเสียอันตรายใน
ห้องปฏิบัติการ (P, E, R) 
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6.2ค(2)  ความต่อเนื่องทางธุรกิจ      
เพ่ือให้พันธกิจต่างๆ ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน ศษ.ม.อ. มีการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ เพ่ือน ามาจัดท าแผนเผชิญเหตุในช่วงสถานการณ์ต่างๆ เช่น น้ าท่วม พายุ 
อัคคีภัย ก่อการร้าย โรคระบาด เป็นต้น พบว่าภัยธรรมชาติที่ประสบบ่อยครั้งที่สุดคือภัยน้ าท่วม ทั้งนี้ได้มีการ
ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการใช้ระบบการระบายน้ า รวมถึงการซักซ้อมอัคคีภัยร่วมกับมหาวิทยาลัยซึ่ง
ในรอบหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดภัยดังกล่าวขึ้น เนื่องด้วย ศษ.ม.อ.อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยตามประกาศ พรก.
ฉุกเฉินของรัฐบาลได้มีการสอดส่อง ดูแล ความปลอดภัยร่วมกับมหาวิทยาลัยผ่านระบบ CCTV ตลอด 24 ชม.
ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุดังกล่าว ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดการเรียนแบบ 
online และ onsite ตามความจ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่องและมีแผนในการรณรงค์การฉีด
วัคซีนให้กับ นร/นศ.และบุคลากร ท าให้ถึงแม้จะเผชิญกับสถานการณ์ Covid-19 ก็สามารถท าให้องค์กร
ด าเนินงานได้ตามปกติ โดยมีแนวทางและมาตรการต่างๆ ดังตารางที่ 6.2-2 กรณีไม่สามารถใช้อาคารและ
สถานที่ในคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้ จะใช้วิธีการ 1) เตรียมความพร้อมของอาจารย์และนักเรียน/นักศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอนและการอบรมแบบ hybrid/online/ on hand 2) จัดเตรียมอุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตให้นักศึกษา 3) จัดระบบสารสนเทศและโปรแกรมเพ่ือตอบสนอง   
พันธกิจ และการท างานของบุคลากรทางไกล 4) สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น โปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชั่นส าหรับการเรียนการสอน ฐานข้อมูล E-book E-journal 5) จัดให้มีการ WFH โดยสลับการ
ท างาน 
ตารางที่ 6.2-2 การด าเนินการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ด้านน  าท่วม/พายุ/อัคคีภัย 
การป้องกัน 1.ปรับระบบท่อระบายน้ า เครื่องสูบน้ า  2. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  
การกู้คืนสูส่ภาพเดิม 1.การท าความสะอาด 5ส  2.ประกันภัย 

ด้านภัยการเมืองและ 
การก่อการร้าย 

การป้องกัน 1.ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด 2.ระบบข่าวสารและการ
สื่อสารในพ้ืนท่ี 3.การให้ความรู้แกบุ่คลากรและลูกค้า  
การกู้คืนสูส่ภาพเดิม  1.สวัสดิการการท างานในพ้ืนท่ี 2. เงินเยียวยา 

ด้านโรคระบาด 
 Covid-19 

การป้องกัน 1.WFH  2.ฉีดวัคซีน  3. แผนป้องกันและ ATK บุคลากรและ นศ.ร้อยละ  
20/สัปดาห ์การกู้คืนสูส่ภาพเดิม 1.มี ม.อ. เป็น LQ  2. มีพยาบาลและ นศ.ช่วยงาน 
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หมวด 7  ผลลัพธ ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียน และบริการทีต่อบสนองต่อลกูค้ากลุ่มอื่นและด้านกระบวนการ 
 7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
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 หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2564  ปัจจุบันอยู่ระหวา่งส่งรายงานให้คณะกรรมการประเมิน ไดร้ับผลการประเมินช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 
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รหัส ตัวชี้วัด หน่วย แผน 
64 

ปี 
2562 2563 2564 

ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 

7.1-7 ความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงต่อการสอนแบบ 
Active Learning ของนักศึกษา คะแนน 4.50 4.67 4.71 4.68 

7.1-8 จ านวนสัญญาจ้างจากการรับบริการวิชาการ หน่วยงาน - 55 46 42 

7.1-9 
ร้อยละของจ านวนงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม 
ป.โท ป.เอก 

ร้อยละ 
- 100 100 100 

7.1-10 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อคุณภาพ
โภชนาการของโรงเรียนสาธิตฯ (ประถม) คะแนน 3.00 - 3.27 4.43 

7.1ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ/ความปลอดภัยและ 
การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน) 
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รหัส ตัวชี้วัด หน่วย แผน 
64 

ปี 
2562 2563 2564 

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

7.1-14 
จ านวนครั้งของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการประชุมวางแผน (ประถม) 

ครั้ง/ปี 
กศ. 2 2 2 2 

7.1-15 
จ านวนครั้งของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการประชุมวางแผน (มัธยม) 

ครั้ง/ปี 
กศ. 2 8 8 9 

7.1-16 จ านวนนักเรียนท่ีรบัทุน AFS (มัธยม) คน 15 19 9 9 

7.1-17 บัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 90.05 96.74 97.77 

7.1-18 บัณฑิตระดบับัณฑติศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 3.67* 

งดรับ/เลื่อนจบ 77.32 เลื่อนจบ 
Covid-19 

7.1-19 การให้บริการด้านตา่ง ๆ แก่ นศ. คะแนน 4.00 4.30 4.40 4.30 
7.1-20 ความพึงพอใจต่อหลักสตูรระดับปริญญาตร ี คะแนน 4.00 4.07 4.06 3.69 

     ประสิทธิผลของกระบวนการท างาน ท าให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผลการทดสอบความรู้ของนักเรียนทุก
ระดับดีกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างดีในทุก ๆ ปี (ปี 2563-2564 ระดับ ม.
ต้นสอบตามความสมัครใจ) ผลลัพธ์จากการให้บริการวิชาการ ท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เกิดการพัฒนาตนเอง เกิด
การเรียนรู้จนสามารถน าไปยื่นขอต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ (7.1-13)ผลของการดูแลชุมชนการเรียนรู้ ตามโครงการ 
SMP ที่ รร.สาธิตฯ (มัธยม) ร่วมสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน ท าให้นักเรียนใน
โครงการสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นที่น่าพอใจ (7.1-12) ผลการด าเนินงานด้าน
ประสิทธิผลของการด าเนินงานอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ และการดูแลด้านความปลอดภัยและการ
เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินการมีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ ด้านกลยุทธ์ 
ด้านระเบียบกฎหมาย ด้านการด าเนินงานและด้านการเงิน ท าให้ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอยู่ในระดับที่
ควบคุมได้ การดูแลความปลอดภัยต่อภาวะระบาดของ COVID-19 บุคลากรได้รับวัคซีนตามที่ก าหนดและไม่มี
ผู้เสียชีวิตเกิดข้ึนในคณะ (7.1-26 – 7.1-30) 
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รหัส ตัวชี้วัด หน่วย แผน 
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ปี 
2562 2563 2564 

(คู่เทียบ มข./มช.)  (-/4.45) (4.24/4.40) (4.07/-) 

7.1-21 ร้อยละของบทความวิจยัที่หน่วยงาน
ภายนอกมาตีพมิพ ์ ร้อยละ 40 52.27 65.90 75.55 

7.1-22 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบณัฑติ บาท - 37,219 35,709 11,357.05 
7.1-23 จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการท างาน ช้ิน - 15 19 17 

7.1-24 จ านวนนักศึกษาของคณะที่โรงเรียนรับเข้า
ฝึกปฏิบัติการสอน(มัธยม) คน 20 24 24 25 

7.1-25 ฐานข้อมูลวารสารงานวิจัย 
(คู่เทียบ มข./มช.) - ฐาน1 1 

(2/2) 
1 

(2/2) 
1 

(2/2) 
ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉนิ 
7.1-26 สถิติไฟไหม ้ ครั้ง 0 0 0 0 
7.1-27 สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหต ุ คน 0 0 0 0 

7.2-28 ข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองเกี่ยวกบัอาหาร
เป็นพิษ จ านวน - 0 0 0 

7.1-29 จ านวนครั้งของการล่มของเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์ ครั้ง 0 0 0 0 

7.3-30 
ร้อยละของบุคลากรคณะ ศษ. ร.ร.สาธิตฯ
(มัธยม) ร.ร.สาธิตฯ(ประถม) ท่ีได้รบัวัคซีน 
Covid-19 (เข็มที่ 1 และ  2) 

ร้อยละ 
70.00 - 

95.50/90.00 
75.00/75.00 
78.79/75.76 

- 

 
7.1ค  ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครอืข่ายอุปทาน 

 

     การจัดการเครือข่ายอุปทาน รวมถึงผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอน มีคณะ วทท.และ มส.
เป็นคู่ความร่วมมือในการผลิตนักเรียนและบัณฑิต ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่ดีเสมอมา (7.1-13) จ านวนหน่วยฝึกฯ มี
จ านวนที่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา      (7.1-32) การส่งมอบจากผู้ส่งมอบเป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎ ระเบียบ
ของระบบราชการ (7.1-34, 7.1-37)ด้านบริการวิชาการ ผู้รับบริการวิชาการแบบว่าจ้างให้ความร่วมมือที่ดี ทั้งการ
ร่วมวางแผนและการตกลงท าสัญญาว่าจ้าง (7.1-33, 7.1-35) 
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ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน 

7.1-32 จ านวนหน่วยฝึกงานและฝึกสอนในและ
ต่างประเทศ หน่วยฝึก 90 76 74 76 

7.1-33 ร้อยละของงานบริการวิชาการแบบว่าจ้างที่
ส่งมอบไดต้รงเวลา ร้อยละ 100 100 100 100 

7.1-34 การจัดซื้อจดัจ้างท่ีไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลง ครั้ง 0 0 0 0 

7.1-35 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วม SWOT การ
บริการวิชาการในแตล่ะป ี หน่วยงาน 10 16 20 10 

7.1-36 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ รพ.สต.ที่ส่ง
มอบสุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียน 

คะแนน 3.00 - 3.19 4.99 

7.1-37 
ร้อยละของการส่งมอบเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

ร้อยละ - 100 100 100 

7.1-38 
ความพึงพอใจของผู้ส่งมอบต่อการบริหาร
จัดการของคณะ 

คะแนน - 5.00 5.00 5.00 

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 
 7.2ก(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อื่น 
 

 
 
 
 
 

     ความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อคณะเพิ่มข้ึนและความไม่พึงพอใจลดลง เป็นผลมาจากการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคณะและวิธีการบริการที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทั้งแบบ online และ onsite 



58 
 

 
รหัส ตัวชี้วัด หน่วย แผน 

64 
ปี 

2562 2563 2564 
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกคา้ 

7.2-4 จ านวนทุนการศึกษาท่ีมอบให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี ทุน 50 60 79 343 

7.2-5 การคงอยู่ของ นศ.เมื่อสิ้นปีการศึกษาท่ี 1  
(คู่เทียบ มข./มช.) ร้อยละ 100 97.64 

(93.31/96.62) 
98.48 

(93.73/98.12) 
92.22 

(96.57/98.25) 

7.2-6 ความพึงพอใจต่อกรบริการวิชาการ 
(คู่เทียบ มข./มช.) คะแนน 4.00 4.38 

(4.42/4.13) 
4.39 

(4.48/4.87) 
4.29 

(-/4.51) 

7.2-7 ความพึงพอใจของการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาต ิ คะแนน 4.00 4.22 4.45 4.66 
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7.2-8 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คะแนน 3.51 4.32 4.45 4.66 

7.2-9 ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างบริการวิชาการ คะแนน 3.51 - 4.32 4.38 

7.2-10 ความคุ้มค่าคุม้ทุนต่อการว่าจ้างบรกิาร
วิชาการ คะแนน 3.51 - 4.44 - 

7.2-11 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ ร.ร.สาธติฯ
(ประถม) คะแนน - - 3.19 3.58 

7.2-12 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ ร.ร.สาธติฯ
(มัธยม) คะแนน 3.51 - 3.69 4.42 

7.2-13 ความไม่พึงพอใจของผู้ปกครองต่อ  
ร.ร.สาธิตฯ(ประถม) 

คะแนน 0.50 - 0.22 0.18 

7.2-14 ความไม่พึงพอใจของผู้ปกครองต่อ  
ร.ร.สาธิตฯ(มัธยม) 

คะแนน 0.50 - 0.03 0.04 

7.2-15 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับวัคซีนตามวัยครบ
ตามเกณฑ ์ ร้อยละ - 98.89 98.99 ผปค.พาไปฉดี 

ช่วง online 

7.2-16 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีน้ าหนักตามเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ - 83..11 62.9 ผปค.พาไปฉดี 

ช่วง online 
 
7.2ก(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อื่น 
 

 
 

 
     ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีต่อ ศษ.ม.อ. มีจ านวนมากขึ้นทุกปี รวมถึงความผูกพันของลูกค้า
บริการวิชาการท่ีกลับมาใช้บริการซ้ า 7.2-20 มจี านวนถึง การใช้บริการที่ซ้ าแล้วซ้ าอีกแสดงถึงคุณภาพการ
ให้บริการที่ดี ที่ท าให้ลูกค้าประทับใจ 
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ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของลูกค้า 
7.2-18 ความผูกพันของบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ี

ต่อคณะ คะแนน 4.00 4.60 4.51 4.24 

7.2-19 จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสตูรจากชมรม
ผู้ปกครอง 

กิจกรรม - 2 4 5 

7.2-20 ร้อยละของลูกค้าบริการวิชาการทีใ่ช้บริการ
ซ้ า ร้อยละ 10.00 19.90 17.49 7.88 

 
7.3 ผลลัพธ์ด้านบคุลากร 
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รหัส ตัวชี้วัด หน่วย แผน 
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ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

7.3-3 อัตราส่วนสายวิชาการต่อสายสนับสนุน
(คณะ) อัตราส่วน 1.75:1 1.57:1 1.74:1 1.74:1 

7.3-4 อัตราส่วนสายวิชาการต่อสายสนับสนุน
(มัธยม)  อัตราส่วน - 1.45:1 1.38:1 1.38:1 

7.3-5 อัตราส่วนสายวิชาการต่อสายสนับสนุน
(ประถม)  อัตราส่วน - 2:1 2.17:1 2.17:1 

7.3-6 บุคลากรสายวิชาการทีไ่ดร้ับทุนศกึษาต่อ 
(คู่เทียบ มข./มช.) ร้อยละ - 4.35 

(1.39/1.47) 
7.58 

(0.56/0) 
7.58 

(4.17/5.48) 

7.3-7 
ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่เป็น reviewer 
งานวิจัยระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 
- 4.35 7.58 33.33 

7.3-8 
จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับรางวัล/แตง่ตั้งสู่
มาตรฐานสมรรถนะ (มัธยม) 

จ านวน - 3 12 18 

7.3-9 ความสัมพันธ์ของบุคลากรกับเพื่อนร่วมงาน คะแนน 3.51 - 4.03 4.12 

7.3-10 
การมองเห็นอนาคตในการท างานท่ีฝากไว้
กับองค์กรแห่งน้ี 

คะแนน 3.51 - 3.68 3.88 

7.3-11 
การไดร้ับข้อมลูข่าวสารภายในองค์กรอย่าง
ชัดเจน 

คะแนน 3.51 - 3.57 3.68 

7.3-12 จ านวนบุคลากรที่เบิกค่ารักษาพยาบาล คน - 54 61 43 
7.3-13 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุคลากร บาท - 227,184 433,192 183,311 
7.3-14 จ านวนบุคลากรที่เบิกค่าตรวจสุขภาพ คน - 49 18 19 
7.3-15 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ บาท - 62,105 25,230 24,080 

7.3-16 
ความพึงพอใจต่อความเพียงพอของอุปกรณ์
ในการท างาน 

คะแนน 3.51 - 3.58 3.62 

7.3-17 ร้อยละของบุคลากรที่กระท าผิดจริยธรรม ร้อยละ 1 0 0 0 

7.3-18 
การได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างาน 

คะแนน 3.51 - 3.96 4.01 

7.3-19 ความผูกพันของบุคลากรต่อผู้บังคับบัญชา คะแนน 3.51 3.56 3.77 3.82 

7.3-20 
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาพลักษณ์
องค์กร 

คะแนน 3.51 4.01 4.18 4.15 

7.3-21 
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

คะแนน 3.51 3.62 3.80 4.12 

7.3-22 
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวัสดิการและ
การยกย่อง 

คะแนน 3.51 3.47 3.55 3.68 

7.3-23 ความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าในงาน คะแนน 3.51 3.73 3.88 4.02 

7.3-24 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาออก 
(สอบงานที่อื่นเพราะได้ ตน.ข้าราชการ) 

คน 0 2 8 17 
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7.3-25 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ลาออก คน 0 0 1 1 
7.3-26 จ านวนข้อร้องทุกข์ของบุคลากร เรื่อง 1 0 1 2 

7.3-27 
ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมิน 
TOR ระดับดีเด่น (คณะ) 

ร้อยละ 20.00 38.42 34.32 30.28 

7.3-28 
ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมิน 
TOR ระดับดีเด่น (สาธิตฯมัธยม) 

ร้อยละ 20.00 53.00 55.00 54.21 

7.3-29 
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

7.3-30 
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 
 

 
      

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย แผน 
64 

ปี 
2562 2563 2564 

ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร  การก ากับดูแลองค์กร และการท าประโยชน์ให้สังคม 

7.4-2 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กร
ของบุคลากร คะแนน 4.00 3.90 4.01 4.28 

7.4-3 จ านวนข้อเสนอแนะดา้นการเงินจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน ข้อ - 21 23 ไม่โดนสุ่มตรวจ 

7.4-4 ผลการประเมิน ITA คะแนน - 61.28 72.76 ยังไม่ประกาศผล 
7.4-5 จ านวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหาร ครั้ง 0 0 0 0 

ผลการประเมินผู้บริหารทุกระดับ ส่วนใหญ่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานและ
การก ากับดูแลองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุดดัง 7.4-1 
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รหัส ตัวชี้วัด หน่วย แผน 
64 

ปี 
2562 2563 2564 

7.4-6 จ านวนข้อร้องเรียนต่ออาจารย ์ ครั้ง 0 0 1 0 

7.4-7 โครงการบริการวิชาการทีส่ร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน โครงการ 6 - 5 4 

7.4-8 โครงการที่โรงเรียนร่วมกับชุมชน (มัธยม) โครงการ 5 7 5 5 

7.4-9 จ านวนครั้งของอาจารย์ที่ถูกเชิญเป็น
วิทยากร(มัธยม) ครั้ง - 95 49 7 

7.4-10 จ านวนครั้งของอาจารย์ที่ถูกเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการวิชาการ(มัธยม) ครั้ง - 65 10 36 

7.4-11 โครงการของนักเรยีนที่บริการแกส่ังคม โครงการ 7 10 8 5 

7.4-12 จ านวนชุมชนการเรียนรู้ที่คณะ/ร.ร.สาธติฯ 
ดูแล จ านวน  - 17+15 32+31 32+31 

 
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน  ตลาดและกลยุทธ์ 
 7.5 ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ  การเงิน  และการตลาด    
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      สถานการณ์ทางด้านการเงินและการตลาดของ ศษ.ม.อ. อยู่ในระดับดี มีเงินสะสมเพียงพอต่อการใช้จ่ายและติดตาม
การใช้จ่ายเงินตาม dashboard  การจัดสรรงบประมาณไปยังฝ่ายงานต่าง ๆ ถูกจัดสรรตามความเหมาะสมและเชื่อมโยง
กับแผนกลยุทธ์และ OKRs ที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ   ด้านการตลาด ยังมีลูกค้าที่สนใจเข้าศึกษาต่อในปริมาณ
ที่มากเมื่อเทียบอัตราส่วนผู้ที่สมัครและผู้ที่รับเข้าและมีจ านวนนักศึกษาต่างพ้ืนที่บางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม  
 

รหัส ตัวชี้วัด หน่วย แผน 
64 

ปี 
2562 2563 2564 

ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 
7.5-5 รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน (ล.บ.) ล.บ. - 67.76 93.21 66.43 
7.5-6 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ (ล.บ.) ล.บ. - 61.52 66.06 63.32 
7.5-7 รายได้คงเหลือจากการบริการวิชาการ ล.บ. 2 1.78 1.04 2.45 

7.5-8 จ านวนเงินรายได้ของโรงเรียนท่ีจดัสรรเพื่อ
การวิจัยในช้ันเรียน(มัธยม) บาท 24,000 70000 28000 45,000 

7.5-9 งบประมาณที่จัดสรรเพื่อพัฒนานักเรียน
(มัธยม) ล.บ. 1.35 3.37 6.79 1.84 
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รหัส ตัวชี้วัด หน่วย แผน 
64 

ปี 
2562 2563 2564 

7.5-10 จ านวนหน่วยงานท่ีว่าจ้างให้คณะท าวิจัย
บริการวิชาการ หน่วยงาน - 55 46 42 

7.5-11 งบประมาณโครงการที่ลงนามในสญัญาจ้าง
บริการวิชาการ ล.บ. - 0.70 0.59 0.52 

7.5-12 ยอดเงินใช้จ่ายจากกองทุนวิจัยด้านการศึกษา ล.บ. - 1.67 2.54 2.81 

7.5-13 สัดส่วนของผูส้มัครเข้าเรียนระดับปฐมวัยต่อ
จ านวนที่รับจริง สัดส่วน - 1:1 1.13:1 1:12.59 

7.5-14 
สัดส่วนของนักศึกษาต่อจ านวนผู้สมัครระดับ
บัณฑิตศึกษา  
(คู่เทียบ มข./มช.) 

สัดส่วน - 
1:2.22 

(1:1.74/ 
1:1.84) 

1:1.59 
(1:1.70/1:1.83) 

1:1.02 
(1:1.92/1:1:10) 

7.5-15 สัดส่วนของผูส้มัครเข้าเรียน รร.มธัยมต้นต่อ
จ านวนที่รับได ้ สัดส่วน - 1:12.07 1:10.16 1:5.41 

7.5-16 สัดส่วนของผูส้มัครเข้าเรียน รร.มธัยมปลาย
ต่อจ านวนที่รับได ้ สัดส่วน - 1:6.79 1:6.28 1:4.42 

7.5-17 สัดส่วนของผูส้มัครเข้าเรียนระดับปฐมวัยต่อ
จ านวนที่รับจริง สัดส่วน - 1:1 1.13:1 ไม่มีการสอบ 

7.5-18 นักศึกษาต่างพ้ืนท่ี ร้อยละ 30 41.36 36.45 51.56 

7.5-19 สัดส่วนของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาต่อ
นักศึกษาท้ังหมด (คู่เทียบ มข./มช.) สัดส่วน - 1:3.81 

(1:4.07/1:5.68) 
1:3.29 

(1:22.04/1:5.60) 
1:1.42 

(1:4.83/1:11.02) 

7.5-20 งบประมาณด้านงานวิจัยทีไ่ดร้ับ ล.บ. - 8.16 4.81 5.54 
7.5-21 ยอดเงินบริจาคจากศิษย์เก่า ล.บ. - 0.37 0.95 - 

 

7.5ข  ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

 
หมายเหตุ  คะแนนการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2564 อยู่ระหว่างการรอผลจากคระกรรมการ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 

หัวข้อ จ านวนผลลัพธ์ ร้อยละ 
จ านวนตัวช้ีวัด 144 - 

ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 70 48.61 
ผลลัพธ์ที่ลดลง 22 15.28 

ผลลัพธ์คงท่ี 52 36.11 

 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืนและด้านกระบวนการ 
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจาก ปี 2563 

1. ผลงานนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย
ดีขึ้นทุกตัว 

2. การมีงานท าของบัณฑิตลดลง แต่ยังดีกว่าคู่เทียบ ปี 2564 บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์มีงานท าร้อยละ 41.15 ส่วนคู่
เทียบมีงานท าร้อยละ 40.48  

3. ผลการสอบ O-NET  มีผลคะแนนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและค่าเป้าหมายที่วางไว้ทุกปี  
4. การประเมินความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงต่อการสอนแบบ AL ของนักศึกษาฝึกสอน  มีผลการประเมินที่ดีข้ึน 

เนื่องจากมีการสอนแบบ online พบว่า นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสอนได้ และคณะได้ฝึกหัดและ
อบรมนักศึกษาเกี่ยวกับ IT ก่อนการออกฝึกปฏิบัติการสอน 

5. การดูแลชุมชนเกี่ยวกับการบริการวิชาการ  พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมอบรมวิทยาฐานะของครู  คศ.3 และ คศ.4 ได้ยื่นขอ
ต าแหน่งท่าสูงขึ้นในอัตราที่สูง 

 
7.2   ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 

1.  ความพึงพอใจมีค่าคงท่ีทุกด้าน ส่วนความไม่พึงพอใจมีค่าลดลง 
2. ผลงานที่โดดเด่นคือความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มีผู้สนใจเข้าร่วมมาก

ขึ้นทุกปี และการประเมินความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
 
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
1. บุคลากรมีสุขภาพที่ดี  อัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลลดลงอย่างมาก และจ านวนบุคลากรที่เข้ารักษาก็ลดลง 
2. ผลการประเมินบุคลากรในระดับดีเด่นลดลงเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่เข้มข้นมากขึ้น  
3. การพัฒนาทักษะของบุคลากรทุกกลุ่ม ได้รับการพัฒนาร้อยละ  100 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 
1. การประเมินการบริหารและความโปร่งใสมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
2. จ านวนคณาจารย์ที่ประเมินสมรรถนะ ได้ถูกแต่งตั้งให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นมากข้ึนทุกปี 
 
7.5 การเงิน การตลาด 
1. การเงินและเงินคงเหลือมีจ านวนมากขึ้น 
2. ด้านการตลาดมีลูกค้าท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อจ านวนมากในทุกระดับการศึกษา 
3. ความเป็นนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน ทั้งการท า MOU การเป็น reviewer ที่เพ่ิมข้ึน 


