
หน้าที่ 1 

แบบฟอรม์การประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX ตามข้อกําหนด  (Overall requirement level1) 
 
แนวทางการกรอกข้อมูล : ให้ดําเนินการดังนี ้

1. ให้ทําความเขา้ใจกับเนื้อหาในทุกหัวข้อคาํถาม ว่ามีความสําคัญอย่างไร และหมายความว่าอย่างไร คําถามในแต่ละหมวดเปน็คําถามในระดับ  overall 1  ซึ่ง
หากยังไม่ชัดเจนให้อ่านรายละเอียดและคาํอธิบายในเกณฑ์ฉบับเต็มเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น 

2. อภิปรายและค้นหาว่าในองค์การของท่านมีการดําเนินการเพื่อตอบคาํถามดังกล่าวอะไรบ้าง การดําเนนิการต่าง ๆ มีความเป็นระบบอย่างไร สื่อสารถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบตัิอย่างไร มีการมอบหมายผูร้ับผิดชอบหรือไม่ 

3. วิเคราะห์ว่าการดําเนนิการในข้อ  2  มีประสิทธผิลหรือไม่ มีหลักฐานเชงิประจักษ์ ข้อมูลหรือตัววัดใดที่สะท้อนความมีประสิทธผิลดังกล่าว 
4. ให้อภิปรายว่าในหัวข้อดังกล่าวคณะได้มีการดําเนินการที่ครบถ้วนแล้วหรือยัง ตอบโจทย์ความต้องการของคณะหรือยัง ยังต้องปรับปรุงในเรื่องใดหรือไม่ 
5. ให้กรอกข้อมูลของตัววัดตามที่ท่านระบมุาแล้วย้อนหลงั  3  ปี  (2556-2558)หรือเทา่ที่มี ตัววัดใดที่ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลให้ระบุไว้ด้วย 

 

หมายเหตุ: 

 สําหรับคณะวิชาที่มี SAR ของการดําเนินการตาม EdPEx หรือ TQA สามารถวิเคราะห์จากเอกสารดังกล่าว โดยเพิ่มเติมเนื้อหา
รายละเอียดอื่น ๆ ลงไปในตารางได้ 

EdPEx TSU  2 



หน้าที่ 2 

หมวด 1 การนําองค์การ 
 

ข้อกําหนดโดยรวม 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

1.1 การนาํองค์การโดยผูน้ําระดับสูง    
(1) วิธีการที่ผู้นําระดับสูงนําสถาบัน

อย่างมีวิสัยทัศน์และชี้นําให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างให้เกิด
ความยั่งยืน 
จัดทํา flow  

1. ช่วงต้นปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ผู้อํานวยการ
สํานักฯ จัดทํา ร่างกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และค่านิยม และยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักฯ 
โดยพิจารณาจาก  

 วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของสํานักฯ  

 ผลการดําเนินการของสํานักฯ ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษณิ  
2. นําเสนอ ร่าง ต่อ คณะกรรมการนโยบายและ

พัฒนามหาวิทยาลัย  
3. จัดประชุมผู้บริหารสํานักฯ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม

ภารกิจเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการนโยบายฯ ที่ให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ
มหาวิทยาลัย  

4. นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (...... เมษายน 2561) โดยที่

1. แผนยุทธศาสตร์สํานัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560-2564 

2. Facebook comcentercc 
และ line id CCTSU สําหรับ 
สื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
ข่าวสารเพื่อการติดตามการ
ดําเนินการตามพันธกิจของ
สํานัก ให้กับบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร์ 

3. เว็บไซต์ 
http://www.cc.tsu.ac.th 
Facebook Computer 
Center TSU สําหรับสื่อสาร
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความ
ร่วมมือ ผูส้่งมอบ 

การประเมินการบรรลุวิสัยทศัน์ 
 
 



หน้าที่ 3 

ข้อกําหนดโดยรวม 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

ประชุมมีมติใหม้ีการปรับแก้ไข 
5. สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่ผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายฯ 
และผ่านความเห็นชอบจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยต่อบุคลากร ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ ดังนี้ 

 บุคลากร ในการประชุมบุคลากรสํานักฯ ปี
ละ 2 ครั้ง เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ และ
เพื่อประเมินผลการดําเนินการ  

 คู่ความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย ใน
โครงการไอทีสัญจร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ผู้ส่งมอบ ผ่านทางเว็บไซต์ 
เฟซบุ๊ค และเอกสารประชาสัมพันธ์ 
 

(2) วิธีการที่ผู้นําระดับสูงสร้าง
บรรยากาศเพื่อทําให้เกิดให้ผูเ้รียนและ
ลูกค้าอื่นเกิดความผูกพันกับสถาบันเพื่อ
สร้าง นวัตกรรม และทําให้มผีลการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ  

1. ผู้อํานวยการสํานักฯ ชี้แจงวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักฯ แผนยุทธศาสตร์
สํานัก เป้าหมาย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด ที่กําหนดไว้ชัดเจนแล้วแก่บุคลากรใน
สํานักฯ รวมทัง้ชี้แจงผลตอบแทนให้กับ
บุคลากรที่สามารถสนับสนุนตัวบ่งชี้ของสํานักฯ 

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันกําหนด

1. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สํานักฯ 
ลงสู่แผนปฏิบัติการและ
มอบหมายตัวบ่งชี้ของสํานักฯ ลง
สู่ตัวบ่งชี้ของบุคลากรแต่ละหลุ่ม 

2. การนําผลการดําเนินการตามตัว
บ่งชี้ของโครงการและสํานักฯ มา
ใช้ในการขึ้นขัน้เงินเดือน 

การค้นหาปัจจัยที่ส่งเสริมความ
ผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อื่น 
 



หน้าที่ 4 

ข้อกําหนดโดยรวม 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

แผนปฏิบัติการที่ครอบคลุม แผนการเงิน 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการดําเนินการ รวมถึง
ตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

3. การกํากับให้มกีารดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ และสร้างแรงจูงใจในการให้ผลตอบแทน
แก่บุคลากรทีส่ามารถดําเนินการตามตัวบ่งชี้
ของสํานักคอมพิวเตอร์ 

4. การประเมินผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของ
โครงการตามแผน และตัวชี้วัดในระดับสํานักฯ 

5. การให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรที่สนับสนุนผล
การดําเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการและ
สํานักฯ 

3.  

(3) วิธีการที่ผู้นําสื่อสารกับบุคลากร
ผู้เรียน และลูกค้า ที่สําคญักลุม่อื่นอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิผล 

จัดทํา flow ควรมีการสื่อสาร 2 ทาง 
การสื่อสาร 1 ทาง และ 2 ทาง 

ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
1. กําหนดเนื้อหาที่จะสื่อสาร กับกลุ่มบุคคลที่

ต้องการสื่อสารดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ สื่อสารให้กับบุคลากรทุก
กลุ่ม และผ่านทางเว็บไซต์ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ 

 ข่าวสารจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุม
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยกลุ่มอื่น ๆ 

1. บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์
รับทราบนโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

2. เนื้อหาการสื่อสารจะปรากฏใน
รายงานการประชุมหัวหน้า
กลุ่มภารกิจ สาํนักคอมพิวเตอร์ 
และรายงานการประชุม
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ 
บุคลากรสามารถดูข้อมูล
รายงานย้อนหลังได้ 

การวิเคราะห์ช่องทางในการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 



หน้าที่ 5 

ข้อกําหนดโดยรวม 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

โดยสื่อสารให้กับบุคลากรสํานักฯ ทราบใน
ที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และที่
ประชุมบุคลากรสํานักฯ 

 ผลการดําเนินการของสํานักฯ สื่อสารแบบ
ทางเดียวผ่านทางเว็บไซต์ 

2. กําหนดรูปแบบการสื่อสารแบบทางเดียวและ
สองทาง ดังนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ แผ่นพับ ไลน์ 
เฟซบุ๊ค สื่อสังคมออนไลน์  

3. สื่อสารเนื้อหาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่
กําหนด 

4. ประเมินผลการสื่อสารในรูปของความพึงพอใจ
และความผูกพัน  

5. ปรับปรุงระบบการสื่อสาร (ยังไม่ได้ดําเนินการ) 

3. เว็บไซต์สํานักคอมพิวเตอร์มี
ข่าวสารที่ต้องการสื่อสารเพิ่ม
มากขึ้น 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม 

   

(4) แนวทางที่สถาบันใช้เพื่อให้เกิด
การกํากับดูแล และแนวทางการปรับปรุง
ระบบการนําองค์การที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิผล 

a. อธิการบดีมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร์มีอํานาจในการบริหารจัดการการ
ดําเนินการของสํานักคอมพิวเตอร์ และจะมี
การลงนามคํารับรองในการปฏิบัติงานประจําปี
กับอธิการบดี  

b. ผู้อํานวยการสํานักฯ มอบอํานาจให้รอง
ผู้อํานวยการสํานักฯ กํากับดูแลการบริหาร

1. TOR ของบุคลากรในสํานักฯ ที่
ถ่ายทอดมาจากแผน
ยุทธศาสตร์ และคํารับรอง 

 

 



หน้าที่ 6 

ข้อกําหนดโดยรวม 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

จัดการระบบสารสนเทศให้วิทยาเขตพัทลุง 
c. ผู้อํานวยการสํานักฯ แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม

ภารกิจปจะจําวิทยาเขต โดยมีหน้าที ่

 กํากับดูแลการดําเนินการตามภารกิจใน
แต่ละวัน 

 วิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีเกิดปัญหา 

 หาแนวทางแก้ปัญหา  
d. ผู้บริหารสํานักและหัวหน้ากลุม่ภารกิจร่วมกัน

แก้ไขปัญหาในกรณีการดําเนินการไม่เกิด
ประสิทธิผล 

e. ผู้อํานวยการกําหนดวิธีการประเมินบุคลากร 
หวัหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้า
สํานักงาน และรองผู้อํานวยการผ่านการทํา  
TOR รายบุคคล เน้นภารกิจหลักที่มอบหมาย 
และภารกิจอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
สํานัก และมุ่งให้วิสัยทัศน์สมัฤทธิ์ผล 

f. สํานักฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มภารกิจ 

g. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การประเมินปฎิบัติงานประจําปีของ
ผู้อํานวยการสํานักฯ ตามคํารบัรองที่ลงนามไว้ 

(1) วิธีการที่สถาบันสร้างความมั่นใจ ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 1. การลดภาวะโรคร้อน ผ่านการใช้  
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ข้อกําหนดโดยรวม 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

ว่ามีการดําเนินการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย มีจรยิธรรม แสดงความ
รับผิดชอบ ต่อสังคม และการสนับสนุน
ชุมชนที่สําคัญ 

Flow จากมหาลัย  
Flow จากมหาลัยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 
Flow กฎระเบียบจาก OP 

1. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามกฏหมายและมีจรยิธรรม 

2. ชี้แจงและกําหนดแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ และค่านิยมของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงคู่มือจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

3. กําหนดประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมใน
สองประเด็น คือ การลดภาวะโลกร้อน และ
การอนุรักษ์พลังงาน 

4. ผลักดันและกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แนวทางที่กําหนด โดย 

 สร้างความตระหนักในการมีคณุธรรม 
จริยธรรมในหน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ผ่านพระราชดํารัสของรัชการที่ 
9 ในที่ประชุมของสํานักฯ ในทุกระดับ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรกัษพ์ลังงานตาม
ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยสีเขียวที่
ดําเนินการในวิทยาเชตพัทลุงผ่านการมอบ
อํานาจให้รองผู้อํานวยการกํากับดูแล 

 นําค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมาใช้ใน
การประเมินส่วนพฤติกรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติการประจําปี          

ระบบ e-meeting เพื่อลด
ปริมาณการใช้กระดาษ  

2. การกํากับและติดตามการ
อนุรักษ์พลังงานผ่าน
คณะกรรมการทํางาน 
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ข้อกําหนดโดยรวม 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

5. ประเมินผลการดําเนินการ (ยังไม่ได้
ดําเนินการ) 

6. ปรับปรุงแนวทางที่ใช้ (ยังไม่ได้ดําเนินการ) 

 
 
 
  
 
 



หน้าที่ 9 

 
หมวด 2 กลยุทธ์ 

 

หัวข้อเกณฑ์ 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

2.1 การจัดทํากลยุทธ์     
(1) กระบวนการจัดทํากลยุทธ์ทีต่อบสนองความ

ท้าทายเชิงกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์จากความ
ได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ 

Flow กระบวนการจัดทําแผน 

a. มหาวิทยาลัยทบทวนการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
20 ปี (2561-2580) ใหม ่โดย
ถ่ายทอดสู่ผู้อํานวยการสํานักฯ ผ่าน
ทางคณะกรรมการนโยบายและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย   

b. ผู้บริหารสํานักฯ นําประเด็นความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และ
ผลการปฏิบัติงานของสํานักฯ มาใช้
เป็นปัจจัยที่สําคัญในการวางแผนกล
ยุทธ์ 

c. ผู้บริการสํานักฯ กําหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด เพื่อ
จัดทําร่างแผนกลยุทธ์ 

d. การประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพื่อ 

1. แผนกลยุทธ์ของสํานักฯ ที่
สอดคล้องกับ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 20 ปี  

2. แผนปฏิบัติการสํานักฯ ที่
ถ่ายทอดมาจากแผน
ยุทธศาสตร์สํานักฯ 

รอ flow จาก หัวหน้าสํานักงาน
และผู้อํานวยการสํานักฯ 
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หัวข้อเกณฑ์ 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ เดิม 
(พ.ศ.2556-2560) และจัดทําแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร์ 
2561-2564  

e. การยืนยันแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สํานักฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร์ 

f. การสื่อสารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่
บุคลากรสํานักผ่านการประชุม
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ 

g. การกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปี  
แผนการเงิน ระยะเวลาดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดของแผน 

h. การวัด วิเคราะห์ และทบทวนการ
ดําเนินการแผนปฏิบัติการทุก 3 เดือน 
(ยังไม่ได้ดําเนินการ) 

(2) วิธีการที่สถาบันใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระบบงานที่สําคัญ 

ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
a. กําหนดเกณฑ์ระบบงานเป็นระบบงาน

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่อดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  

1. พันธกิจของสํานักคอมพิวเตอร์
ที่มีการจัดลําดับตาม
ความสําคัญของระบบงาน 

2. ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
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หัวข้อเกณฑ์ 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

b. ประเมินการทํางานของระบบงาน
พบว่า ระบบงานเป็นการสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้านคือ 
การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และแบ่งงานออกเป็น 
5 งานคือ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานเครือข่ายและการสื่อสาร งาน
บริการทางไอที งานพัฒนาสื่อการ
สอน และงานบริหารทั่วไป 

c. กําหนดลําดับความสําคัญของ
ระบบงานดังนี้ 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย  

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เครือข่ายคอมพิวเตอรืให้สามารถ
รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

- การให้บริการบุคคลภายใน และ
บุคคลภายนอก 

- การนําเครื่องมือประกันคุณภาพ
มาใช้ในการพัฒนางานของสํานักฯ 

จะเป็นการพัฒนาโดยสํานัก 
3. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์สําหรับ

การเรียนการสอนจะใช้วิธีการ
เช่าเครื่องจากบริษัทภายนอก 
ที่มีบริการด้านการบํารุงรักษา 
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หัวข้อเกณฑ์ 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
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เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

d. ดําเนินการตามระบบงานที่วางไว้ 
e. ปรับปรุงระบบงานเดิม 
f. ติดตามผลการดําเนินการ 

(3) ให้สรุปว่าระบบงานที่สําคัญมีอะไรบ้างรวมทั้ง
กลยุทธ์หลักและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญและ
เป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง flow การจัดทําแผนกลยุทธ์ 

ระบบงานของสํานักคอมพิวเตอร์ 
1. การพัฒนา/บํารุงรักษา ระบบ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

 งานการเรียนการสอน 

 งานวิจัย 

 งานบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 การบริหารจัดการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

 การบริหารงานสํานัก
คอมพิวเตอร์ 

2. การให้บริการแก้ปัญหาทางไอที 
3. การบริการวิชาการแก่บุคคลภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

พันธกิจสํานักคอมพิวเตอร์ 
แผนปฏิบัติการประจําปีของสํานัก
คอมพิวเตอร์ ที่ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด  

กระบวนการวิเคราะห์แผนในปีที่
ผ่านมาเพื่อนําผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงจัดทําแผนในปีต่อไป  
 

2.2 การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ     
(4) วิธีการที่สถาบันแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ไปสู่แผนปฏิบัติการ พร้อมทัง้ระบุว่ามีแผนปฏิบัติการ
อะไรบ้าง 

a. อธิการบดีถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสู่ผู้อํานวยการ
สํานักฯ  

แผนปฏิบัติการสํานัก พ.ศ.2561-
2564 
คํารับรองบุคลากรที่สอดคล้องกับ
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หัวข้อเกณฑ์ 
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(ให้ระบรุายละเอียด) 

จัดทํา flow ตามแผนปฏิบัติงาน b. ผู้อํานวยการสํานักฯ กําหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสํานักฯ ให้
สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย โดยใช้
ประเด็นความท้าทายของมหาวิทยาลัย 
และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ
สํานักฯ 

c. ผู้บริหารสํานักร่วมกําหนดแผนปฏิบัติ
การสํานัก พ.ศ. 2561-2564 

d. การกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ โดยทีมผู้บริหาร และ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

(5) วิธีการในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติพร้อม
ทั้งตัววัดและตัวบ่งชี้ที่สําคัญในการติดตาม
ความก้าวหน้า  

1. ผู้อํานวยการสํานักฯ และบุคลากร
สํานักร่วมกันจดัทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัด
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และ
คํารับรองการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการประจําปี 

3. ผู้อํานวยการสํานักฯ ติดตามการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของสํานักฯ และบุคลากร 

4. ผู้อํานวยการสํานักฯ ประเมินการ

แผนปฏิบัติการสํานัก พ.ศ.2561-
2564 
คํารับรองบุคลากรที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
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ดําเนินการตามแผนรายไตรมาศ 
5. การปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการ

สํานักฯ และ/หรือ แผนปฏิบัติงาน
บุคลากร เพื่อให้สํานักฯ บรรลุ
เป้าหมายการดําเนินการ 

(6) การคาดการณ์ของผลตัววัดและตัวบ่งชี้เหล่านี้
โดยเทียบกับค่าเปรียบเทียบที่สําคัญ 

ยังไม่ได้ดําเนนิการ  การคาดการณ์ของผลตัววัดและ
ตัวบ่งชี้เหล่านี้โดยเทียบกับค่า
เปรียบเทียบที่สําคัญ 

 

 

 



หน้าที่ 15 

หมวด 3 ลูกค้า 
 

หัวข้อเกณฑ์ 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

3.1 เสียงของลูกค้า    
(1) วิธีการที่สถาบันใช้รับฟังผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการของผู้เรียนและลูกค้าดังกล่าว
อย่างชัดเจน 

Flow กระบวนการรับฟังเสียงจากลูกค้า 

1. สํานักคอมพิวเตอร์จําแนกลูกค้าออกเป็น 5 
กลุ่มคือ นิสิต อาจารย์และบุคลากร ผู้บรหิาร
มหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน และ
บุคคลภายนอก 

2. กําหนดรูปแบบสารสนเทศในการรับฟังเสียง
ของลูกค้าในแต่ละบริการ 

ประเภทบริการ รูปแบบการรับฟัง 
พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

บันทึกข้อความ / การ
ประชุมร่วมรับฟังข้อกํา- 
หนด ข้อเสนอแนะ แนว
ทางการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ 

แก้ปัญหาอุปกรณ์
ไอที  

Call center/เคาท์เตอร์ 
บริการ/โทรศัพท์ 

เครือข่ายและโทร 
คมนาคม 

บันทึกข้อความ/แจ้งซ่อม
ผ่าน call center 

บริการวิชาการ แบบสํารวจผ่าน e-doc 
หรือโครงการสัญจร/

1. ความต้องการในการพัฒนา
ระบบที่เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
และหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งสามารถ
นํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อ
กําหนดการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในสํานักฯ 

2. โครงการบริการวิชาการของ
สํานักฯ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า 

3. การบริการนิสิตและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 



หน้าที่ 16 

หัวข้อเกณฑ์ 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

แบบประเมินการเข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ 

3. กําหนดผู้รับผดิชอบการรับฟังเสียงลูกค้าตาม
กลุ่มภารกิจที่รบัผิดชอบ และนําเสนอข้อมูล
ในที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

(2) วิธีการประเมินความพึงพอใจ และ
ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่
เป็นระบบ มีประสิทธิผล เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ 
Flow ความผกูพัน 

1. สํานักฯ กําหนดประเด็นในการประเมินความ
พึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ
สํานัก ดังนี้
(https://apps.tsu.ac.th/assessment/)  
- ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
- ความใช้งานได้และความเสถียรของ

ระบบเครือข่าย 
- ความรวดเร็วและประสิทธิภาพของการ

ให้บริการแจ้งซ่อม 
- คุณภาพของการฝึกอบรม 
- ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

2. สํานักฯ นําผลที่ได้จากการประเมินมีใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ การ
ปรับปรุงคุณภาพของระบบสารสนเทศ และ
ใช้ประกอบการเสนองบประมาณ 

 การประเมินความผูกพันของ
ลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างเป็นระบบ 
(เช่นศิษย์เก่า) 

(3) วิธีการประเมินความไม่พึงพอใจของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่เป็นระบบและได้

ยังไม่ได้ดําเนินการ  การกําหนดรูปแบบในการ
ประเมินความไม่พึงพอใจของ



หน้าที่ 17 

หัวข้อเกณฑ์ 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

ข้อมูลความไมพ่ึงพอใจที่ชัดเจน ลูกค้าอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
- รูปแบบการประเมิน ความถี่

ของการประเมิน ผู้รับผิด 
ชอบการประเมิน การนําผล
การประเมินไปใช้ประโยชน์ 

3.2 ความผูกพันของลูกคา้     

(4) วิธีการที่สถาบันกําหนดหลักสูตรและ
บริการ เพื่อสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อื่น  

Flow การกําหนดหลักสูตร การอบรม 
นํามาวิเคราะห์จัดโครงการบริการ
วิชาการ การวิเคราะห์ความผูกพัน 

1. สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้มกีารจัดตั้งสํานัก
คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการ
ให้บริการสถานที่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนการสอน และบริการ
คอมพิวเตอร์ในการศึกษาค้นคว้าของนิสิต 

2. สํานักคอมพิวเตอร์กําหนดพัทธกิจด้านอื่น ๆ 
เพิ่มเติมดังนี้ 
- บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ทั้งแบบ

อินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ก้าว
ทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

- บริการพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการมี
ความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

- บริการแก้ไขปัญหาไอที จากความต้องการ
ของนิสิตและบุคลากรที่มีการขยาย
จํานวนของการใช้อุปกรณ์ไอที 

การปรับปรุงผลการดําเนินงานจาก
ผลการประเมนิความพึงพอใจ ใน
ประเด็นของ 
- การพัฒนาระบบ e-mail 
- การของบประมาณเพื่อเพิ่มจุด

การให้บริการ WIFi 
- โครงการบริการวิชาการ 
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หัวข้อเกณฑ์ 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

- บริการฝีกอบรมทางไอที ตามความ
ต้องการของนิสิต บคุลากร และชุมชน 

3. การจัดกลุ่มภารกิจให้สอดคลอ้งกับพันธกิจ
แต่ละด้าน จัดหาบุคลากรของแต่ละภารกิจ 
และมอบหมายหัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นผู้
กํากับการดําเนินงาน 

4. นําเสนอผลการดําเนินงานแก่ผู้อํานวยการ
เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน  

(5) ช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างมีประสิทธิผล  

1.  สํานักฯ กําหนดช่องทางการสื่อสารบริการ
ของสํานักฯ  และข่าวบริการของสํานักฯ ดังนี้ 

กลุ่มลูกค้า ช่องทาง ข่าวสาร 
นิสิต บุคลากร เว็บไซต์ 

facebook 
ประชาสัมพันธ์
ทั่วไป โครงการ
อบรม 

ผู้บริหารมหา- 
วิทยาลัยหัวหน้า 
ส่วนงาน  

การประชุมคณะ 
กรรมการดําเนิน 
งานขุดต่าง ๆ  

ความก้าวหน้า
ของการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ และ
เครือข่าย 

บุคคลายนอก 
ชุมชน 

เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 
เว็บไซต์  

ข้อมูลทั่วไป 
โครงการอบรม 

ลูกค้าทุกกลุ่ม call center 
แจ้งผ่าน

ข้อร้องเรียน
ปัญหาของการ

ลูกค้ามีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
กับสํานักคอมพิวเตอร์หลายช่องทาง 
 
ระบบข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสาร 
จากสํานักฯ สูลู่กค้ากลุ่มอื่น 
เพื่อให้การสื่อสารเกิด
ประสิทธิภาพสูงุสด 
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หัวข้อเกณฑ์ 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

บุคลากรสํานัก ใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
เครือข่ายโทร-
คมนาคม และ
อุปกรณ์ไอที 

(6) วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างเป็นระบบ 

1. สํานักฯ จําแนกกลุ่มลูกค้า บริการที่เป็นที่
ต้องการ และปัจจัยการสร้างความสัมพันธ์
กับกลุ่มลูกค้าดังนี้ 

ลูกค้า บริการ ปัจจัย 
นิสิต 
บุคลากร 

การแก้ปัญหา
อุปกรณ์ไอที 
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  
ระบบสารสนเทศ 

ความรวดเร็ว 
และจิตบริการ 
ความพร้อมใช้
งาน ความถูก 
ต้องของข้อมูล 

ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ
ที่ช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจ 

การเชื่อมโยง
ของระบบ
สารสนเทศ 

ชุมชน องค์ความรู้ทาง 
ไอที 

พัฒนาศักย-
ภาพของตนเอง 
หรือชุมชน 

2. กําหนดรูปแบบการให้บริการโดยจัดประชุม
บุคลากรเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการของสํานักฯ เพื่อให้บรรลุปัจจัยการ
สร้างความสัมพันธ์ เข่น การมีจิตบริการ การ

บุคลากรของสํานักฯ ปฏิบัติงาน
ภายใต้ค่านิยม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมใน
การบริการ 
 
การทํา MOU กับหน่วยงานภายนอก 
กศน. สงขลา โรงเรียนจุ่งฮั้ว 

การวิเคราะห์แนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลกูค้า
อย่างอื่นอย่างยั่งยืน 
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หัวข้อเกณฑ์ 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

พัฒนา/ปรับปรุง และบูรณาการระบบ
สารสนเทศตามกรอบเวลา การจัดโครงการ
บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการ 

3. ดําเนินการสร้างความสัมพันธ์จากวัฒนธรรม
การบริการ 

4. สํารวจความพึงพอใจของการให้บริการผ่าน
เว็บไซต์ 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
 

หัวข้อเกณฑ์ 
ระบุกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน  

Approach and Deploy 

ความมีประสทิธิผล 
What is the evidence of 

effectiveness? What proven 
facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการ

ดําเนนิการขององค์การ  

   

(1) วิธีการที่สถาบันใช้วัดผลการ
ดําเนินการ ในทุกระดับ และทุกส่วนงานของ
สถาบันอย่างเป็นระบบ 

1. สํานักฯ กําหนดจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักฯ จาก
โอกาสและความท้าทายทางกลยุทธ์ของสํานักฯ แผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และข้อตกลงร่วมของ
สํานักฯ  

2. ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการของสํานักฯ ทั้ง
ระยะยาว (4 ปี) และระยะสั้น (1 ปี) ซึ่งประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
งบประมาณ และบันทึกในระบบ e-plan 
(เอกสารตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ) 

3. ติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามช่วงเวลาที่
กําหนด และให้มีการรายงานผลตัวชี้วัดของโครงการ
หลังสิ้นสุดการดําเนินการหนึ่งเดือน ในรูปของรายงาน
และการประชุมหัวน้ากลุ่มภารกิจทุกเดือน 

4. วิเคราะห์ผลการดําเนินการของตัวบ่งชี้ทุกโครงการ  

การติดตามผลการดําเนินการผ่าน
ระบบ e-plan  
การมอนิเตอร์เครือข่าย 
การติดตามผลการดําเนินการตามตัว
บ่งชี้ของสํานักคอมพิวเตอร์ทุก 3 
เดือน 

 

(2) วิธีการที่สถาบันใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดําเนินการในทุกระดับ และทุกส่วนงานของ

1. สํานักฯ กําหนดให้มีกลุม่ภารกิจ และหรือผูร้ับผิด 
ชอบตัวบ่งชี้ของการดําเนินการ 2 ส่วนดังนี้ 

- ตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการระยะสั้น (รายปี) 

การปรับปรุงแผน วิธีการดําเนินการ  
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สถาบัน คํารับรองและแผนยุทธศาสตร์ - ตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการระยะยาว ที่สอดคล้อง
กับ TOR ของสํานักฯ ในแต่ละปี 

2. ผู้รับผิดชอบบันทึกรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายงานความก้าวหน้า และผลการดําเนินการใน
ระบบ e-plan และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องใน
ระบบโดยหัวหน้าสํานักงาน 

3. เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการจะมีการรายงานผลในรูป
ของรายงาน และนําเสนอที่ประชุมหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจ เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

4. รายงานผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักฯ รายไตรมาศ เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาผลการดําเนินการ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการ 
ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน  ส.ค.-ก.ค. 

5. การนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แผน ผลการดําเนิน 
การ หรือเสนอแนะวิธีการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ 

(3) วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เทียบเคียงและข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากยังไม่มีคู่เทียบอย่างเป็น
ทางการ การเทียบเคียงดําเนินการเฉพาะการเทียบเคียง
กับผลการดําเนินการของปีที่ผ่านมา 

 การหาคู่เทียบ 
การเลือกตัวบ่งชี้ที่สามารถ
เทียบเคียงกับคู่เทียบ เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของ
สํานักฯ 
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

   

(4) วิธีการที่สถาบันใช้จัดการ และ
เพิ่มพูนสินทรพัย์ทางความรู้และทําให้องคก์าร
เรียนรู้อย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิผล  

1. ปีการศึกษา 2560 สํานักฯ กําหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ 2 ด้านเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจใน
การให้บริการของสํานักคือ การเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากร และการพัฒนากระบวนการทํางาน โดยมี
ประเด็นย่อยดังนี้ 
- การพัฒนาบุคลากรให้มีตําแหน่งที่สูงขึ้น 
- การดําเนินการตามตัวบ่งชี้หลักของสํานักฯ  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อร่วมกัน
จัดทําแผนการจัดการความรู้ และกํากับให้มกีาร
ดําเนินการตามแผน 

3. รวบรวมความรู้ และจัดเก็บความรู้ โดย 
ประเด็นความรู้/
ขั้นตอน KM 

การพัฒนา
บุคลากร 

การดําเนินการฯ 

การรวบรวม
ความรุ้ 

บรรยายโดย
ผู้เชี่ยวชาญ  

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง

การจัดเก็บความรู้ คู่มือแนวปฏิบัติ  ระบบสารสนเทศ 
การใช้ประโยชน์ คู่มือการ

ปฎิบัติงาน 
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

4. เผยแพร่ความรู้ในระบบสารสนเทศ 
5. ติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ 

แผนการจัดการความรู้ ที่สามารถ
บูรณาการกับพันธกิจ และตัวชี้วัด
ของสํานักคอมพิวเตอร์ 

แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้
องค์กรเกิดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 
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(5) วิธีการที่ทําให้มั่นใจว่าคุณภาพและ
ความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ  ซอฟท์แวร์
และฮาร์ดแวร์ และโครงสร้างของระบบ
สารสนเทศ ตอบสนองต่อความต้องการในการ
ใช้งานของบุคลากร ผูส้่งมอบ คู่ความร่วมมือ
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น 

จัดทําflowสารสนเทศ 

1. สํานักฯ จําแนกความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่มดังนี้ 
ลูกค้า ฮาร์ดแวร์/เครือข่าย ระบบสารสนเทศ 

นิสิต  บุคลากร
ทุกระดับ 

ทันสมัย ปลอดภัย 
เชื่อถือได้ บํารุง 
รักษาง่าย 

ถูกต้อง เสถียร 
ทันต่อเวลา 
ปลอดภัย มีความ
เป็นส่วนตัว 

ผู้ส่งมอบ มีการบํารุงรักษาโดย
บุคลากรภายใน 

ถูกต้อง 
คู่ความร่วมมือ  

 
2. กําหนดวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ความถี่ในการบํารุงรักษา 

เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความพร้อมของ 
สารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ (เอกสารแนบ 2) 
- ข้อมูลตามที่ส่งมหาวิทยาลัย 

3. กําหนดรูปแบบและแนวทางในการให้บริการ ดังนี้ 
- อธิบาย process ตามผลลัพธ์ 7.1 ข (ฉ-1) 7.1 ข 
(ฉ-4) 

3. ดําเนินการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่วางแผน
4. ประเมินผลการดําเนินการ โดยใช้แบบสอบถาม

ออนไลน์ และช่องทางการรับข้อมูลอื่น ๆ (เฉพาะ 
นิสิต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) 

สํานักฯ สามารถให้บริการได้ตาม
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม 

- การสร้างความมั่นใจว่า
ข้อมูลสารสนเทศมีความ
พร้อมและมีคณุภาพ  

- โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศที่เชื่อมโยง
กัน 

- ความพร้อมใช้งานของ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ข้อมูล และเครือข่ายใน
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

- การประเมินคุณภาพ
ของการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร    

(1) วิธีการที่สถาบันใช้บริหารขีด
ความสามารถ และอัตรากําลังเพื่อให้งาน
บรรลุผลสําเร็จในทุกพันธกิจ 

จัดทําฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร  

1. สํานักฯ วิเคราะห์ความต้องการด้านบุคลากร
ดังนี้ 
- อัตรากําลังใหม่เพื่อให้บรรลพุันธกิจหลัก

ของสํานักฯ (ปีการศึกษา 2560 ไม่มีความ
ต้องการ) 

- ขีดความสามารถของบุคลากร ร่วมกับทิศ
ทางการพัฒนาสํานักฯ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพันามหาวิทยาลยั เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนางานได้ใน
ทิศทางที่กําหนด 

2. จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดย
กําหนดให้บุคลากรพัฒนาตนเองในงานที่
รับผิดชอบ และการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งที่
สูงขึ้น รวมถึงนําไปกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. กํากับให้มีการพัฒนาตนเองตามแผน 
4. รายงานผลการพัฒนาตนเองต่อผู้อํานวยการ

สํานัก 

แผนการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ
ภารกิจที่รับผิดชอบ และเพื่อพัฒนา
งานของสํานักคอมพิวเตอร์ 
การพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้ 
วิเคราะห์แผนการพัฒนาตนเอง เช่น 
การพัฒนาระบบงานทะเบียน การ
วิเคราะห์ระบบในการติดตาม
แผนการพัฒนาตนเอง  
2.มีระบบการพัฒนาบุคลากร 
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(2) การสร้างบรรยากาศในการทาํงาน
ที่เกื้อหนุนและมีความมั่นคงต่อการทํางาน
ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ  

1. กําหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมของที่ทํางาน 
(แสงสว่าง สิ่งอํานวยความสะดวก ความเป็น
ส่วนตัว ความปลอดภัย ความสะอาด การ
ประหยัดพลังงาน) 

2. จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ความสะอาด ความ
ปลอดภัย โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
จัดห้องทํางานให้มีความส่วนตัวตามกลุ่ม
ภารกิจ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านพลังงาน ในการ
กํากับการใช้พลังงาน และการจัดอบรม
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ผลสํารวจความพึงพอใจของ
สภาพแวดล้อม 
แผน Happy Workplace และการ
ดําเนินการตามแผน 
สวัสดิการมหาวิทยาลัย 
ประกันสุขภาพ 
ประกันสังคม 
กองทุนบุคลากร 

 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร     

(3) วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนา
บุคลากร ผู้บรหิาร และผู้นําอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้องค์การเกิดผลการดําเนินการที่โดด
เด่น 

อธิบายกระบวนการในผลลัพธ์ 7.3 ก-10 และ 
7.3 ก-11 

 การประเมินประสิทธิผลของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ 
 

(4) วิธีการที่สถาบันทําให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและ
สร้างนวัตกรรมให้กับองค์การ   

1. การกําหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติของ
บุคลากรโดยใช้ข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย 
และของสํานักฯ 

2. จัดทําข้อตกลงภาระงาน แผนการพัฒนา
ตนเอง และประเมินผลทุก ๆ 6 เดือน 

3. กํากับ ติดตาม และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้

บุคลากรปฏิบัติตามตาม TOR ที่เป็น
ภาระงานของตนเอง 
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facts and results? 

เรื่องที่ต้องปรับปรุง 
(ให้ระบรุายละเอียด) 

บุคลากรบรรลผุลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ภาระงาน และแผนการพัฒนา 

4. วิเคราะห์ผลสมัฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
5. ให้รางวัลตามผลการปฎิบัติงาน และชื่นชมในที่

ประชุมบุคลากร 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
 

หัวข้อเกณฑ์ 
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(ให้ระบรุายละเอียด) 

6.1 กระบวนการทํางาน      

(1) วิธีการที่สถาบันใช้ในการออกแบบ
และ จัดการกระบวนการทํางานที่สําคัญ
อย่างเป็นระบบเพื่อส่งมอบหลักสูตรและ
บริการที่มีคุณค่าสําหรับผู้เรยีนและลูกค้า
กลุ่มอื่น ให้ระบุกระบวนการทํางานที่
สําคัญว่ามีอะไรบ้าง 

1. สํานักคอมพิวเตอร์จัดกระบวนการทํางานหลัก
จากพันธกิจของสํานัก และมกีารแบ่งภารกิจ
ออกเป็น 3 กลุม่ ดังนี้ 

กลุ่มภารกิจ กระบวนการทํางานหลัก 
พัฒนาระบบสารสนเทศ
และเครือข่าย 
(บริการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และเครือข่าย) 

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
การให้บริการเครือข่าย
และโทรคมนาคม 

บริการและพัฒนาสื่อการ
สอน 
(บริการแก้ไขอุปกรณ์ไอที 
และสนับสนุนงานการ
เรียนการสอน) 

การให้บริการผ่าน call 
center และช่องทางอื่น ๆ 
การพัฒนาสื่อการสอน 

บริหารงานทั่วไป 
(สนับสนุนงานบริการของ
สํานักฯ ) 

งานสารบรรณ ความเสี่ยง 
การจัดการความรู้ การ
ประกัน คุณภาพการศึกษา 
งานคลังและพัสดุ ฯลฯ 

 
2. จัดบุคลากรในแต่ละภารกิจให้สอดคล้อง

คุณลักษณะและความสามารถ 

ข้อกําหนดและตัวบ่งชี้ชอง งาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ข้อกําหนดและตัวบ่งชี้ชอง งาน
ให้บริการเครือข่าย 
ข้อกําหนดและตัวบ่งชี้ของ การ
บริการวิชาการ 
ข้อกําหนดและตัวบ่งชี้ของ งาน
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

- การสํารวจความ
ต้องการของผู้เรียนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- ข้อกําหนดและตัวบ่งชี้
ของกระบวนการ 
พัฒนาระบบที่รองรับ
เว็บนานาชาติ 
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3. จัดทํา TOR ของบุคลากรเพื่อใช้ในการ
ประเมินผลสมัฤทธิ์ของกระบวนการทํางาน 

4. แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจโดยผู้อํานวยการฯ เพื่อ
ทําหน้าที่ผู้กํากับ ดูแลการดําเนินการตามภารกิจ 

เขียนเพิ่มเติม 
(2) วิธีการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานที่สําคัญอย่างเป็นระบบเพื่อให้
หลักสูตรและบริการคงคุณค่าสําหรับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และ ทําให้
สถาบันประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง 

1. ค้นหาโอกาสในการพัฒนากระบวนการ โดยนํา
ข้อมูลจาก 
- ผลการประเมนิความพึงพอใจของการ

ให้บริการของสํานักในปีการศึกษา 2559  
- ข้อเสนอแนะอย่างไม่เป็นทางการ/call 

center   
2. กําหนดเป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการ 

และผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
- การให้บริการของ call center รับผิดขอบ 

โดยกลุ่มภารกิจบริการ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการ

ให้บริการเครือข่าย รับผิดชอบโดยกลุ่ม
พัฒนาระบบฯ และเครือข่าย 

- การดําเนินการพื่อการประกันคุณภาพ 
รับผิดชอบโดยกลุ่มภารกิจบรหิาร 

3. จัดประชุมเพื่อวางแผนการปรับปรุงกระบวนการ 
และสื่อสารผู้เกี่ยวข้อง 

ข้อกําหนดการให้บริการ call 
center 
รูปแบบและขอ้กําหนดของการ
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ข้อกําหนดของการจัดเก็บสารสนเทศ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การจัดทํามาตรฐาน
กระบวนการที่สําคัญให้
ครบทุกกระบวนการ 
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4. ทดสอบผลการปรับปรุง  
(3) วิธีการที่สถาบันใช้ในการจัดการ

นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
เพื่ออนาคตอย่างเป็นระบบ และส่งมอบ
คุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อื่น  

1. จากผลการดําเนินการของสํานักฯ ในปีการศึกษา
2559 พบว่า มคีวามท้าทายด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และความสามารถในการให้บรกิาร
เครือข่ายโทรคมนาคม ซึ่งสามารถพัฒนาใหม้ี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้  

2. สํานักฯ กําหนดให้การเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงสองประเด็นข้างต้นเป็นการสร้าง
นวัตกรรมของสํานักฯ  

3. ใช้กระบวนการของการจัดการความรู้มาช่วยใน
การพัฒนานวัตกรรม โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อ
ค้นหาปัญหาของการดําเนินการ และร่วมกันหา
แนวทางในการพัฒนากระบวนการ 

4. ติดตามผลการดําเนินการราย 6 เดือน เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการ ให้เกิดการส่งมอบที่มคีุณค่า  

  

6.2 ประสิทธผิลของการปฏิบัติการ     

(4) วิธีการที่สถาบันใช้ในการควบคุม
ต้นทุน บริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล 

สํานักฯ คอมพิวเตอร์คัดเลือกคู่ค้า และผู้ส่งมอบจาก
ขั้นตอนดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ส่งมอบ ซึ่ง

จะต้องรับทราบแผนปฏิบัติงานและความ
คาดหวังของมหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการฯ กําหนดคุณสมบัติของผู้ส่งมอบ 

ผู้ส่งมอบหลักของระบบเครือข่าย คือ 
- Uninet 
- CAT/TOT ซึ่งเป็นผู้ดูแลเส้นทาง

อินเทอร์เน็ตสํารอง  
- AIS/TRUE ซึ่งให้บริการ WiFi  
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และข้อกําหนดต่าง ๆ ของการส่งมอบ รวมทั้ง
การบํารุงรักษา 

3. ทําการคัดเลือกผู้ส่งมอบ ดังนี้ 
- ผู้ส่งมอบรายใหม่ จะต้องมีจํานวนผู้ส่งมอบ

มากกว่า 1 ราย โดยพิจารณาตามคุณสมบัติ
และข้อกําหนด 

- ผู้ส่งมอบรายเก่า พิจารณาผลการดําเนิน 
งานของปีที่ผ่านมา  

4. มอบหมายผู้รบัผิดชอบในการติดตามการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อกําหนด หรือแจ้งให้
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น หรือยกเลิกสัญญาในกรณี
ไม่ปรับปรุงตามข้อกําหนด 

5. ประเมินผลการดําเนินการของผู้ส่งมอบ และ
รายงานผู้อํานวยการสํานักฯ  

5.การบริหารความปลอดภัยและการ
เตรียมพร้อมเพื่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบเพื่อทําให้มั่นใจว่า
ระบบปฏิบัติการมีความต่อเนื่องในสภาวะ
ดังกล่าว 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการความเสีย่ง 
2. จัดประชุมเพื่อเค้นหาความเสี่ยง จัดทําแผน

ความเสี่ยง และกํากับการดําเนินการความเสี่ยง 
3. ฝึกซ้อมการดําเนินการความเสี่ยงด้านระบบ

สารสนเทศ  
4. ประเมินผลการป้องกันความเสี่ยง และการ

จัดการความเสี่ยง 

แผนความเสี่ยงทางด้านการเงิน และ
ระบบสารสนเทศ 
การสํารองข้อมูลเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงเรื่องความล้มเหลวของระบบ
สารสนเทศ 

- แผนการบริหารความ
เสี่ยงที่ครอบคลุมทุก
ด้าน (ค้นหาปัจจัย
ความเสี่ยง แผนการ
จัดการ การซักซ้อม
แผน) 

- การบริหารจัดการให้
ฮาร์ดแวร์ และ
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สารสนเทศสามารถ
ทํางานได้อย่าง
ต่อเนื่องทันทีเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน  

 


