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บทสรุป 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ น ำคณะท ำงำนประกันคุณภำพตำม

เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 ของส ำนักคอมพิวเตอร์ และ
ผู้เกี่ยวข้อง จ ำนวนทั้งหมด 14 ท่ำน ไปศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ 
ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) และน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ 
ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของส ำนักคอมพิวเตอร์ 

จำกกำรศึกษำดูงำนในครั้งนี้ คณะศึกษำดูงำนได้รับกำรต้อนรับเป็นอยำงดียิ่งจำกคณะผู้บริหำรและ
บุคลำกร ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ ต่อไป 

 

คณะท ำงำนประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 
 เพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 

  



สารบญั 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำน ด้ำนประกันคุณภำพ  
ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) ............................................................... 1 

หลักกำรและเหตุผล ..................................................................................................................................... 1 

วัตถุประสงค์ ................................................................................................................................................ 1 

สถำนที่ด ำเนินกำร ........................................................................................................................................ 1 

วิธีด ำเนินกำร ............................................................................................................................................... 1 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ................................................................................................................................... 2 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ........................................................................................................................................ 2 

คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร ..................................................................................................................... 2 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ..................................................................................................................................... 2 

ก ำหนดกำร ...................................................................................................................................................... 3 

รำยงำนผลด ำเนินกำรโครงกำร ......................................................................................................................... 4 

สรุปกำรศึกษำดูงำน ..................................................................................................................................... 5 

ค่ำใช้จ่ำย ................................................................................................................................................... 17 

ภำพกิจกรรม ............................................................................................................................................. 18 

ภำคผนวก 1 หนังสือขออนุมัติโครงกำร ......................................................................................................... 20 

ภำคผนวก 2 หนังสือตอบรับเข้ำศึกษำดูงำน .................................................................................................. 21 

ภำคผนวก 3 คณะท ำงำนประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ  
                เพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 ........................................................ 22 

ภำคผนวก 3 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร .......................................................................................................... 24 

ภำคผนวก 4 แผนด ำเนินกำรและภำระงำน ................................................................................................... 25 

  
  
 



 

  

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนนิงาน 
ด้านประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

หลักการและเหตุผล 
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีควำมมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภำพกำรศึกษำไทยให้

ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในสำกล โดยได้น ำเครื่องมือพัฒนำคุณภำพ EdPEx (Education Criteria for 
Performance Excellence) หรือเรื่องเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ที่ ได้รับกำร
ยอมรับในสำกลว่ำเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ มำใช้ในกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำส่วนงำน ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยให้น ำเกณฑ์ดังกล่ำวมำใช้
ประเมินคุณภำพและน ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพขององค์กรตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด 

ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดย
ใช้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ จึงจัดโครงกำรศึกษำดูงำนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพ เพ่ือจะได้เกิดกำรเรียนรู้และมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรประกันคุณภำพจำกหน่วยงำนภำยนอก ท ำให้มีทัศนคติและมุมมองที่กว้ำงไกลและ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพของส ำนักคอมพิวเตอร์ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์คุณภำพ 

กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
2. เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ เพื่อ

กำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของส ำนักคอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

สถานที่ด าเนินการ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

วิธีด าเนินการ 
1. กำรฟังบรรยำยสรุปเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำร ตำมเกณฑ์คุณภำพ

กำรศึกษำ  
เพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

2. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx)  



หน้ำ 2 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

ระยะเวลาด าเนินการ 
วันพฤหัสบดีที ่ 10  มกรำคม พ.ศ. 2562 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหำร คณะท ำงำนประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 ของส ำนักคอมพิวเตอร์ และผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 14 คน 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
คณะท ำงำนประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

ปีกำรศึกษำ 2561 ของส ำนักคอมพิวเตอร์ 

1.  นำยสมบุญ อุดมพรยิ่ง ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยประกิจ ลีลำเชี่ยวชำญกุล รองประธำนกรรมกำร 
3.  น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ กรรมกำร 
4.  นำยสันติ สุขยำนันท์ กรรมกำร 
5.  น.ส.สวุิมล คงศักดิ์ตระกูล กรรมกำร 
6.  นำยธนรรณพ อินตำสำย กรรมกำร 
7.  นำยมหัทธวัฒน์ รักษำเกียรติศักดิ์ กรรมกำร 
8.  น.ส.วลิำวัลย์ บัวข ำ กรรมกำร 
9.  นำงพัชรินทร์ สนธิวนิช กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10.  น.ส.สุพัชชำ สีเสวก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้และแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์คุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้น ำควำมรู้และแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์

คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) มำประยุกต์ใช้  



หน้ำ 3 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

ก าหนดการ 
โครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน 

ด้านประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
วันพฤหัสบดีที ่10 มกราคม พ.ศ. 2562 

ณ ส านักคอมพิเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
 
 

07.00 - 07.30 น. ลงทะเบียน (บริเวณด้ำนหน้ำโรงเรียนสำธิต มศว ฝ่ำยมัธยม) 
ออกเดินทำงจำก มศว ประสำนมิตร ไปยัง ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

09.00 น. ถึงส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
09.00 - 12.00 น. ฟังบรรยำยสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 14.45 น. เยี่ยมชมสถำนที่ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
14.45 - 15.00 น. ผศ.สมภพ  รอดอัมพร (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์)  

กล่ำวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก 
15.00 น. ออกเดินทำงกลับ มศว ประสำนมิตร 

16.30 น. ถึง มศว ประสำนมิตร โดยสวัสดิภำพ 
 
หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 
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ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

รายงานผลด าเนินการโครงการ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนด้ำนประกัน
คุณภำพ ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx)  เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และศึกษำ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) และกำรน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือ
กำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของส ำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 2561  
โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมภพ รอดอัมพร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นหัวหน้ำคณะและคณะผู้เข้ำศึกษำ
ดูงำนในครั้งนี้ จ ำนวน 14 ท่ำน ณ ส ำนักคอมพิเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่  
10 มกรำคม พ.ศ. 2562 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

 ผู้บริหาร  
1.  ผศ.สมภพ รอดอัมพร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  

 คณะท างานประกันคุณภาพฯ  
2.  นำยสมบุญ อุดมพรยิ่ง ประธำนกรรมกำร 
3.  นำยประกิจ ลีลำเชี่ยวชำญกุล รองประธำนกรรมกำร 
4.  น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ กรรมกำร 
5.  นำยสันติ สุขยำนันท์ กรรมกำร 
6.  น.ส.สวุิมล คงศักดิ์ตระกูล กรรมกำร 
7.  นำยธนรรณพ อินตำสำย กรรมกำร 
8.  นำยมหัทธวัฒน์ รักษำเกียรติศักดิ์ กรรมกำร 
9.  น.ส.วลิำวัลย์ บัวข ำ กรรมกำร 
10.  นำงพัชรินทร์ สนธิวนิช กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11.  น.ส.สุพัชชำ สีเสวก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ผู้เข้ำร่วม  
12.  นำยดนัย มณฑำทิพย์กุล นักวิชำกำรศึกษำ 
13.  น.ส.นฤดี  สุขล้ ำ นักจัดกำรงำนทั่วไป 
14.  น.ส.จุรีรัตน์  เมืองไชย นักทรัพยำกรบุคคล 
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สรุปการศึกษาดูงาน 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เป็นส่วนงำนสนับสนุนส่วนหนึ่งของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีหน้ำที่

หลักในกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 ในรูปแบบ 
“ศูนย์บริกำรคอมพิวเตอร์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกงำนและปฏิบัติงำนของนิสิต ให้บริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ให้บริกำรด้ำนกำรวิจัยและจัดหำระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย สอดคล้องกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชำยฝั่งทะเล
ภำคตะวันออก ในระยะแรกศูนย์บริกำรคอมพิวเตอร์อยู่ในสังกัดกองธุ รกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยำเขตบำงแสน 

ต่อมำในปี พ.ศ. 2533 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตบำงแสน ได้รับกำรยกฐำนะเป็น
มหำวิทยำลัยบูรพำด้วยภำระหน้ำที่รับผิดชอบและปริมำณงำนที่เพ่ิมมำกขึ้น มหำวิทยำลัยบูรพำจึงมีนโยบำย
จัดให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนเกี่ยวกับกำรบริกำรคอมพิวเตอร์โดยตรง เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
งำนวิจัย กำรให้บริกำรวิชำกำรและกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย รวมถึงหน่วยงำนนี้จะช่วยลดปัญหำควำม
ซ้ ำซ้อนทั้งทำงด้ำนบุคลำกรและอุปกรณ์ทำงคอมพิวเตอร์ภำยในมหำวิทยำลัย และเพ่ือให้งำนบริกำร
คอมพิวเตอร์ด ำเนินไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ คล่องตัว และบรรลุตำมเป้ำหมำย 
มหำวิทยำลัยจึงก ำหนด "โครงกำรจัดตั้งส ำนักคอมพิวเตอร์" เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะบรรจุไว้ในแผนพัฒนำฯ 
ระยะที่ 7 

และในวันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2535 มหำวิทยำลัยได้มีประกำศเป็นทำงกำรในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ยกฐำนะ "โครงกำรจัดตั้งส ำนักคอมพิวเตอร์" ให้เป็น "ส ำนักคอมพิวเตอร์" โดยมีสถำนภำพเทียบเท่ำคณะ 

ปัจจุบัน ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ มีหน่วยงำนภำยในส่วนงำน 5 หน่วยงำน ได้แก่ 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบ ฝ่ำยพัฒนำระบบ ฝ่ำยนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน และ
ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 

 
วิสัยทัศน์ 
"องค์กรอัจฉริยะ เพ่ืออนำคตของแผ่นดิน" 
 
พันธกิจ 

1. เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำน ก ำหนดแผนงำนที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย 

2. วิเครำะห์และพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรกิจกำรของ
มหำวิทยำลัย 

3. ให้บริกำระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ำยและโทรคมนำคม เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 
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4. ถ่ำยทอดเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้แก่บุคลำกร นิสิตของ
มหำวิทยำลัย 

5. ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

 
เอกลักษณ์ของส ำนักคอมพิวเตอร์ 
องค์กรอัจฉริยะ ควำมหมำย 

1. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัยทันสมัย สำมำรถรองรับกำร
บริหำรจัดกำร และกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. มีบุคลำกรที่มีศักยภำพ สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. มีผลงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่โดดเด่น สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อภำรกิจมหำวิทยำลัยและกำรพัฒนำประเทศ 

 
อัตลักษณ์ของส ำนักคอมพิวเตอร์ 
คุณภาพของงานบริการเป็นเลิศ ควำมหมำย เน้นมำตรฐำนในกำรให้บริกำรคุณภำพของชิ้นงำนที่

ให้บริกำร รวมถึงงำนให้บริกำรฝึกอบรม ที่มีกำรพัฒนำและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นเลิศ เมื่อเทียบกับ
หน่วยงำนอื่นที่มีพันธกิจเหมือนกัน 

 
Core Values  (COMPUTERS) 

 Customer-focused excellence ควำมเป็นเลิศท่ีม่งเน้นลูกค้ำ 
 Organizational learning and agility  กำรเรียนรู้ระดับองค์กรและควำมคล่องตัว 
 Managing for innovation  กำรจัดกำรเพ่ือนวัตกรรม 
 Professional performance  ผลงำนที่เป็นมืออำชีพ 
 Unity  ควำมเป็นเอกภำพ ท ำงำนเป็นทีม 
 Transparency and ethics  ควำมโปร่งใส และมีจริยธรรม 
 Excellence services  งำนบริกำรที่เป็นเลิศ 
 Responsibility to society  รับผิดชอบต่อสังคม 
 System perspective  มุมมองเชิงระบบ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำบูรพำ ได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตั้งแต่ปี 2553 เป็น
ต้นมำ โดยใช้เกณฑ์ IQA (กำรตรวจประเมินภำยใน Internal Quality Audit : IQA) จนถึงปี 2557  หลังจำก
นั้นในปี 2558-2559 ได้เปลี่ยนมำใช้เกณฑ์ CUPT QA  ซึ่งเป็นกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำในกลุ่มที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และที่ประชุมอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ (ทอมก) ภำยใต้ชื่อ The Council of the University Presidents of Thailand 
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Quality Assurance (CUPT QA)  และในปี 2560 เป็นปีแรกได้เริ่มใช้เกณฑ์ EdPEx  (Education Criteria 
for Performance Excellence) เป็นกำรประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ที่เป็นเลิศ ซ่ึงส ำนักคอมพิวเตอร์เป็น 1 ใน 11 ส่วนงำนน ำร่องของมหำวิทยำลัยบูรำพำ  ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
เกณฑ์ประกันคุณภำพ IQA, CUPT QA และ EdPEx ดังนี้ 

IQA, CUPT QA EdPEx 

สับสน ไม่ครบ ไม่ครอบคลุมมิติส ำคัญที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จขององค์กร 

ครอบคลุมทั้งกระบวนกำรและผลลัพธ์ 

ไม่เหมำะกับสำยงำนสนับสนุน เหมำะกับสำยปฏิบัติกำร 

เกณฑ์กำรให้คะแนนยังไม่ชัดเจน เกณฑ์กำรให้คะแนนชัดเจน Scoring guideline 
ADLI, LeTCI 

ไม่บอกแนวทำงกำรพัฒนำ กระบวนกำรตรวจประเมินเน้นเสนอแนวทำงพัฒนำ 

 
สิ่งที่ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้จำกกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ ตำม EdPEx 

 

หัวข้อ สิ่งที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร EdPEx 

โครงร่ำงองค์กร  เห็นภำพรวมขององค์กร สิ่งส ำคัญท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
และควำมท้ำทำยที่องคืกรเผชิญอยู่ 

 ช่วยระบุข้อมูลส ำคัญที่หำยไป โดยมุ่งเน้นควำมต้องกำรหลักตลอดจน
ผลลัพธ์ 

 เป็นจุดเริ่มต้นส ำหรับกำรตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง 

 น ำจุดอ่อนที่ตรวจพบไปวำงแผนปฏิบัติกำรต่อไปได้ 

หมวด 1 : กำรน ำองค์กร  ผู้น ำองค์กรต้องพำองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงให้ชัดเจน 
สื่อสำร / ถ่ำยทอด เพื่อน ำไปปฏิบัติ 

 ผู้น ำองค์กรต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคน ปฏิบัติตำม
กฏหมำย 



หน้ำ 8 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

หัวข้อ สิ่งที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร EdPEx 

หมวด 2 : กลยุทธ์  ต้องมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ท้ำทำยตอบสนองวิสัยทัศน์
ขององค์กร 

 ต้องมีกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ที่ดี และก ำหนดระบบงำนที่ส ำคัญให้ได้ 

 ต้องแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกัน 

หมวด 3 : ลูกค้ำ  ต้อง เข้ำใจลูกค้ำ รู้จักลูกค้ำ มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ รับฟัง
เสียงของลูกค้ำ 

 ตอบสนองควำมต้องกำรให้เกิดควำมคำดหวัง เพ่ือสร้ำงควำมจงรักภักดี 

หมวด 4  :  กำรวั ด  กำร
วิเครำะห์ และกำรจัดกำร
ควำมรู้ 

 ต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูล เพ่ือประเมินควำมสำมำรถขององค์กร 

 ต้องท ำข้อมูลสำรสนเทศให้มีคุณภำพ เพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจภำยใต้
ข้อมูลจริง 

 ต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร เป็นควำมรู้ที่จะท ำให้องค์กรประสบ
ควำมส ำเร็จ 

หมวด 5 : บุคลำกร  ต้องมีกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังขององค์กร 

 ต้องวำแผนพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับระบบงำน 

 เพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร และสร้ำงควำมผูกพันของ
บุคลำกรกับองค์กร 

 ต้องดูแลเรื่องสวัสดิกำร/สิทธิประโยชนืของบุคลำกร 

หมวด 6 : ระบบปฏิบัติกำร  ต้องออกแบบระบบงำน และกระบวนกำรท ำงำนที่ดี 

 ต้องค ำนึงถึงประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ลดต้นทุน 

 ต้องท ำอย่ำงไรให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำน 

หมวด 7 : ผลลัพธ์  ผลลัพธ์แต่ละหมวด 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 เป็นผลมำจำกกระบวนกำร
หมวด 1-6 ซึ่งต้องมีกำรออกแบบกระบวนกำรและมีกำรเก็บข้อมูลอย่ำง
ต่อเนื่อง 



หน้ำ 9 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

 
แผนภำพ ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน 



หน้ำ 10 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

 

 
แผนภำพกำรเชื่อมโยงข้อมูล หมวด 1 : กำรน ำองค์กร 



หน้ำ 11 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

 
แผนภำพกำรเชื่อมโยงข้อมูล หมวด 2 : กลยุทธ์ 



หน้ำ 12 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

 
แผนภำพกำรเชื่อมโยงข้อมูล หมวด 3 : ลูกค้ำ 



หน้ำ 13 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

 

 
แผนภำพกำรเชื่อมโยงข้อมูล หมวด 4 : กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 



หน้ำ 14 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

 
แผนภำพกำรเชื่อมโยงข้อมูล หมวด 5 : บุคลำกร



หน้ำ 15 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

 
แผนภำพกำรเชื่อมโยงข้อมูล หมวด 6 : ระบบปฏิบัติกำร 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนด้ำนกำรประกันคุณภำพ รวมถึง
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

1. จัดอบรมให้ควำมรู้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดัน (TOA Overview, TOQ Criteria, 
Application Writing) 

2. เข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น  



หน้ำ 16 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

 อบรมให้ควำมรู้ผู้บริหำรและบุคลำกร เรื่อง "เกณฑ์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือ
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 อบรมเชิงปฏิบัติกำร "แนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ส ำหรับส่วน
งำนน ำร่องเกณฑ์ EdPEx" 

 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์ EdPEx 
(EdPEx Assessor : EA) 

นอกจำกนี้ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้น ำระบบมำตรฐำนสำกลมำใช้งำนภำยในส่วนงำน 
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นระบบมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนและกำรบริหำรได้ดี
ขึ้น และลดขั้นตอนกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อน  ได้แก่ 

 ระบบงำนบริหำรคุณภำพ ISO 9001  
เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ส ำนักคอมพิวเตอร์ จำก ISO 9001 Version 2000  
ปัจจุบันได้ Upgate เป็น ISO 9001 Version 2000 โดยได้มีกำรด ำเนินงำนตำม
ข้อก ำหนดของระบบและรับตรวจติดตำมจำกบริษัทผู้ตรวจเป็นประจ ำทุกปี ท ำให้ส ำนัก
คอมพิวเตอร์สำมำรถด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนคุณภำพ กำรปฏิบัติงำนและกำร
ให้บริกำรได้อย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน และลดขั้นตอนกำรท ำงำนที่
ซ้ ำซ้อน  และได้รับกำรตรวจรับรองระบบ ปี 2556 - 2560 

 ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ ปี 2556 ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้ำร่วมโครงกำรจัดท ำระบบกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 Version 2004 ของมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นควำมร่วมมือ
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยบูรพำร่วมกับส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนมีขีดควำมสำมำรถในกำร
บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล ยอมรับ และได้รับกำรตรวจรับรองระบบ ปี 2557 – 2560 

 ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ISO/ IEC 27001  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ไดจ้ัดท ำโครงกำรมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ISO/ IEC 27001 
(ISMS) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรให้ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์มี
เสถียรภำพ และมีควำมปลอดภัยของข้อมูลตำมหลักมำตรฐำนที่ยอมรับโดยสำกลและ
เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลและกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง  และได้รับกำรตรวจรับรองระบบ ปี 2557 – 2560 

รวมถึงกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นเชิงระบบ มีระบบสำรสนเทศรองรับกำรจัดเก็บควำมรู้ที่ชัดเจน 
และท ำให้เกิดวัฒนธรรมกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในส่วนงำน 

 
จำกกำรศึกษำดูงำนในครั้งนี้ ปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพของส ำนัก

คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญที่ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะต้อง
น ำกลับมำทบทวนและด ำเนินกำรต่อไป มีดังนี้ 



หน้ำ 17 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

1. คณะผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและด ำเนินกำรโดยตรง 

2. ควรน ำระบบมำตรฐำนสำกลมำใช้งำนภำยในส่วนงำน เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นระบบมี
ระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนและกำรบริหำรได้ดีข้ึน และลดขั้นตอน
กำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อน 

3. ควรก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในส่วนงำนให้เป็นเชิงระบบ และสำมำรถน ำองค์
ควำมรู้มำใช้ในเกิดประโยชน์ร่วมกัน 

4. ถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับบุคลำกร ภำยในส่วนงำน เพื่อเกิดวัฒนธรรมด้ำนพัฒนำ
คุณภำพ และกำรจัดกำรควำมรู้  รวมถึงกำรน ำไอซีที มำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรท ำงำน 

ค่าใช้จ่าย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนจัดโครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนด้ำนประกัน

คุณภำพ ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น จ ำนวน 
7,000 บำท (เจ็ดพันบำทถ้วน) จำกงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  แผนงำน พ้ืนฐำน
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี งบเงิน
อุดหนุน งำนบริหำรคุณภำพส ำนักคอมพิวเตอร์ ตำมรำยละเอียดังนี้ 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
ค่ำใช้สอย  

1. ค่ำเช่ำรถตู้ 6,000.00 
2. ค่ำของที่ระลึก 1,000.00 

รวมทั้งสิ้น  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 7,000.00 

  



หน้ำ 18 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

ภาพกิจกรรม 
  คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรฯ ได้จัดท ำประมวลภำพกิจกรรมในโครงกำรศึกษำดูงำน และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็น
เลิศ (EdPEx) เมื่อวันที่ 10 มกรำคม  2562 ณ ส ำนักคอมพิเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบรุี 
ไว้ดังนี้ 

  

  

  



หน้ำ 19 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

  

  

 



หน้ำ 20 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

ภาคผนวก 1 
หนังสือขออนุมัติโครงการ 

 



หน้ำ 21 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

ภาคผนวก 2 
หนังสือตอบรับเขา้ศึกษาดูงาน 

 

  



หน้ำ 22 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

ภาคผนวก 3 
คณะท างานประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 

 
 



หน้ำ 23 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

 
 

 
  



หน้ำ 24 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

ภาคผนวก 3 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
  



หน้ำ 25 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

ภาคผนวก 4 
แผนด าเนนิการและภาระงาน 

 แผนกำรด ำเนินงำน 
 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ระยะเวลำ 
1-11 ธันวำคม 2561 

 จัดท ำโครงกำร 
 หนังสือขออนุมัติจัดโครงกำร 

20  วันก่อนจัดกิจกรรม 

1-11 ธันวำคม 2561 จัดท ำหนังสือ/เอกสำรต่ำงๆ ได้แก่ 

 หนังสือขอควำมอนุเครำะห์เข้ำศึกษำดูงำน
จำกหน่วยงำนภำยนอก 

 หนังสือเชิญผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 หนังสือขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน 

(ผู้อ ำนวยกำร) 
 หนังสือขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน 

(บุคลำกร) 
 หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ใช้รถ

มหำวิทยำลัย 

20  วันก่อนจัดกิจกรรม 

24-25 ธันวำคม 2561 
 ท ำสัญญำยืมเงินรองจ่ำย 
 จัดจ้ำงเช่ำรถตู้ (กรณีรถมหำวิทยำลัยไม่ว่ำง) 
 จัดซื้อของที่ระลึก 
 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

10 วันก่อนจัดกิจกรรม 

3-4 มกรำคม 2562 
 ตรวจสอบควำมพร้อมก่อนวันศึกษำดูงำน 
 แจ้งผู้เข้ำร่วมโครงกำรรับทรำบก ำหนดกำร

และรำยละเอียดกำรเดินทำง 

อย่ำงน้อย 3 วันก่อนจัด
กิจกรรม 

10 มกรำคม 2562 ศึกษำดูงำน 1 วัน 
11 มกรำคม 2562 จัดท ำหนังสือขอบคุณหน่วยงำนภำยนอกให้ควำม

อนุเครำะห์เข้ำศึกษำดูงำน 
1 วันหลังจัดกิจกรรม 



หน้ำ 26 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

วัน เดือน ปี กิจกรรม ระยะเวลำ 
11-24 มกรำคม 2562 

 ชดใช้สัญญำยืมเงินรองจ่ำย 
 รวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยส่งกำรเงิน 
 เตรียมเอกสำร รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินกำรโครงกำร 

เสนอหัวหน้ำส่วนงำน 
 เก็บเอกสำรเข้ำแฟ้ม น ำเข้ำระบบ e-doc  

Google drive และปิดโครงกำร 

2 สัปดำห์หลังจัด
กิจกรรม 

 
 ภำระงำนที่รับผิดขอบ 
 

ที ่ งำน หน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ประสำนงำนโครงกำร  เขียนโครงกำร  
 ขออนุมัติโครงกำร 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร 
      โครงกำร  
 ประสำนงำนขอเข้ำศึกษำดูงำนจำก 
     หน่วยงำนภำยนอก  
 สัญญำยืมเงินรองจ่ำย 

พัชรินทร์ สนธิวนิช 
สุพัชชำ สีเสวก 
 
 

2.  หนังสือต่ำง ๆ  ขอควำมอนุเครำะห์เข้ำศึกษำดูงำนและ 
      หนังสือขอบคุณ 
 หนังสือเชิญผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ขอใช้รถ 
     มหำวิทยำลัย 
 หนังสือขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน  
     (ผู้อ ำนวยกำร) 
 หนังสือขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน  
     (บุคลำกร) 
 ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

สุพัชชำ สีเสวก 

3.  งำนประชำสัมพันธ์   ถ่ำยรูปกิจกรรมในโครงกำร 
  น ำเผยแพร่บนสื่อต่ำงๆ 

จุรีรัตน์ เมืองไชย 
งำนประชำสัมพันธ์
(วณิชยำ ทองสมนึก) 



หน้ำ 27 

รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนประกันคณุภำพ ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยับูรพำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

  

ที ่ งำน หน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ 

4.  จัดซื้อวัสดุ  ด ำเนินกำรจัดจ้ำงเช่ำรถตู้ 
 ด ำเนินกำรจัดซื้อของที่ระลึก 

งำนพัสดุ 
(จุฬำรัตน์ จ ำชำติ) 

5.  ลงทะเบียนกำรจัด
กิจกรรม 

 รับลงทะเบียน สุพัชชำ สีเสวก 

6.  กำรจัดเตรียมเอกสำร
เบิกจ่ำย 

 ใบส ำคัญรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน พัชรินทร์ สนธิวนิช 
สุพัชชำ สีเสวก 

7.  กำรเบิกจ่ำย  ขออนุมัติยืมเงินรองจ่ำย / ชดใช้สัญญำยืม 
  ใบส ำคัญรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน 

งำนกำรเงิน 
(ชูศรี เชำวนำรมย์) 

8.  เอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
       โครงกำรต่อหัวหน้ำส่วนงำน 
  น ำเอกสำรเข้ำระบบ e-Doc และ  
        Google drive 

สมบุญ อุดมพรยิ่ง 
พัชรินทร์ สนธิวนิช 
สุพัชชำ สีเสวก 

 


