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โครงร่างองค์กร 
(Organizational Profile) 

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 

ส านักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงานกลางของมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีภารกิจหลักในด้านการประสานงาน  
การจดัท า และการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด าเนินการจดัให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย ด้านพัฒนาและสนับสนุน
นวตักรรมเพ่ือการเรียนการสอน ด้านการให้บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ เพ่ือการเรียนการสอน
และการวิจยั ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการการฝึกอบรม และการให้ค าปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์ 

อาคารสถานที่ตัง้ 

ส านกัคอมพิวเตอร์  (สว่นกลาง : ประสานมิตร) 

อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 11 ถึงชัน้ 14 

114 ถนนสขุมุวิท ซอยสขุมุวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ 0 2649 5706  หรือ 0 2649 5000 ตอ่ 15069, 15048 โทรสาร 0 2259 2217 

ส านกัคอมพิวเตอร์  มศว องครักษ์ 

อาคารเรียนรวม ชัน้ 3 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

63 หมูท่ี่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 26120 

โทรศพัท์   0 2649 5196  หรือ  0 2649 5000 ตอ่ 21124 - 21126  

อีเมล์ : swucc@g.swu.ac.th 

เว็บไซต์ :  http://cc.swu.ac.th 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 

(1) ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings) 

สินค้าและบริการของส านกัคอมพิวเตอร์ มีทัง้หมด 5 บริการ ได้แก่ 

1. บริการโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
เป็นการให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ได้แก่ ระบบ
เครือข่าย ระบบเครือขา่ยไร้สาย ระบบโทรศพัท์ผา่นเครือข่าย (IP Telephony) ระบบ

mailto:swucc@g.swu.ac.th
http://cc.swu.ac.th/
http://cc.swu.ac.th/
http://cc.swu.ac.th/
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย และระบบรักษาความปลอดภยับนเครือข่าย ภายใน
มหาวิทยาลยัและสว่นตอ่ขยายของมหาวิทยาลยัให้ครอบลมุพืน้ท่ีของมหาวิทยาลยั 
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลยัและอินเทอร์เน็ต 

2. บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั 
เป็นการให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั เพ่ือสนบัสนนุ 
การบริหารและการจดัการศกึษา รวมถึงสารสนเทศทัว่ไปของมหาวิทยาลยั และเป็น
ศนูย์กลางการให้บริการข้อมลูสารสนเทศระหวา่งหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลยั 

3. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุทางการศกึษา 
เป็นการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยั และการให้บริการระบบบริหารจดัการเว็บไซต์ 

4. บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์  
เป็นการให้บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย และห้องประชมุทางไกล พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบ
วงจรและพร้อมใช้งาน  

5. บริการวิชาการด้านฝึกอบรมไอซีที  
เป็นการให้บริการวิชาการด้านฝึกอบรมไอซีทีให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบคุลากร 
ภายในมหาวิทยาลยั 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (Mission, vision and Values) 

ปรัชญา (Philosophy) 

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแหง่การเรียนรู้ 

ปณิธาน (Wish) 

มุง่พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแหง่การเรียนรู้ด้วยปัญญาและคณุธรรม 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

ส านกัคอมพิวเตอร์เป็นศนูย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี
มาตรฐานสากลเพ่ือสนบัสนนุภารกิจของมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ค าอธิบายเพิ่มเตมิ :  

1. ศนูย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง การเป็น
ศนูย์กลางด้านโครงสร้างพืน้ฐานเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ข้อมลูพืน้ฐาน
ด้านนิสิต หลกัสตูร และบคุลากร  

2. มาตรฐานสากล หมายถึง การมุง่สูม่าตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 
ภายในปี พ.ศ. 2565 

พันธกิจ (Mission)  

1. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยั 

2. พฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนนุการบริหารของมหาวิทยาลยั 

3. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนและ 
การค้นคว้าวิจยั 

4. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันานิสิตและบคุลากร 

ค่านิยม (Values)  

คา่นิยมของส านกัคอมพิวเตอร์ คือ STRIVE ซึ่งมีความหมายโดยรวม  คือ  ส านกัคอมพิวเตอร์
เป็นหนว่ยงานสนบัสนนุท่ีสร้างสรรค์งานบริการไอทีชัน้เลิศให้กบั มศว และสงัคม 

We will STRIVE towards Innovations and Excellence in IT Services 

S Service Mind สร้างสรรค์การบริการท่ีดี 

T Teamwork มุง่การท างานเป็นทีม 

R  Responsibility มุง่สร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

I  Innovation มุง่สร้างสรรค์นวตักรรม 

V Value มุง่สร้างคณุคา่แก่องค์กรและสงัคม 

E Ethics & Engagement มุง่สร้างจริยธรรมและรักองค์กร 
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สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรู้ความสามารถ มีการติดตาม
เทคโนโลยีใหมอ่ยูเ่สมอ สามารถปรับตวัให้เทา่ทนักบัเทคโนโลยี และน ามาประยกุต์ใช้งานได้ 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile) 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีบุคลากรทัง้หมด 47 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.26 และพนกังานมหาวิทยาลยัจ้างด้วยเงินอดุหนนุรัฐบาล 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74 อายเุฉล่ียของบคุลากร
ประมาณ 36 ปี และอายงุานเฉล่ียของบคุลากรประมาณ 10 ปี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562) 

●  บคุลากรจ าแนกตามฝ่าย แบง่ออกเป็น ส านกังานผู้อ านวยการ 12 คน คดิเป็นร้อยละ 25.53 ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 9 คน คดิเป็นร้อยละ 19.15 ฝ่ายระบบสารสนเทศ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 25.53 
ฝ่ายเทคโนโลยยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.51 ฝ่ายปฏิบตัิการและบริการ 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.64 และฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 5 คน คดิเป็นร้อยละ 10.64 

●  บคุลากรจ าแนกตามกลุม่ต าแหนง่ แบง่ออกเป็น ผู้บริหารปฏิบตัิการ 1 คน คดิเป็นร้อยละ 2.13 วิชาชีพ

เฉพาะ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 63.83  เช่ียวชาญเฉพาะ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.28 และทัว่ไป 6 คน คิด

เป็นร้อยละ 12.77 

●  บคุลากรจ าแนกตามวฒุิการศกึษา แบง่ออกเป็น ระดบัการศกึษาปริญญาโท 17 คน คิดเป็นร้อยละ 36.17 

ระดบัการศกึษาปริญญาตรี  24 คน คิดเป็นร้อยละ 51.06 และระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 1 คน 

คดิเป็นร้อยละ 2.13 

●  บคุลากรจ าแนกตามชว่งอายงุาน แบง่ออกเป็น อายงุาน 0-5 ปี 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.79 อายงุาน 6-

10 ปี 18 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 อายงุาน 11-15 ปี 6 คน คดิเป็นร้อยละ 12.77 อายงุาน 16-20 ปี 4 คน 

คดิเป็นร้อยละ 8.51 อายงุาน 21-25 ปี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26 อายงุานตัง้แต ่26 ปีขึน้ไป 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.38 และอายงุานเฉล่ียของบคุลากรประมาณ 10 ปี 

●  บคุลากรจ าแนกตามอาย ุแบง่ออกเป็น อาย ุ20-30 ปี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 19.15 อาย ุ31-40 ปี 23 คน 

คดิเป็นร้อยละ 48.94 อาย ุ41-50 ปี 12 คน คิดเป็นร้อยละ 25.53 อายตุัง้แต ่51 ปีขึน้ไป 3 คน คิดเป็นร้อย

ละ 6.38  และอายเุฉล่ียของบคุลากรประมาณ 36 ปี  

ปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญที่ท าให้บุคลากรมุ่งม่ันในการท างานเพื่อบรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ขององค์กร 
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1. การสร้างแรงจงูใจและความผกูพนัของบคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์ โดยมีนโยบายการ
บริหารงานให้มีสว่นร่วม (ตัง้แตร่ะดบัผู้ปฏิบตังิานไปยงัระดบับริหาร)  ซึง่บคุลากรได้รับ
การแตง่ตัง้ให้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานชดุตา่งๆ เพ่ือมีสว่นร่วมในการวางแผน การ
ด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ ทัง้ในระดบับคุลากรและระดบัหวัหน้าฝ่าย  

2. การจดัสวสัดกิารด้านตา่งๆ ให้แก่บคุลากร ได้แก่ คา่รักษาพยาบาล ประกนัอบุตัเิหต ุ
ประกนัสขุภาพ คา่ตอบแทนสาขาขาดแคลนส าหรับบคุลากรต าแหนง่นกัวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบตังิานชา่ง (ต าแหนง่ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เดมิ) นกัวิชาการพสัด ุ
และนกัวิชาการการเงินและบญัชี 

3. การสนบัสนนุให้มีการพฒันาตนเองและการเพิ่มพนูทกัษะในการปฏิบตังิาน ได้แก่ การ
สง่บคุลากรไปอบรม สมัมนา ดงูาน ประชมุ เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน  

4. การสง่เสริมให้มีความมัน่คงและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career path) ได้แก่ ให้
บคุลากรทกุระดบัชัน้ได้ลาศกึษาตอ่ตามสายวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้มีการ
ปรับเปล่ียนต าแหนง่ท่ีสงูขึน้ในสายงานของแตล่ะคน 

(4) สินทรัพย์ (Assets) 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอปุกรณ์ท่ีส าคญัดงันี ้

ตารางท่ี 1ก(4)-1  รายละเอียดสินทรัพย์ (Assets) 

ประเภทสินทรัพย์ รายละเอียด 

1. อาคารสถานท่ี ส านกัคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร 

 อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 11 ถึงชัน้ 14 รวมพืน้ท่ี 
2,268 ตารางเมตร  ประกอบด้วย ห้องบรรยาย/Smart Classroom จ านวน 
1 ห้อง ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง ห้อง Active Learning 
จ านวน 1 ห้อง ห้องประชมุจ านวน 3 ห้อง และห้องส านกังาน จ านวน 1 ห้อง 

 อาคาร 16 ชัน้ 2 รวมพืน้ท่ี 153 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์
กลาง จ านวน 1 ห้อง 

ส านกัคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

 อาคารเรียนรวม ชัน้ 3 รวมพืน้ท่ี 950 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้อง
บรรยาย จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง ห้อง 
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ประเภทสินทรัพย์ รายละเอียด 

Active Learning จ านวน 1 ห้อง ห้องประชมุทางไกล จ านวน 1 ห้อง ห้อง
คอมพิวเตอร์กลาง จ านวน 1 ห้อง และห้องส านกังาน จ านวน 1 ห้อง 

2. เทคโนโลยีและอปุกรณ์  โครงสร้างพืน้ฐานระบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ประกอบด้วย ระบบ
เครือข่าย ระบบเครือขา่ยไร้สาย ระบบโทรศพัท์ผา่นเครือข่าย (IP 
Telephony) ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย และระบบรักษาความ
ปลอดภยับนเครือขา่ย 

 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จดัการศกึษา ระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหาร  และระบบ
สารสนเทศทัว่ไป 

 ระบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS : Learning Management 
System)  

3. สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องประชมุ ห้องพกัรับประทานอาหาร และการรักษาความปลอดภยั (ระบบ
กล้องวงจรปิด) 

(5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Regulatory Requirements) 

ส านกัคอมพิวเตอร์ใช้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านการบริหารงาน การวิจยั 
การเงินและงบประมาณ ประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ตารางท่ี 1ก(5)-1  กฎระเบียบข้อบงัคบั (Regulatory Requirements) 

ประเภท กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบงัคบั/ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

1. การบริหารงาน  พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 

 ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบงัคบัท่ีออกตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 
2. การเงินและงบประมาณ 
  

 พระราชบญัญตังิบประมาณ/ส านกังบประมาณ  

 พระราชบญัญตัิการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  

 ระเบียบการเงินและวิธีการงบประมาณของกระทรวงการคลงั  

 ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วย การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560   

 หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560  
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ประเภท กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบงัคบั/ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

 ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบงัคบัท่ีออกตาม พรบ. มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 
3. การวิจยั  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ด้วยกองทนุสง่เสริมพฒันาการ

วิจยัและนวตักรรม พ.ศ.2559  

 ประกาศการรับและการจา่ยเงินอดุหนนุวิจยัและนวตักรรม พ.ศ 2560 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ  พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2560 

 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง หลกัเกณฑ์การ
เก็บรักษาข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 

 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัคณุสมบตัขิองพนกังานเจ้าหน้าท่ี ตามพระราชบญัญตัวิา่ด้วยการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แนวทางการจดัท า
แนวนโยบาย(Certificate Policy) และแนวปฏิบตัิ (Certification Practice 
Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification 
Authority) พ.ศ. 2552 

 พระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
5. ประกนัคณุภาพการศกึษา  เกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิปี 2561-2562  

 นโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationship) 

(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 

 
รูปท่ี 2ข(1)-1 โครงสร้างการบริหารงาน 
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การบริหารงานของส านกัคอมพิวเตอร์มีผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์เป็นผู้บงัคบับญัชาและ
รับผิดชอบในการก ากบัดแูลการบริหารงานของส านกัคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และมีคณะกรรมการ
ประจ าส านักคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยผู้ อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ รองผู้ อ านวยการ ผู้ ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก และหวัหน้าฝ่าย ท าหน้าท่ีก าหนดทิศทางและนโยบายรวมถึงการให้ค าแนะน าการด าเนินงานของส านกั
คอมพิวเตอร์ให้บรรลตุามเปา้หมายของสว่นงาน 

(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers and Stakeholders) 

กลุ่มลูกค้าและผู้ มีส่วนได้เสียท่ีส าคญัของส านกัคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ลูกค้ารายบุคคล 
และลกูค้ารายส่วนงาน ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  รวมถึงผู้สนบัสนุนทุนและผู้ส่งมอบ โดยวดัผลการ
ให้บริการจากการประเมินความพงึพอใจและความผกูพนัของผู้ รับบริการของส านกัคอมพิวเตอร์  

ตารางท่ี 1ข(2)-1  ลกูค้าและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (Customers and Stakeholders) 

ลกูค้าและผู้ ท่ีมี
สว่นได้สว่นเสีย 

บริการ ความต้องการหลกั 

ลกูค้า 

1. นิสิต  บริการโครงสร้างพืน้ฐานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 ระบบเครือข่ายท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีภายใน
มหาวิทยาลยั สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเครือขา่ยไร้สาย 

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
  บริการระบบสารสนเทศและ

ฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั 
 ระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัและรองรับความ

ต้องการใช้งาน  
ในด้านการเรียนการสอน  

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
  บริการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุทาง
การศกึษา 

 โปรแกรมลิขสิทธ์ิเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
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ลกูค้าและผู้ ท่ีมี
สว่นได้สว่นเสีย 

บริการ ความต้องการหลกั 

  บริการบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ 

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 

  บริการวิชาการด้านฝึกอบรม
ไอซีที 

 การฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้และทกัษะด้านไอซีที 

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
2. อาจารย์  บริการโครงสร้างพืน้ฐานระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
 ระบบเครือข่ายท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีภายใน

มหาวิทยาลยั สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ 

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
  บริการระบบสารสนเทศและ

ฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั 
 ระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัและรองรับความ

ต้องการใช้งาน  
ในด้านการเรียนการสอน และสนบัสนนุด้านการ
ปฎิบตังิาน 

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
  บริการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุทาง
การศกึษา 

 โปรแกรมลิขสิทธ์ิเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและ
การปฏิบตังิาน 

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
  บริการบ ารุงรักษาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ 

 ห้องเรียน อปุกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั (Smartclassroom 
Active Learning) 

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
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ลกูค้าและผู้ ท่ีมี
สว่นได้สว่นเสีย 

บริการ ความต้องการหลกั 

  บริการวิชาการด้านฝึกอบรม
ไอซีที 

 การฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้และทกัษะด้านไอซีที 

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
3. บคุลากร  บริการโครงสร้างพืน้ฐานระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
 ระบบเครือข่ายท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีภายใน

มหาวิทยาลยั สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ 

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
  บริการระบบสารสนเทศและ

ฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั 
 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัและ
สนบัสนนุด้านการปฎิบตังิาน 

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
  บริการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุทาง
การศกึษา 

 โปรแกรมลิขสิทธ์ิเพ่ือใช้ในการสนบัสนนุการ
ปฏิบตังิาน 

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
  บริการบ ารุงรักษาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ 

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและ
รวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
  บริการวิชาการด้านฝึกอบรม

ไอซีที 
 การฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้และทกัษะด้านไอซีที 

 ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 บคุลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
4. ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั 

 บริการโครงสร้างพืน้ฐานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

 ระบบเครือข่ายท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีภายใน
มหาวิทยาลยั สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ 
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ลกูค้าและผู้ ท่ีมี
สว่นได้สว่นเสีย 

บริการ ความต้องการหลกั 

  บริการระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั 

 ระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัและรองรับความ
ต้องการใช้งาน  
เพ่ือการตดัสินใจตามภารกิจของมหาวิทยาลยั  

  บริการวิชาการด้านฝึกอบรม
ไอซีที 

 การฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้และทกัษะด้านไอซีที 

5. สว่นงาน
ภายใน
มหาวิทยาลยั 

 บริการโครงสร้างพืน้ฐานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

 ระบบเครือข่ายท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีภายใน
มหาวิทยาลยั สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ 

  บริการระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัและ
สนบัสนนุด้านการปฎิบตังิาน 

 ระบบสารสนเทศมีความถกูต้อง รวดเร็ว และ
สามารถใช้งานได้อยา่งตอ่เน่ือง 

  บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุทาง
การศกึษา 

 ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารเทศและการส่ือสาร 

  บริการบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ 

- 

  บริการวิชาการด้านฝึกอบรม
ไอซีที 

- 
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(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS) 

ประเภทของผู้สง่มอบและพนัธมิตรอยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

ตารางท่ี 1ข(3)-1  ผู้สง่มอบและพนัธมิตร (Suppliers and PARTNERS) 

ผู้สง่มอบและพนัธมิตร บทบาทในกระบวนการผลิตและสง่มอบ กลไกในการส่ือสาร 

ผู้สง่มอบ(SUPPLIERS) 

1. บริษัทเอกชน  สง่มอบอปุกรณ์ท่ีมีคณุสมบตัติรงตาม
รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ เพ่ือใช้ในการ
ให้บริการของส านกัคอมพิวเตอร์ 

 บริการหลงัการขาย 

 เอกสาร/หนงัสือราชการ 

 การส่ือสารผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 โทรศพัท์ 
2. ผู้ให้บริการเครือข่าย  ให้บริการเครือขา่ยระหวา่งประสานมิตรกบั

สว่นตอ่ขยายของมหาวิทยาลยั ได้แก่ มศว 
องครักษ์ โพธิวิชชาลยั (สระแก้ว, ตาก)  
ศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิข ุชลประทาน 
โรงเรียนสาธิต มศว ปทมุวนั  

 เอกสาร/หนงัสือราชการ 

 การส่ือสารผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 โทรศพัท์ 

พนัธมิตร (PARTNERS)  

1. ส านกัหอสมดุกลาง  ระบบส ารองข้อมลูสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัมีความครบถ้วนถกูต้อง 
สามารถใช้งานได้ในกรณีท่ีเกิดปัญหา 

 เอกสาร/หนงัสือราชการ 

 อีเมล์ 

 โทรศพัท์ 
2. ส านกังาน

คณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (สกอ.) 

 ให้บริการระบบเครือขา่ย UniNet  

 ด าเนินการบริหารจดัการและใช้บริการระบบ
โทรคมนาคม พร้อมจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็น 

 สนบัสนนุในการพฒันาผลิตส่ือ จดัหา
แหลง่ข้อมลู และเคร่ืองมือท่ีเป็นปร่ะโยชน์ใน
การบริหารงาน การจดัการเรียนการสอน 
งานวิจยัและนวตักิรรม โดยอาศยัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 บนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) 

 เอกสาร/หนงัสือราชการ 

 อีเมล์ 

 โทรศพัท์ 
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ผู้สง่มอบและพนัธมิตร บทบาทในกระบวนการผลิตและสง่มอบ กลไกในการส่ือสาร 

 ร่วมมือกนัในการศกึษาวิจยัและพฒันาระบบ
บริการโทรคมนาคม, ระบบรักษาความ
ปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ และองค์
ความรู้ใหมส่ าหรับการพฒันาเครือขา่ย
ร่วมกนั รวมถึงการสนบัสนนุการให้ความรู้ใน
การพฒันาและฝึกอบรมบคุลากรและ
ด าเนินการกิจกรรมร่วมกนัทัง้สองฝ่าย 

3. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 
จ ากดั 

 ตดิตัง้ระบบ Wireless LAN ในอาคารตา่งๆ 
ภายในพืน้ท่ีของมหาวิทยาลยั 

 ชอ่งสญัญาณส าหรับให้บริการแก่นิสิตและ
บคุลากรของมหาวิทยาลยั 

 บนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) 

 เอกสาร/หนงัสือราชการ 
 อีเมล์ 
 โทรศพัท์ 

4. บริษัท แอดวานซ์ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 

 ตดิตัง้อปุกรณ์ รับ-สง่สญัญาณอินเตอร์เน็ตไร้
สายความเร็วสงู ตลอดจนการน าเคร่ืองมือ
และอปุกรณ์โทรคมนาคมและ 
ท่ีเก่ียวข้องมาติดตัง้ภายในสถานท่ีให้บริการ 

 บนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) 

 เอกสาร/หนงัสือราชการ 
 อีเมล์ 
 โทรศพัท์ 

หมายเหตุ บริษัทเอกชน – บริษัทท่ีท าการสง่มอบสินค้าและบริการ ให้กบัส านกัคอมพิวเตอร์ 

2.  สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation)  

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

(1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 

       - 

(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 

       - 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 

       - 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 

 ความท้าทายด้านบริการ ด้านปฏิบตัิการ ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม และด้านบคุลากรมี
ลกัษณะการท ากลยทุธ์ในเชิงรุกมากขึน้ มีการทบทวนกลยทุธ์เป็นประจ าทกุปีรายละเอียดดงันี ้

ตารางท่ี 2ข-1  บริบทเชิงกลยทุธ์ 

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ 

1. ด้านบริการ  โครงสร้างพืน้ฐานมีความครอบคลมุ
ทกุพืน้ท่ีของมหาวิทยาลยั และสว่นตอ่
ขยาย 

 เป็นศนูย์กลางระบบฐานข้อมลูของ
มหาวิทยาลยั 

 การรักษาฐานลกูค้าเดมิและการเพิ่ม
ลกูค้าใหม่ 

 มีการพฒันาระบบสารสนเทศท่ี
หลากหลายและครอบคลมุการใช้งาน
ระบบสารสนเทศและเครือขา่ย 

 มีห้องบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
พร้อมใช้งานและทนัสมยั 

 มีความร่วมมือกบัหนว่ยงาน
ภาคเอกชนภายนอกในการ
ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐาน
เครือข่ายไร้สาย  

 มีนโยบายจากผู้บริหารระดบัสงูให้
มีการใช้ฐานข้อมลูร่วมกนั 

 เป็นสว่นงานหลกัท่ีให้บริการด้าน
ไอซีทีของมหาวิทยาลยั 

 มีการน า Open source มา
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาระบบ
สารสนเทศและเครือขา่ย เพ่ือลด
คา่ใช้จา่ยในการ พฒันางาน 

 มีความพร้อมทางด้านอาคาร
สถานท่ีตัง้อยูท่ าเลท่ีตัง้อยูใ่จกลาง
กรุงเทพฯ 

2. ด้านปฏิบตัิการ  พฒันาระบบเพ่ือปรับปรุงการ
ให้บริการท่ีตอบสนองกบัลกูค้า 

 ความพร้อมใช้ของเครือขา่ยและระบบ
สารสนเทศ 

 บคุลากรมีความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ด้านไอซีที  

 มีความพร้อมด้านบคุลากรในการ
ให้บริการ 

 ความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3. ด้านความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม 
 อยูใ่นพืน้ท่ีบริการวิชาการแก่สงัคม 

สอดรับ 1 มหาวิทยาลยั 1  จงัหวดัท า
ให้สามารถบริการได้ตามความ

 มหาวิทยาลยัมียทุธศาสตร์เป็น
มหาวิทยาลยัรับใช้สงัคม  
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ด้าน ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ 

ต้องการของชมุชน โดยจดั ในรูปของ
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 

4. ด้านบคุลากร  พฒันาบคุลากรให้ทนัตอ่การ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี 

 มีแผนพฒันาบคุลากรระยะ 4 ปี 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement) 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยใช้ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาเป็น
กรอบการท างานเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านตา่งๆ ท าให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง  และวงจร
คณุภาพ PDCA  ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบตั)ิ, Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม)  
และในแผนการพฒันาระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการให้เกิดความยัง่ยืน ส านกัคอมพิวเตอร์มีนโนบายน าการ
ด าเนินงานตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาใช้งานภายในปี พ.ศ. 2565  

 
รูปท่ี 2ค-1 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
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หมวด 1 การน าองค์กร 
(Leadership) 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง  (Senior Leadership)  

ก. วิสัยทศัน์และค่านิยม (Vision and Values) 

(1) ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม (Vision and Values) 

ผู้บริหารส านกัคอมพิวเตอร์มีการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาซึง่วิสยัทศัน์ คา่นิยมและพนัธกิจ โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้ บริหารและบุคลากรภายในส านักคอมพิวเตอร์ เร่ิมต้นจากการทบทวนผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมา มีการวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส อปุสรรค (SWOT) ร่วมถึงการวิเคราะห์กลยทุธ์ (TOWS 
Matrix) ของส านักคอมพิวเตอร์ในอีก 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2562 – 2565) ในรูปแบบการจัดโครงการสัมมนา
บุคลากรนอกสถานท่ี ซึ่งเป็นโครงการท่ีสร้างความสมัพนัธ์ สร้างค่านิยม มุ่งสร้างผลงานและการท างานเป็นทีม 
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ผ่านการระดมสมอง และการท า Workshop โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์  

ผู้บริหารส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีการถ่ายทอดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและคา่นิยมสู่การปฏิบตัิให้แก่
บุคลากรได้ทราบโดยผ่านหวัหน้าฝ่ายซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านกัคอมพิวเตอร์และท่ี
ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรส านกัคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกเดือน  ส าหรับลูกค้า ผู้ส่งมอบและ
พนัธมิตร ได้มีการเผยแพร่ผา่นชอ่งทางเว็บไซต์ และเอกสารเผยแพร่ของส านกัคอมพิวเตอร์ 

(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิฺบัตติามกฎหมายและการประพฤตปิฏิบัตอิย่งมีจริยธรรม 
(Promoting Legal and ethical Behavior)  

ผู้บริหารส านกัคอมพิวเตอร์ได้ประพฤติตนโดยใช้หลกัความถกูต้อง โปร่งใส และการมีสว่นร่วม
บนพืน้ฐานการมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยได้มีการถ่ายทอดไปยงัหวัหน้าฝ่ายและบคุลากร
ของส านกัคอมพิวเตอร์ ผา่นท่ีประชมุคณะกรรมการผู้บริหารและบคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบตังิานให้เป็นไปตามกฏระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของมหาวิทยาลยัอยา่งเคร่งครัด 
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ข. การส่ือสาร (Communication) 

ผู้บริหารส านกัคอมพิวเตอร์มีรูปแบบการส่ือสารข้อมลูและผลการด าเนินงานในด้านตา่งๆ ไปยงั
บคุลากร ผา่นชอ่งทางตา่งๆ  ได้แก่ การประชมุตา่งๆ ของส านกัคอมพิวเตอร์ รวมถึงเว็บไซต์ส านกัคอมพิวเตอร์ , 
Facebook , Mail , Line  เพ่ือให้รับทราบเชิงนโยบายและการถ่ายทอดสูก่ารปฏิบตังิาน เพ่ือให้ผลด าเนินงานท่ีดี 
 ส าหรับลกูค้าและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้มีการส่ือสารข้อมลูผา่นเว็บไซต์ส านกัคอมพิวเตอร์ , Facebook , 
Mail เพ่ือรับทราบการด าเนินการของสว่นงาน และรับฟังข้อคิดเห็น เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการ 

ค. พันธกจิและผลการด าเนินการขององค์กร (Mission and Organizational 
Performance) 

(1) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ (Creating an Environment for Success) 
●  ส านกัคอมพิเตอร์ได้มีการจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปีท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และแผนยทุธศาสตร์ของ

ส านกัคอมพิวเตอร์ รวมถึงการตดิตามงานและรายงานผลด าเนินการอยา่งเป็นระบบ (รายไตรมาส) และมี

การน าผลด าเนินการกลบัมาทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบตักิารประจ าปีตอ่ไป  

●  ส านกัคอมพิวเตอร์ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน  

เพ่ือควบคมุผลการด าเนินงานและได้มีการรายงานตอ่มหาวิทยาลยัตามรอบการตดิตาม  

●  มีการจดัหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั เพ่ือรองรับการให้บริการอย่าง

ตอ่เน่ือง และเพิ่มชอ่งทางในการติดตอ่ส่ือสารผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย 

(2) การท าให้เกิดการปฏิบัตกิารอย่างจริงจัง (Focus on Action) 

ผู้บริหารส านกัคอมพิวเตอร์มีความมุ่งมัน่ให้เกิดการปฏิบตัิท่ีดีส่งผลท าให้บรรลวุิสยัทศัน์ และ
พันธกิจ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินง าน มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ก าหนดระยะเวลาและผู้ รับผิดชอบโครงการท่ีชดัเจน มีการถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการเป็น
ล าดบัขัน้ตอน โดยการส่ือสารไปยงัคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน
ส านกัคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการประจ าฝ่าย ตลอดจนคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรส านกัคอมพิวเตอร์ 
และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานเป็นรายไตรมาส มีการน าผลการด าเนินงานของโครงการมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุง เพ่ือพฒันาการด าเนินงานให้บรรลตุามวิสยัทศัน์และพนัธกิจของส านกัคอมพิวเตอร์ตอ่ไป 
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1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Societal 
Responsibilities) 

ก. การก ากับดูแลองค์กร (Organizational Governance) 

(1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร (Governance System) 

บริบทการบริหารงานของส านกัคอมพิวเตอร์ใช้หลักการบริหารแบบกระจายอ านาจร่วมกับ
หลกัธรรมาภิบาล โดยมอบอ านาจหน้าท่ีให้รองผู้อ านวยการ รวมถึงหวัหน้าฝ่ายในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในแต่ละฝ่าย โดยอาศยัวิสยัทศัน์และพนัธกิจเป็นทิศทางในการด าเนินงานของส านกัคอมพิวเตอร์และ
ก ากับดแูลผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ น ามาแก้ไขและปรับปรุง พร้อมทั ง้
รายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมเป็นประจ า โดยคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ มีอ านาจ
สงูสดุ ในการก ากบัดแูล ชีน้ า เสนอแนะการบริหาร การท างาน และนโยบายตา่งๆ ของส านกัคอมพิวเตอร์  

นอกจากนีส้ านกัคอมพิวเตอร์ยงัมีการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการเงินและด้านการ
จดัซือ้จดัจ้างให้เป็นไปตามกฏระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของมหาวิทยาลยั  โดยมีรายงานผลการด าเนินงาน
และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านกัคอมพิวเตอร์ เพ่ือแสดงถึงประสิทธิภาพและความโปร่ง ใสในการ
ด าเนินงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทกุเดือน  

ส่วนในเร่ืองการปกปอ้งผลประโยชน์ของลกูค้าและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ส านกัคอมพิวเตอร์ได้มี
การเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ส านกัคอมพิวเตอร์ และมีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ส านกัคอมพิวเตอร์, 
Facebook , Mail  เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการ 

รวมถึงการมีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและ
กระบวนการด าเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตขุองความเสียหาย เพ่ือให้ระดบัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตอยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับและควบคมุได้ ท าให้ระบบงานตา่งๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและ
ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง เพ่ือการบรรลเุปา้หมายตามแผนยทุธศาสตร์ของส่วนงาน ดงันัน้ ส านกัคอมพิวเตอร์จึงได้
แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในส านักคอมพิวเตอร์ ท าหน้าท่ี ก ากับ ดูแลและ
ด าเนินกิจกรรมบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตาม วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทาง 
การด าเนินงานของส่วนงาน ตามมาตรการควบคมุภายใน พร้อมทัง้รายงานผลการควบคมุภายในต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ ปีละ 2 ครัง้ 

(2) การประเมินผลการด าเนินการ (Performance Evaluation)  

ผู้ อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากอธิการบดีตาม
ข้อตกลงการปฎิบัติงาน และผู้ อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ประเมินผลการปฏิบัติงานรองผู้ อ านวยการ 
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ผู้อ านวยการส านักงานผู้ อ านวยการ และหวัหน้าฝ่าย อีกทัง้ยงัมีการประเมินสมรรถนะการปฏิบตัิงานหลักและ
สมรรถนะเชิงบริหารจัดการของผู้ บริหารโดยบุคลากรทุกคนเป็นผู้ ประเมิน เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พฒันาตนเองและปรับปรุงประสิทธิผลทัง้การน าองค์กรของผู้น า 

ข. การประพฤตปิฏบิัตติามกฎหมายและการประพฤตปิฏบิัตอิย่างมีจริยธรรม  
(Legal and Ethical Behavior) 

(1) การประพฤตปิฏิบัตท่ีิถูกต้องตามกฎหมาย (Legal and regulatory Compliance) 

ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้ความส าคญักับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และได้มีการส่ือสารกับบุคลากรผ่านการประชุมต่างๆ ของส านัก
คอมพิวเตอร์ เพ่ือถือในการปฏิบตังิานอยา่งเคร่งครัด 

นอกจากนี ้ส านกัคอมพิวเตอร์ให้บริการด้านเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ จดัท านโยบาย
และแนวปฎิบตัิการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเผยแพร่ให้
ลกูค้าและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียรับทราบ เพ่ือใช้ในการก ากบัดแูลและตดิตามผู้ ท่ีกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  
ตามพระราชบญัญตัวิา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

(2) การประพฤตปิฏิบัตอิย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) 

ผู้บริหารส านกัคอมพิวเตอร์ให้ความส าคญักับการประพฤติปฏิบตัิ โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล
และจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย  จรรยาบรรณ
บคุลากรมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560)  และได้มีการส่ือสารกับบุคลากรผ่านการประชมุต่างๆ ของ
ส านกัคอมพิวเตอร์ ในเร่ืองของจรรยาบรรณในการประพฤตปิฏิบตัิตน 

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Socialtal Responsibilities) 

(1) ความผาสุกของสังคม (Socialtal Well-being) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ประกาศเป็นมหาวิทยาลยัรับใช้สงัคม ส านกัคอมพิวเตอร์ได้
ตระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองนี ้จึงได้ก าหนดเป็นยุทธศาศาสตร์หนึ่งในแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันานิสิตและบุคลากร โดย
มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ทางด้านไอซีทีแก่ชมุชนทัง้ภายในมหาวิทยาลยั และภายนอกมหาวิทยาลยั รวมถึงการ
สนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้ทางด้านไอซีที การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านไอซีทีและการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้กบัหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั 
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(2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support) 

ส านกัคอมพิวเตอร์จดัโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชนเป็นประจ า ได้แก่  
●  ชมุชนภายในมหาวิทยาลยั  

โดยใช้งบประมาณของส านกัคอมพิวเตอร์จดัโครงการพฒันาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการส่ือสาร โดยมีวตัปุระสงค์ เพ่ือให้นิสิต อาจารย์ และบคุลากรของมหาวิทยาลยัได้รับความรู้ทกัษะ

ในการใช้เคร่ืองมือพืน้ฐานด้าน ICT ของมหาวิทยาลยั และเป็นผู้ รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้สารสนเทศ

จากการใช้ ICT อยา่งมีวิจารญาณ และอยา่งสร้างสรรค์  

●  ชมุชนภายนอกมหาวิทยาลยั  

โดยใช้งบประมาณสนบัสนนุของมหาวิทยาลยัจดัโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน (บก.)  ได้แก่ โครงการ

พฒันาสมถรรนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพฒันาเศรษฐกิจชมุชน (จงัหวดันครนายก – 

อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม)่ 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีก าหนดให้ทกุหน่วยงานเลือกโรงเรียนหรือชมุชนในจงัหวดัท่ีมหาวิทยาลยั

ตัง้อยู ่ 
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หมวด 2 กลยุทธ์ 
(Strategy Development)  

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development) 

ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development Process) 

(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) 

การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ส านกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565   จดัท าขึน้โดยการทบทวน
และปรับปรุงจากแผนยทุธศาสตร์ ส านกัคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560 – 2564  เพ่ือให้สอดคล้องกบันแผนงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 – 2567)  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 – 2563 ประกอบกบัผลประเมินคณุภาพ
การศกึษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศกึษา 2560 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560  วิสยัทศัน์
การบริหารงานของผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ และสถานการณ์ปัจจยัแวดล้อมตา่งๆ  ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวคิด
และทิศทางของการด าเนินงานให้บรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีส านักคอมพิวเตอร์ได้
ก าหนดไว้ และเพื่อให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกนักบันโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลยั ส านกัคอมพิวเตอร์
จึงได้จดัท าโครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการประจ าปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวนัท่ี 22 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม
การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.ชลบรีุ  เพ่ือให้ผู้บริหารและบคุลากรได้มีส่วนร่วม รับรู้ และร่วมกนัระดมสมอง
ในการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมท่ีคาดวา่จะสง่ผลตอ่การบริหารงานของส านกัคอมพิวเตอร์และสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว และร่วมกันจดัท าเป็นแผนยทุธศาสตร์ ส านกัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2562 - 2565  
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รูปท่ี 2.1ก(1)-1 กระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ส านกัคอมพิวเตอร์ 

 
รูปท่ี 2.1ก(1)-2 แผนท่ียทุธศาสตร์ส านกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 



[ 24 ] 

 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

(2) นวัตกรรม (Innovation) 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีการน าผลการด าเนินงานมาทบทวนและปรับปรุงให้เกิดนวตักรรมในการ
ปฏิบตังิานและการให้บริการท่ีดีขึน้  โดยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณด้านวิจยัและสง่เสริมให้บคุลากรได้ท างาน
วิจัย แบบ R2R (Routine to Research) เป็นการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย เพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้ในการ
พฒันางานประจ าตอ่ไป ดงันัน้ R2R จึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน พฒันางาน และส านกัคอมพิวเตอร์ยงัได้มี
การแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการความรู้ ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วางแผน และก ากบัติดตามการจดัการความรู้
ขององค์กรอยา่งเป็นระบบ เพ่ือร่วมกนัขบัเคล่ือนองค์กรไปสูอ่งค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization)  

(3) การพจิารณากลยุทธ์ (Strategy Considerations) 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดกลยทุธ์ซึง่ได้มาจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู โดยมีวิธีการ
รวบรวมข้อมลูจากผลการด าเนินงาน ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบ ความพึงพอใจจากลกูค้า รวมถึงข้อร้องเรียนตา่งๆ 
โดยมีการระดมความคิดเห็นและก าหนดผู้ รับผิดชอบในการจดัเก็บข้อมลูมาวิเคราะห์ SWOT รวมถึงการวิเคราะห์
ในรูปแบบความสมัพนัธ์แบบเมตริกซ์ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ TOWS Matrix ซึง่เป็นการวิเคราะห์ท่ีน าข้อมูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นกลยทุธ์และน าไปสูย่ทุธศาสตร์
ในการพฒันาส านกัคอมพิวเตอร์  

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร (Work Systems and Core Competencies) 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีการจดัแบ่งโครงสร้างองค์กรเพ่ือปฎิบตัิงานตามพนัธกิจ วิสยัทศัน์ และ
ยทุธศาสตร์ของส านกัคอมพิวเตอร์โดยแบง่เป็นฝ่ายท่ีรับผิดชอบกระบวนการท างานท่ีส าคญัตามผลิตภณัฑ์หลกั
ของส านกัคอมพิวเตอร์ ดงันี ้

●  ระบบโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

●  ระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั 

●  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุทางการศกึษา 

●  ระบบบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

●  ระบบการให้บริการวิชาการด้านฝึกอบรมไอซีที 

โดยบุคลากรส านกัคอมพิวเตอร์มีการวิเคราะห์ระบบงานเพ่ือพิจารณาและเลือกแนวทางใน
การพฒันาท่ีเหมาะสมในแต่ละระบบงาน ตามรายละเอียดหมวด 6 การปฏิบตัิการ  ข้อ 6.1ก(2) - กระบวนการ
ท างานท่ีส าคญั และ  ข้อ 6.1ก(3) - แนวคดิในการออกแบบ 
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ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Obejectives) 

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (Key Strategic Objectives) 

ส านักคอมพิวเตอร์น าความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มาก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั ซึง่ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ดงักล่าวจะน าไปสูเ่ปา้หมาย ส านกัคอมพิวเตอร์
ได้ก าหนดวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั เพ่ือขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์และพนัธกิจของส านกัคอมพิวเตอร์ ดงันี ้ 

ตารางท่ี 2.1ข(1)-1  แสดงวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ ตวัชีว้ดัและเปา้หมายตามแผนยทุธศาสตร์ส านกัคอมพิวเตอร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

วตัถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตวัชีว้ดั 
เปา้หมาย 

ปีงบประมาณ 
2565 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลลพัธ์ 
ปีงบประมาณ 

2562 
ผู้ รับผิดชอบ 

กระบวนการ/
แนวทาง (ย่อ) 

หมวด 7 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันาภารกิจของมหาวิทยาลยั 

พฒันา
โครงสร้าง
พืน้ฐานระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ
ความพร้อม
ใช้งานของ
ระบบ
เครือข่าย 
และระบบ
สารสนเทศ 

ร้อยละ 
99 

ร้อยละ 
99 

ร้อยละ 
95.48 

 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ตรวจสอบและ
ตดิตามเฝา้ระวงั
การให้บริการ
โครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารผ่าน
ระบบ Network 
Monitor และ
ระบบแจ้งปัญหา
เครือข่าย 

ตารางท่ี 
7.1ข(1)-1 

 จ านวนครัง้
ของระบบท่ี
ถกูบกุรุก
ส าเร็จ 

3 ครัง้ 4 ครัง้ ไม่มีการบกุรุก ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ตรวจสอบและ
ตดิตามเฝา้ระวงั
การถกูบกุรุกจาก
ระบบรักษาความ
ปลอดภยั
เครือข่าย 
(Firewall) 

ตารางท่ี 
7.1ข(2)-1 

 ร้อยละของ
อาคารท่ี
สามารถ
เข้าถงึ

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

มีการประสาน
จากส่วนงานท่ีมี
อาคารสร้างขึน้
ใหม่และจากส่วน
ตอ่ขยายท่ี

ตารางท่ี 
7.1ข(1)-1 
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

วตัถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตวัชีว้ดั 
เปา้หมาย 

ปีงบประมาณ 
2565 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลลพัธ์ 
ปีงบประมาณ 

2562 
ผู้ รับผิดชอบ 

กระบวนการ/
แนวทาง (ย่อ) 

หมวด 7 

เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ต้องการเช่ือมตอ่
เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 

 ร้อยละของ
อปุกรณ์
เครือข่าย ที่
ผ่าน
มาตรฐาน
การเช่ือมตอ่ 
เครือข่าย 
ของ
มหาวทิยาลยั 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
90 

- ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

มีการตรวจสอบ
ให้ด าเนินการไป
ตามแนวปฏิบตัิท่ี
ดีในการรักษา
ความมัน่คง
ปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ 

- 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาระบบสารสนเทศ เพ่ือบริหารมหาวทิยาลยัด้านการบริหารจดัการ 

มีระบบ
สารสนเทศ
สนบัสนนุการ
บริหารและการ
ปฏิบตังิานตาม
ภารกิจของ
มหาวทิยาลยั 

จ านวน
ระบบ
สารสนเทศ
ท่ีสนบัสนนุ
การบริหาร 
และการ
ปฏิบตังิาน
ตามภารกิจ
ของ
มหาวทิยาลยั 

อย่างน้อย  
4 ระบบ 

อย่างน้อย  
1 ระบบ 

3 ระบบ ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 
ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพ่ือการศกึษา 

มีการจดัท า
ขอบเขตการ
ด าเนินงานของ
ระบบ (TOR) 
มีการเขียน
โครงการพฒันา/
จ้างพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

- 

 จ านวน
ระบบ
สารสนเทศ
ท่ีได้รับการ
บ ารุงรักษา
และเพิ่ม
ประสิทธิภา
พระบบ
สารสนเทศ
เพ่ือ

อย่างน้อย  
4 ระบบ 

อย่างน้อย  
1 ระบบ 

2 ระบบ ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

มีการประชมุ 
ทบทวนและ
รวบรวมความ
ต้องการของ
ผู้ใช้งาน 
วเิคราะห์และ
ออกแบบและ
ปรับปรุงโปรแกรม
ท่ีใช้งาน 

- 
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ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

วตัถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตวัชีว้ดั 
เปา้หมาย 

ปีงบประมาณ 
2565 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลลพัธ์ 
ปีงบประมาณ 

2562 
ผู้ รับผิดชอบ 

กระบวนการ/
แนวทาง (ย่อ) 

หมวด 7 

สนบัสนนุ
พนัธกิจของ
มหาวทิยาลยั 

มีการอบรมการใช้
งาน 

 จ านวน
ระบบ
สารสนเทศ
ท่ีได้รับ 
การส่งเสริม 
และ
สนบัสนนุ 
ให้มีการน า
ระบบ
สารสนเทศ 
ไปใช้ในการ
ปฏิบตังิาน 

อย่างน้อย  
4 ระบบ 

อย่างน้อย  
1 ระบบ 

3 ระบบ ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

มีการประชมุ 
ทบทวนและ
รวบรวมปัญหาใน
การใช้งานระบบ 
วเิคราะห์และ
ปรับปรุงโปรแกรม 
จดัอบรมการใช้
งานให้แก่ผู้ ใช้ราย
เดมิและผู้ใช้ราย
ใหม่ 

- 

มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและ
การตดัสินใจ 

ระดบัความ
พงึพอใจ
ของผู้บริหาร
ตอ่การใช้
งานระบบ
สารสนเทศ 
เพ่ือการ
บริหาร 
และการ
ตดัสินใจ 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ  
85 

- ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ส ารวจความพงึ
พอใจในการรับ
บริการโดยใช้แบบ
ประเมินเพ่ือน ามา
วางแผนการ
ปรับปรุงการ
บริการ 

- 

 
 

ร้อยละของ
ตวับง่ชีเ้ชิง
ปริมาณตาม
เกณฑ์การ
ประกนั
คณุภาพ
การศกึษาที่
สามารถใช้
ข้อมลู
สารสนเทศ
เพ่ือการ
ตดัสินใจ 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
85 

- ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

จดัท ารายงานและ
สถิตเิชิงปริมาณ
ตามเกณฑ์การ
ประกนัคณุภาพ
การศกึษาที่
สามารถใช้ข้อมลู
สารสนเทศเพ่ือ
การตดัสินใจ 
 

- 
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ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

วตัถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตวัชีว้ดั 
เปา้หมาย 

ปีงบประมาณ 
2565 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลลพัธ์ 
ปีงบประมาณ 

2562 
ผู้ รับผิดชอบ 

กระบวนการ/
แนวทาง (ย่อ) 

หมวด 7 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจยั 

มีการน า
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารมา
ประยกุต์ใช้ใน
การเรียนการ
สอนและการ
ค้นคว้าวจิยั 

ร้อยละของ
รายวิชาท่ีมี
การเรียน
การสอน
โดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ 
การส่ือสาร
เป็นส่วน
หนึง่ 

ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ  
50 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
12.96 

ฝ่าย
เทคโนโลยี
เพ่ือการศกึษา 

ส ารวจความ
ต้องการใช้งาน
ระบบเพ่ือ
สนบัสนนุการ
เรียนการสอน 
จดัหาเคร่ืองมือ
เพ่ือสนบัสนนุการ
เรียนการสอน 
พฒันาและให้
ค าปรึกษาการ
จดัการเรียนการ
สอนโดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 

พฒันาคณุภาพ
สิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือ
สนบัสนนุการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ
ความพงึ
พอใจตอ่สิ่ง
สนบัสนนุ
การเรียน
การสอน
และการ
ค้นคว้าวจิยั 

ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ  
80 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ  
65 

- -ฝ่ายปฎิบตัิ
การและ
บริการ 
-ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์
องครักษ์ 

ส ารวจความพงึ
พอใจตอ่สิ่ง
สนบัสนนุโดยใช้
แบบประเมินเพ่ือ
น ามาวางแผนการ
ปรับปรุงการ
บริการ 

- 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การบริการวชิาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันานิสิตและบคุลากร 

นิสิตและ
บคุลากรมี
ความรู้และ
สามารถน า
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารไป
ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
จดัขึน้เพ่ือ
พฒันา
ความรอบรู้ 
ICT ของ
นิสิตและ
บคุลากร 

อย่างน้อย  
7 โครงการ/
กิจกรรม 

อย่างน้อย  
1 โครงการ/
กิจกรรม 

1 
 โครงการ 

งานบริการ
การศกึษา 

ส ารวจความ
ต้องการในการ
ฝึกอบรม 
จดัท าหลกัสตูร
ตดิตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานเพ่ือ
ปรับปรุงโครงการ 

- 
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

วตัถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตวัชีว้ดั 
เปา้หมาย 

ปีงบประมาณ 
2565 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลลพัธ์ 
ปีงบประมาณ 

2562 
ผู้ รับผิดชอบ 

กระบวนการ/
แนวทาง (ย่อ) 

หมวด 7 

 ร้อยละ
ความพงึ
พอใจของผู้
เข้า ร่วม
ฝึกอบรม
เพ่ือพฒันา
ความรู้และ
ทกัษะ
ทางด้าน 
ICT 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
91.77 

งานบริการ
การศกึษา 

ส ารวจความพงึ
พอใจโดยใช้แบบ
ประเมินเพ่ือน ามา
วางแผนการ
ปรับปรุงการ
บริการ 

- 

การให้บริการ
วชิาการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการส่ือสาร
แก่หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก    

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ให้ บริการ
วชิาการ 

อย่างน้อย 
4 โครงการ/ 
กิจกรรม 

ไม่น้อยกวา่ 
1 โครงการ/
กิจกรรม 

1 โครงการ งานบริการ
การศกึษา 

ส ารวจความ
ต้องการในการ
ฝึกอบรม 
จดัท าหลกัสตูร
ตดิตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานเพ่ือ
ปรับปรุงโครงการ 

ตารางที่ 
7.2ข(1)-1 

 ร้อยละของ
ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมน า
ความรู้ไปใช้
ให้เกิด
ประโยชน์ 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
93.07 

งานบริการ
การศกึษา 

ส ารวจความพงึ
พอใจโดยใช้แบบ
ประเมินเพ่ือน ามา
วางแผนการ
ปรับปรุงการ
บริการ 

ตารางที่ 
7.2ข(1)-1 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาระบบบริหารงานส านกัคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ   

พฒันาระบบ
การบริหาร
ภายในองค์กร
ให้มี
ประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกบั
ภารกิจและ
มุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรท่ีมี
อยู่ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตาม
เปา้หมาย
ของแผน
ยทุธศาสตร์
ส านกั
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
75 

- - ผู้อ านวยการ
ส านกังาน 
- หวัหน้าฝ่าย 
- งานนโยบาย
และแผน 

ตดิตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบตักิาร
เป็นรายไตรมาส
ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือ
ประเมินผลการ 
ด าเนินงาน และ
ให้ข้อเสนอแนะ 

- 
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

วตัถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตวัชีว้ดั 
เปา้หมาย 

ปีงบประมาณ 
2565 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลลพัธ์ 
ปีงบประมาณ 

2562 
ผู้ รับผิดชอบ 

กระบวนการ/
แนวทาง (ย่อ) 

หมวด 7 

 ได้รับการ
รับรอง 
มารตฐาน 
ISO-9001 

ได้รับการ
รับรอง 
มารตฐาน 
ISO-9001 

- -  ผู้อ านวยการ
ส านกังาน 
- หวัหน้าฝ่าย 
- งานนโยบาย
และแผน 

-แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
-ประชมุเพ่ือจดัท า
แผนการ
ด าเนินงาน 
ตดิตามและ
ประเมินเพ่ือ
ทบทวนปรับปรุง
แผนให้มี
ประสิทธิภาพ 

- 

 ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตาม
เปา้หมาย
ของแผนการ
ประชา 
สมัพนัธ์และ
การส่ือสาร
องค์กร 

ร้อยละ 
80 

- - งานประชา 
สมัพนัธ์ 

- จดัท าแผนการ
ประชาสมัพนัธ์
และการส่ือสาร
องค์กร 
- ตดิตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผน 
- รายงานตอ่ท่ี
ประชมุบริหาร
ส านกั
คอมพิวเตอร์ 

- 

 ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามเปา้หมาย
ของแผน 
พฒันา
บคุลากร
ส านกั
คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2562-
2565 

ร้อยละ 
80 

- 
 
 
 
 
 
 

- งานบุคุล - จดัท า
แผนพฒันา
บคุลากรส านกั
คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2562-2565 
- ตดิตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผน 
- รายงานตอ่ท่ี
ประชมุบริหาร

- 
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

วตัถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตวัชีว้ดั 
เปา้หมาย 

ปีงบประมาณ 
2565 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลลพัธ์ 
ปีงบประมาณ 

2562 
ผู้ รับผิดชอบ 

กระบวนการ/
แนวทาง (ย่อ) 

หมวด 7 

ส านกั
คอมพิวเตอร์ 

 ร้อยละ
ความผูกพนั
ของ
บคุลากร
ส านกั
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
81.20 

งานบุคุคล จดัท าแบบส ารวจ
เพ่ือประเมินความ
ผกูพนัตอ่องค์กร
ของบคุลากร 

ตารางท่ี 
7.3ก(3)-1 

 ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตาม
แผนการ
จดัซือ้จดั
จ้างครุภณัฑ์
ประจ าปี 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

- งานพสัด ุ - จดัท าแผนการ
จดัซือ้จดัจ้าง
ครุภณัฑ์ประจ าปี 
- ตดิตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผน 
- รายงานตอ่ท่ี
ประชมุบริหาร
ส านกั
คอมพิวเตอร์ 

- 

 ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
เบกิจ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
41.20 

งานการเงิน - จดัท าแผนการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ 
- ตดิตามผลการ
เบกิจ่าย 
- รายงานตอ่ท่ี
ประชมุบริหาร
ส านกั
คอมพิวเตอร์ 

ตารางท่ี 
7.4ก(2)-1 

 ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตาม
เปา้หมาย
ของแผน 

ร้อยละ 
80 

 

- 
 
 

- งานบคุคล - แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- 
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

วตัถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตวัชีว้ดั 
เปา้หมาย 

ปีงบประมาณ 
2565 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลลพัธ์ 
ปีงบประมาณ 

2562 
ผู้ รับผิดชอบ 

กระบวนการ/
แนวทาง (ย่อ) 

หมวด 7 

การจดัการ
ความรู้ของ
ส านกั
คอมพิวเตอร์ 

- จดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้  
-เผยแพร่องค์
ความรู้                   

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ(Strategy Implementation) 

ก. การจัดท าแผนปฏบัิตกิารและการถ่ายทอดสู่การปฏบัิต ิ(Action Plan Development 
and Deployment)  

(1) แผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) 

ส านกัคอมพิวเตอร์จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีตามแผนยทุธศาสตร์ส านกัคอมพิวเตอร์  โดย
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันพิจารณาทบทวนผลด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีท่ีผ่านมา เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีถัดไป พร้อมทัง้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน
ของส านักคอมพิวเตอร์  คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิ วเตอร์พิจารณาตามล าดับ หลังจากนัน้ ส านัก
คอมพิวเตอร์มีการติดตามผลด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นรายไตรมาส ผ่านท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหารและตดิตามงานของส านกัคอมพิวเตอร์  คณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์เพ่ือรับทราบและ
ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินการ 

(2) การน าแผนปฏิบัตกิารไปปฏิบัต ิ(Action Plan Implementation) 

หลังจากแผนปฏิบตัิการประจ าปีได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านกัคอมพิวเตอร์แล้ว  ส านกัคอมพิวเตอร์ได้น าแผนปฏิบตัิการประจ าปีแจ้งในท่ีประชมุคณะกรรมการผู้บริหาร
และบุคลากรได้รับทราบ และหัวหน้าฝ่ายแจ้งต่อบุคลากรประจ าฝ่ายเพ่ือน าไปปฏิบัติและก าหนดเป็น KPI 
รายบคุคลตอ่ไป  พร้อมกนันีไ้ด้น าแผนปฏิบตัิการประจ าปีเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ส านกัคอมพิวเตอร์ให้ลกูค้าและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  นอกจากนีส้ านกัคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลด าเนินการในท่ีประชุม
ประจ าฝ่าย คณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านักคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์เป็นรายไตรมาส และน าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านกัคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้าและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบ 

(3)  การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรแบ่งออกเป็น 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ 
งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนภาครัฐ) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  โดย



[ 33 ] 

 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

มหาวิทยาลยัก าหนดให้ทกุส่วนงานจดัท าค าขอตัง้งบประมาณเป็นประจ าทกุปี  ดงันัน้ส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยส่งให้แต่ละฝ่ายพิจารณางบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท่ีใช้
ด าเนินการ และส่งกลบัมาให้งานนโยบายและแผนรวบรวมเพ่ือจดัท าค าขอตัง้งบประมาณเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะ
กรรมการบริหารและติดตามงานของส านกัคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์พิจารณาก่อนส่ง
ค าขอตัง้งบประมาณให้มหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป 

หลงัจากนัน้ มหาวิทยาลยัจะแจ้งงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรกลบัมาส านกัคอมพิวเตอร์  พร้อม
ทัง้แจ้งให้แต่ละฝ่ายได้รับทราบ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินเพียงพอในการด าเนินการ  ส านัก
คอมพิวเตอร์มีการจดัท ารายงานด้านการเงินทัง้รายรับและรายจ่าย พร้อมทัง้วิเคราะห์สถานะการเงินตอ่ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านกัคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์เป็น
ประจ าทกุเดือน เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการตอ่ไป 

(4) แผนด้านบุคลากร (Workforce Plan) 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ตะหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองแผนพฒันาบุคลากร จึงได้ก าหนดไว้เป็น
กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบ
บริหารงานส านกัคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพของแผนยทุธศาสตร์ส านกัคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บคุลากรมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึน้และรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ ท่ีเ ก่ียวข้องกับความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอตัราก าลงับคุลากร 

(5)  ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measures)  

ตวัชีว้ดัผลการด าเนินการท่ีส าคญัท่ีใช้ในการติดตามความส าเร็จของแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
โดยการก าหนดเป็นตวัชีว้ดัส่วนกลางในการประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารและบคุลากรรับผิดขอบร่วมกนั  
และเพ่ือให้ระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบตัิการเสริมสร้างให้องค์กรด าเนินการสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกนั  ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลด าเนินการในท่ีประชมุประจ าฝ่าย คณะกรรมการบริหาร
และตดิตามงานของส านกัคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์เป็นรายไตรมาส เพ่ือพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบตักิารระหว่างปี 

(6)  การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance Projections) 

เน่ืองจากส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดผ่านท่ีประชุม
ประชมุประจ าฝ่าย คณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านกัคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการประจ าส านกั
คอมพิวเตอร์เป็นรายไตรมาส ซึ่งจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมามีผลการด าเนินงานตามแผนและตวัชีว้ดัท่ีตัง้ไว้ 
โดยในไตรมาสท่ี 1 ผลการด าเนินงานตามแผนร้อยละ 80.65 ไตรมาสท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามแผนคิดเป็นร้อย
ละ 77.78 (โครงการท่ีด าเนินการล่าช้า 7 โครงการ)  และคาดว่าผลการด าเนินงานในรายไตรมาส 3 และ 4  
จะสามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีตัง้ไว้ 
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ข. การปรับเปล่ียนแผนปฏบิัตกิาร (Action Plan Modification) 

 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีในท่ีประชมุ
ประจ าฝ่าย คณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านักคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์เป็นรายไตรมาส เพ่ือพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบตัิการระหว่างปี  หากมีกรณีเร่งด่วนใน
การปรับเปล่ียนแผนปฏิบตัิการ หัวหน้าฝ่ายน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านกั
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน  หรือหารือกับผู้ อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านกัคอมพิวเตอร์เป็นวาระพิเศษ เพ่ือพิจารณาก่อนน าไปสู่การปฏิบตัิ
ตอ่ไป  
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หมวด 3 ลูกค้า 
(Customer) 

3.1 เสียงของลูกค้า (Voice of the Customer) 

ก. การรับฟังลูกค้า (Customer Listening) 

(1) ลูกค้าในปัจจุบัน (Current Customers) 

ส านกัคอมพิวเตอร์ ได้ก าหนดวิธีการรับฟังเสียงของผู้ รับบริการผา่นชอ่งทางการรับฟังเสียงของ
ผู้ รับบริการกลุ่มต่างๆ และก าหนดความถ่ีในการด าเนินงาน รวมถึงผู้ รับผิดชอบ เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ 
ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เชน่ บริการซอ่มบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผา่นระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์ (HelpDesk)  บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ห้องประชมุ ห้องบรรยาย ผ่านระบบจองห้องออนไล น์ 
(RoomBook) โดยมีรายละเอียดตามตารางช่องทางการรับฟังเสียงของผู้ รับบริการผ่านทางบริการตา่งๆ ของส านกั
คอมพิวเตอร์ 

ตารางท่ี 3.1ก(1) ชอ่งทางการรับฟังเสียงของผู้ รับบริการผา่นทางบริการตา่งๆ ของส านกัคอมพิวเตอร์ 

บริการ กลุม่ลกูค้า 
ชอ่งทางการ
ส่ือสาร 

วิธีการรับฟัง ผู้ รับเร่ือง ความถ่ี 

บริการโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 อาจารย์  

 บคุลากร 

 นิสิต 

 สว่นงาน
ภายใน  

 หนว่ยงาน
ภายนอก 

 บนัทกึ
ข้อความ 

 โทรศพัท์ 

 e-mail 

 Facebook 

 Line 

 ตดิตอ่ด้วย
ตนเอง 

ผา่นการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ีส านกั
คอมพิวเตอร์ เชน่ 
ทางโทรศพัท์ หรือ 
ตดิตอ่ด้วยตนเอง 

เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

วนัและเวลา
ท าการ 

การสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะผา่นส่ือ
สงัคมออนไลน์ 
ได้แก่ e-mail 
Facebook Line 

ตลอดเวลา 
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บริการ กลุม่ลกูค้า 
ชอ่งทางการ
ส่ือสาร 

วิธีการรับฟัง ผู้ รับเร่ือง ความถ่ี 

ข้อเสนอแนะจาก
แบบสอบถาม
ประเมินความพงึ
พอใจตอ่การใช้
บริการของส านกั
คอมพิวเตอร์ 

ปีละ 1 ครัง้ 

บริการระบบ
สารสนเทศและ
ฐานข้อมลูของ
มหาวิทยาลยั 

 นิสิต 

 คณาจารย์ 

 บคุลากร 

 สว่นงาน 

 ผู้บริหาร 

 ท่ีประชมุ
ระดบั
มหาวิทยาลยั 

 บนัทกึ
ข้อความ 

 Email 

 Facebook 

 Line 

 ตดิตอ่ด้วย
ตนเอง 

 โทรศพัท์ 

ท่ีประชมุระดบั
มหาวิทยาลยั 

จากมตท่ีิประขมุ
ระดบั
มหาวิทยาลยั 

ตามกิจกรรม
รอบปี 
การศกึษา  
ปีงบ 
ประมาณ 
และปีภาษี 
มีการปรับ
ระเบียบ
ข้อบงัคบั 
และประกาศ
ของ
มหาวิทยาลยั 

แบบสอบถาม  ส านกังาน
ผู้อ านวยการ 

ปีละ 1 ครัง้ 

โทรศพัท์ เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ระบบสารสนเทศ 

วนัและเวลา
ท าการ 

e-mail เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ระบบสารสนเทศ 

ตลอดเวลา 
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บริการ กลุม่ลกูค้า 
ชอ่งทางการ
ส่ือสาร 

วิธีการรับฟัง ผู้ รับเร่ือง ความถ่ี 

บริการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนบัสนนุทาง
การศกึษา 

 อาจารย์ 

 บคุลากร 

 นิสิต 

 สว่นงาน
ภายใน 

 โทรศพัท์ 

 e-mail 

 Facebook 

 Line 

  ตดิตอ่ด้วย
ตนเอง 

 แบบสอบถาม
ความพงึ
พอใจตอ่การ
ใช้บริการ 

ผา่นการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีส านกั
คอมพิวเตอร์ เช่น 
ทางโทรศพัท์ หรือ 
ตวัตอ่ตวั 

เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศกึษา 

วนัและเวลา
ท าการ 

การสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะผา่นส่ือ
สงัคมออนไลน์ เชน่ 
e-mail Facebook 
Line 

ตลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะจาก
แบบสอบถาม
ประเมินความพงึ
พอใจตอ่การใช้
บริการของส านกั
คอมพิวเตอร์ 

ปีละ 1 ครัง้ 

บริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์
ห้องปฏิบตักิาร
คอมพิวเตอร์ 

 อาจารย์ 

 บคุลากร 

 นิสิต 

 สว่นงาน 

 หนว่ยงาน
ภายนอก 
 

 ระบบแจ้ง
ซอ่มออนไลน์ 
(Helpdesk 
Online 
Service 

 กลอ่งรับ
ความคดิเห็น 

ผู้ รับบริการสามารถ
ปอ้นข้อเสนอแนะ
ผา่นระบบได้
หลงัจากได้รับ
บริการแล้ว 

เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปฏิบตัิการและ
บริการ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
บริการ
คอมพิวเตอร์ 
องครักษ์ 

วนัและเวลา
ท าการ 

ผู้ รับบริการสามารถ
แสดงความคิดเห็น
ผา่นทาง

ปีละ 1 ครัง้ 
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บริการ กลุม่ลกูค้า 
ชอ่งทางการ
ส่ือสาร 

วิธีการรับฟัง ผู้ รับเร่ือง ความถ่ี 

 แบบสอบถาม
ความพงึ
พอใจ 

  เคาน์เตอร์
บริการ 

 Line 

 Facebook 

  โทรศพัท์ 

แบบสอบถามความ
คดิเห็น 

ผา่นทางเจ้าหน้าท่ี
ประจ าเคาน์เตอร์
บริการ 

วนัและเวลา
ท าการ 

ผู้ รับบริการสามารถ
ประเมินความพงึ
พอใจการใช้บริการ
ผา่นทางระบบ  
e-survey   

ปีละ 1 ครัง้ 

จากผู้ประสานงาน
ไอทีสว่นงาน, 
ผู้ใช้บริการจากสว่น
งาน 

วนัและเวลา
ท าการ 

บริการวิชาการด้าน
ฝึกอบรมไอซีที 

 อาจารย์ 

 บคุลากร 

 นิสิต 

 สว่นงาน 

 แบบสอบถา
มออนไลน์ 

 แบบประเมิน
ความพงึพอใจ 

ส ารวจความ
ต้องการในการ
ฝึกอบรม 

งานบริการ
วิชาการ 

 ปีละ 1 ครัง้ 

การประเมินความ
พงึพอใจในการ
ฝึกอบรม 

หลงัจดั
ฝึกอบรม 

(2) ลูกค้าในอนาคต (Potential Customers) 

 - 
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ข. การประเมินความพงึพอใจและความผูกพันของลูกค้า 
(Determination of Customer Satisfaction and Engagement) 

(1) ความพงึพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction and 
Engagement) 

ในปีท่ีผา่นมา ส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีการประเมินเฉพาะความพงึพอใจของผู้ รับบริการ ส าหรับ
ในปีนีไ้ด้มีการปรับรูปแบบการประเมินโดยให้มีการประเมินความไมพ่ึงพอใจและความผกูพนัของผู้ รับบริการผา่น
แบบประเมินออนไลน์ โดยจ าแนกตามกลุ่มผู้ รับบริการและน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และจดัท ารายงานเพ่ือ
ปรับปรุงการให้บริการต่อไปให้ตรงตามความต้องการของผู้ รับบริการและสร้างความผูกพันของผู้ รับบริการให้
กลบัมาใช้บริการส านกัคอมพิวเตอร์อยา่งตอ่เน่ือง   

(2) ความพงึพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Satisfaction Relative to Competitors) 

-  

3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) 

ก. ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนลูกค้า (Product Offerings and Customer Support) 

(1) ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings) 

ผลิตภณัฑ์หลกัของส านกัคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 5 บริการดงันี ้  

1. บริการโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

2. บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั 

3. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุทางการศกึษา 

4. บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์  

5. บริการวิชาการด้านฝึกอบรมไอซีที  

โดยส านกัคอมพิวเตอร์มีวิธีการปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการตามผลิตภณัฑ์หลกัดงันี  ้

1. รวบรวมความต้องการจากเส่ียงของลกูค้าจากช่องทางตา่งๆ  

2. ศกึษา วิเคราะห์ และวางแผนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการการให้บริการตรงตามความ
ต้องการของลกูค้าและสอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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3. จดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี เพ่ือน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานของส านกัคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์พิจารณา
ตามล าดบั   

มีการติดตามผลด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นรายไตรมาส ผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านกัคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือ
รับทราบและให้ข้อเสนอแนะการด าเนินตารางท่ี 3.2ก(2) ชอ่งทางในการสนบัสนนุลกูค้าของส านกัคอมพิวเตอร์ 

(2)  การสนับสนุนลูกค้า (Customer Support) 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีวิธีการสนบัสนุนลูกค้าในเร่ืองตา่งๆ โดยจ าแนกตามช่องทางท่ีสนับสนุน
ลกูค้ากลุม่ตา่งๆดงันี ้

ตารางท่ี 3.2ก(2)-1  ชอ่งทางท่ีสนบัสนนุลกูค้า 

ชอ่งทาง กลุม่ลกูค้า วตัถปุระสงค์ รายละเอียด 

ตดิตอ่ด้วยตนเอง 
(ประสานมิตร, 
องครักษ์) 

ทกุกลุม่ ตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าโดยตรง 

 ให้ค าปรึกษาในการรับบริการของ
ส านกัคอมพิวเตอร์ 

 แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะ 

 ให้บริการแก้ไขรหสัผา่นบวัศรีไอดี 

บนัทกึข้อความ สว่นงาน ขอความอนเุคราะห์การใช้
บริการ 

 ให้บริการตามความต้องการของ
สว่นงาน ท่ีส านกัคอมพิวเตอร์เปิด
ให้บริการ 

โทรศพัท์ ทกุกลุม่ ตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าโดยตรง 

 ให้ค าปรึกษาในการรับบริการของ
ส านกัคอมพิวเตอร์ 

 แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะ 

E-mail, Facebook, 
Line 

ทกุกลุม่ ตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าโดยตรง 

 ให้ค าปรึกษาในการรับบริการของ
ส านกัคอมพิวเตอร์ 

 แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะ 

 ให้ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ  
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ชอ่งทาง กลุม่ลกูค้า วตัถปุระสงค์ รายละเอียด 

ท่ีประชมุระดบั
มหาวิทยาลยั 

ผู้บริหาร สนบัสนนุความต้องการของ
ผู้บริหาร 

 รับแจ้งนโยบายเพ่ือน ามาสู่การ
ปฏิบตัิ 

ระบบแจ้งซอ่ม
ออนไลน์ (Helpdesk 
Online Service) 

ผู้บริหาร  
อาจารย์  
บคุลากร 

ตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าโดยตรง 

 รับแจ้งและแก้ไขปัญหาการใช้
งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 ของสว่นงาน 

แบบประเมิน 
ความพงึพอใจ 

ทกุกลุม่ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ความต้องการในการ
ให้บริการ 

 ส ารวจ รวบรวม ประเมินผลความ
พงึพอใจและน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริการตอ่ไป 

เว็บไซต ์และเอกสาร
เผยแพร่ 

ทกุกลุม่ สืบค้นข้อมลู  ให้ข้อมลู ประกาศขา่วสารตา่งๆ 
และเอกสารเผยแพร่ 

(3) การจ าแนกลูกค้า (Customer Segmentation) 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ตระหนักดีว่าผู้ รับบริการเป็นลูกค้าของส านักคอมพิวเตอร์นัน้ มีความ
ต้องการในการใช้บริการท่ีแตกตา่งกนั โดยจะให้ความส าคญัและน าเสนอบริการท่ีตา่งกนัตามประเภทของลกูค้า ดงันี  ้

 ตารางท่ี 3.2ก(3) การจ าแนกลกูค้า 

ล าดบั บริการ 

ลกูค้า 

นิสิต อาจารย์ บคุลากร 
ผู้บริหาร

มหาวิทยาลยั 
สว่นงาน
ภายใน 

1. บริการโครงสร้างพืน้ฐานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

/ / / / / 

2. บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลู
ของมหาวิทยาลยั 

/ / / / / 

3. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนบัสนนุทางการศกึษา 

/ / / - / 
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ล าดบั บริการ 

ลกูค้า 

นิสิต อาจารย์ บคุลากร 
ผู้บริหาร

มหาวิทยาลยั 
สว่นงาน
ภายใน 

4. บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ 

/ / / - / 

5. บริการวิชาการด้านฝึกอบรมไอซีที / / / - / 

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 

(1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management) 

ส านักคอมพิวเตอร์ยังมีการสร้างความผูกพนัธ์ต่อลูกค้าโดยการจดักิจกรรม ในรูปแบบของ
โครงการ ได้แก่  

●  โครงการบ ารุงรักษาอปุกรณ์เครือข่ายประจ าอาคารทัง้ท่ีประสานมิตร และ องค์รักษ์ โดยมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอปุกรณ์เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือขา่ยส าหรับการให้ บริการ

เครือข่ายบวัศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 

●  โครงการเสวนารู้เทา่ทนัเทคโนโลยีดจิิทลัเพื่อการพฒันาศกัยภาพด้านไอซีทีส าหรับนิสิต และบคุลากร 

มศว โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือสร้างการรับรู้และกระตุ้นนิสิตและ บคุลากรมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

เกิดความสนใจและรับทราบถึงประโยชน์ และเพ่ือการพฒันาศกัยภาพด้าน ICT ส าหรับนิสิตและบคุลากร 

มศวเพ่ือเกิดการประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบตังิาน ก่อให้เกิดการสร้างคณุคา่ร่วมกนัระหวา่ง

นิสิตและบคุลากร 

●  โครงการให้บริการตรวจเช็คและให้ค าปรึกษาปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุม่เปา้หมาย 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์

และได้รับบริการตรวจเช็คและให้ค าปรึกษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

●  โครงการไอซีทีเลินนิ่งสเปชส าหรับนิสิตและบคุลากร มศว โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้

เผยแพร่ความรู้ ข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวข้องด้านไอซีที รวมถึงทกัษะการประยกุต์ใช้งานด้านไอซีที ของ
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มหาวิทยาลยัเพ่ือเกิดการประยกุต์ใช้ใน การเรียนการสอน การปฏิบตังิาน ก่อให้เกิดการสร้างคณุคา่

ร่วมกนัระหว่างนิสิตและบคุลากร 

นอกจากนีส้ านกัคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมการน าจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒมาเป็นหลัก ตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 ให้บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ยึดถือน าไปปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมการบริการท่ีดีต่อ
ผู้ ใช้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ตระหนักในหน้าท่ีรับผิดชอบมีส่วนร่วม ในการรักษาและส่งเสริมช่ือเสียง
เกียรติยศของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นท่ียอมรับยกย่องจากบุคคลทัว่ไป โดยมีรายละเอียดส าคญัท่ี
บคุลากรควรรับทราบตามหวัข้อดงันี ้

 จรรยาบรรณทัว่ไป 

1. ยดึมัน่ ยืนหยดัในสิ่งท่ีถกูต้อง 

2. ซ่ือสตัย์สจุริต 

3. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

4. ในการปฏิบตัหิน้าท่ีต้องไมเ่ลือกปฏิบตัโิดยไมเ่ป็นธรรม การปฏิบตัติามมาตรการใดๆ ท่ี
ก าหนดขึน้เพ่ือขจดัอปุสรรคหรือสง่เสริมให้บคุคลได้มีโอกาสเทา่เทียมกบับคุคลอ่ืน ไม่
ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบตัโิดยไมเ่ป็นธรรม เพ่ือขจดัอปุสรรคหรือสง่เสริมให้บคุคลอ่ืน ไม่
ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบตัไิมเ่ป็นธรรม 

5. มุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน 

6. ไมใ่ช้อ านาจครอบง าผิดท านองครองธรรมตอ่ผู้ อ่ืน 

7. ยดึถือประโยชน์ของมหาวิทยาลยัและประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์
สว่นตนและไมมี่ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

บุคลากรต้องไม่ใช้วิชาชีพเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบส าหรับตนหรือผู้ อ่ืน ในกรณีท่ี
วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ บคุลากรต้องปฏิบตัติามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีได้ถกูก าหนดไว้นัน้ด้วย 
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 จรรยาบรรณตอ่ผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และผู้ ร่วมงาน 

1. ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานและแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

2. ดแูลเอาใจใสผู่้ใต้บงัคบับญัชาในด้านการปฏิบตังิานอยา่งถกูต้องตามท านอง 
ครองธรรม 

3. ให้เกียรตผิู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน รวมทัง้ละเว้นการใช้กิริยา 
ก้าวร้าว สอ่เสียด หยาบคาย ไมส่ร้างความแตกแยกในหมู่คณะ ไมก้่าวก่ายหรือ
แทรกแซงงานของผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 

4. ไมก่ระท าหรือแสดงทา่ทีท่ีสอ่ถึงลว่งละเมิดทางเพศทัง้ทางกายหรือทางวาจา 

 จรรยาบรรณตอ่ผู้ เรียนและผู้ รับบริการ 

1. ปฏิบตัิตนให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือศรัทธาของผู้ เรียนและผู้ รับบริการ 

2. ปฏิบตังิานในหน้าท่ีของตนตอ่ผู้ เรียนและผู้ รับบริการอยา่งเตม็ความสามารถ 

3. ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่ผู้ เรียนและผู้ รับบริการ 

4. ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่ผู้ เรียนและผู้ รับบริการ อนัได้มาเน่ืองจากการ
ปฏิบตังิานของตน เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากเจ้าของข้อมลูหรือเป็นกรณีท่ีกฎหมาย
อนญุาต 

5. ไมล่ว่งละเมิดทางเพศหรือมีความสมัพนัธ์ทางเพศกบัผู้ เรียนซึง่มิใชคู่ส่มรสของตน ไม่วา่
จะเป็นความยินยอมหรือไมก็่ตาม รวมถึงไมแ่สดงทา่ทีท่ีส่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศทัง้
ทางกายหรือทางวาจา 

  จรรยาบรรณตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ี ตอ่สว่นงาน และตอ่มหาวิทยาลยั  

1. มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 

3. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ขยนัหมัน่เพียร เสียสละ อทุิศตนเพ่ือมุง่พฒันา
มหาวิทยาลยัให้เป็นองค์กรคณุภาพ โดยค านงึถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั 

4. ตรงตอ่เวลา ใช้เวลาปฏิบตังิานให้เป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยัอยา่งเตม็ท่ี 

5. ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานและกิจกรรมตา่งๆ ของสว่นงานและมหาวิทยาลยั 
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6. ใช้ทรัพย์สินของสว่นงานและของมหาวิทยาลยัอยา่งประหยดั คุ้มคา่ โดยระมดัระวงั 
มใิห้เสียหายเย่ียงวิญญชูนจะพงึปฏิบตัติอ่ทรัพย์สินของตนเอง 

7. รักษาช่ือเสียงและเกียรตภิมูิของมหาวิทยาลยั 

8. ไมใ่ช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัไปเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน 

  จรรยาบรรณตอ่ประชาชนและตอ่สงัคม  

1. ประพฤติตนให้เป็นท่ีนา่เช่ือถือของบคุคลทัว่ไป 

2. ประพฤติตนให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมอนัดีของสงัคม 

3. ไมรั่บทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึง่มีมูลคา่เกินปกตวิิสยัท่ีวิญญชูนจะให้กนัโดย
เสนห่าจากผู้ ท่ีมาติดตอ่การงานหรือผู้ซึง่อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบตัหิน้าท่ีการ
งานนัน้ หากปรากฏในภายหลงัวา่มีการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมลูคา่เกิน
กวา่ปกติวิสยัท่ีวิญญชูนจะให้กนัโดยเสนห่า ต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็ว
ตามวิสยัและพฤตกิารณ์ในขณะนัน้ เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณีตอ่ไป 

  จรรยาบรรณของผู้บริหาร  

1. ยดึหลกัคณุธรรมในการบริหารงานบคุคล 

2. รักษาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ยดึมัน่ในความเป็นธรรม 

3. คุ้มครองความมีเสรีภาพทางวิชาการควบคูก่บัความรับผิดชอบบคุลากร 

4. สนบัสนนุความเสมอภาคในทางการศกึษาของประชาชน 

5. สนบัสนนุ สง่เสริมการมีสว่นร่วมของผุ้ เก่ียวข้องกบัมหาวิทยาลยัในการตดัสินใจ
เก่ียวกบักิจการซึง่อาจมีผลกระทบตอ่บคุลากรและผู้ เรียน 

6. ไมเ่พิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าผิดจรรยาบรรณหรือการทจุริตหรือประพฤตมิิชอบของ
บคุลากร 

(2) การจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint Management) 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดประเภทข้อร้องเรียน แบง่ออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้

1. คณุภาพการให้บริการ 

2. พฤตกิรรมการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

3. ผิดวินยัด้านวิชาชีพ 
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ส าหรับการจดัการข้อร้องเรียนท่ีได้รับมาจากนิสิต อาจารย์  ผู้บริหาร บคุลากร และผู้ใช้บริการ
ภายนอกผา่นทางชอ่งทางตา่งๆ  ซึง่ส านกัคอมพิวเตอร์มีนโยบายการจดัการข้อร้องเรียน ดงันี  ้

ตารางท่ี 3.2ข(2) กระบวนการจดัการข้อร้องเรียน 

ประเภทข้อร้องเรียน กระบวนการ 
ระยะเวลา 

ด าเนินการเสร็จ 

คณุภาพการ
ให้บริการ 

 รับข้อร้องเรียนและรวบรวมข้อมลู 
 ประสานงาน/ตรวจสอบ/สอบถามเบือ้งต้น โดยผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมายและภารกิจท่ีแตล่ะฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 

 เจ้าหน้าท่ีแตล่ะฝ่ายแก้ไขข้อร้องเรียน และรายงาน
ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นรับทราบ 

 มีการติดตามและการจดัการข้อร้องเรียนรายงานตอ่ท่ี
ประชมุท่ีเก่ียวข้อง 

 ตอบกลบัให้ผู้ ร้องเรียนรับทราบผลการร้องเรียน 

 ตอบสนองเบือ้งต้น
ภายใน 1 วนั 

 ด าเนินการไมเ่กิน  
15 วนั นบัจากวนัท่ี
ได้รับเร่ืองร้องเรียน 

พฤตกิรรมการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

 รับข้อร้องเรียนและรวบรวมข้อมลู 
 ประสานงาน/ตรวจสอบ/สอบถามเบือ้งต้น โดยหวัหน้า
ฝ่าย 

 หวัหน้าฝ่ายวิเคราะห์และแก้ไขข้อร้องเรียน 
 มีการติดตามและการจดัการข้อร้องเรียนรายงานตอ่ท่ี
ประชมุท่ีเก่ียวข้อง 

 ตอบสนองเบือ้งต้น
ภายใน 1 วนั 

 ด าเนินการไมเ่กิน  
30 วนั นบัจากวนัท่ี
ได้รับเร่ืองร้องเรียน 

ผิดวินยัด้านวิชาชีพ  รับข้อร้องเรียนและรวบรวมข้อมลู 
 ประสานงาน/ตรวจสอบ/สอบถามเบือ้งต้น โดยผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมาย และรายงานตอ่ผู้อ านวยการส านกั
คอมพิวเตอร์ เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จ 

 คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงด าเนินการ และ
รายงานตอ่ผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ทราบ และ
น าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าส านกั
คอมพิวเตอร์พิจารณา 

 มีการติดตามและการจดัการข้อร้องเรียนรายงานตอ่ท่ี
ประชมุท่ีเก่ียวข้อง 

 ตอบสนองเบือ้งต้น
ภายใน 1 วนั 

 ด าเนินการไมเ่กิน  
90 วนั นบัจากวนัท่ี
ได้รับเร่ืองร้องเรียน 
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หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management, Information and  

Information Techonology) 

4.1 การวัด วเิคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร (Measurement 
Analysis and Improvement of Organizational Performance)  

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้จดัท าแผนยทุธศาสตร์ส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562-2565 โดยแผนยทุธศาสตร์
ส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีการด าเนินการให้สอดคล้องกบัแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 - 2567) 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ 2560 - 2563 โดยคณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านักคอมพิวเตอร์ และ
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ได้ก าหนดตวัชีว้ัดท่ีส าคญัในการติดตามผลการด าเนินงานในภาพรวม ทัง้นีไ้ด้มี 
การก าหนดผู้ รับผิดชอบตวัชีว้ัดในแต่ละกลยุทธ์ โดยในแต่ละปี ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติ  
การประจ าปี และมีการก าหนดตวัชีว้ัดในแต่ละโครงการในแผนปฏิบตัิการประจ าปี ซึ่งจะมีการรายงานผลและ
ตดิตามผลด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีเป็นรายไตรมาส ผา่นท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานของส านักคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ  
การด าเนินการ 

ก. การวัดผลการด าเนินงาน (Performance Measurement) 

(1) ตัววัดผลการด าเนินการ  

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ประจ าวนั  

ตารางท่ี 4.1ก(1)-1 แสดงตวัวดัผลการด าเนินงาน 

ผลติภณัฑ์หลกั ตวัชีว้ดั วิธีการรวบรวมข้อมลู ผู้ รับผิดชอบ 
ความถ่ีในการ
ติดตาม 

บริการโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือขา่ย 

ร้อยละของความพงึ
พอใจของผู้ รับบริการ
จากส านกัคอมพิวเตอร์ 

ส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการจากแบบส ารวจ online 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือขา่ย 

ปีละ  1 ครัง้ 

 ความพร้อมใช้งานของ
ระบบเครือขา่ย 

มีการใช้งานโปรแกรมในการ
ตรวจสอบระบบเครือขา่ยทัง้ใน

ตลอดเวลา 
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ผลติภณัฑ์หลกั ตวัชีว้ดั วิธีการรวบรวมข้อมลู ผู้ รับผิดชอบ 
ความถ่ีในการ
ติดตาม 

 ความพร้อมใช้งานของ
ระบบเครือขา่ยไร้สาย 

ระบบเครือขา่ยสายและระบบ
เครือขา่ยไร้สายและเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แมข่า่ย  ความพร้อมใช้งานของ

ระบบคอมพิวเตอร์แมข่า่ย 
 จ านวนครัง้ของการถกู

บกุรุก 
มีการด าเนินการตรวจสอบข้อมลู
จากอปุกรณ์รักษาความปลอดภยั
บนระบบเครือขา่ยระดบัสงู เพื่อให้
มัน่ใจได้วา่ระบบสามารถปอ้งกนัผู้
บกุรุกได้ 

ตลอดเวลา 

 ร้อยละของอาคารท่ี
สามารถเข้าถึง
เครือขา่ยอินเทอร์เนต็ 

มีการประสานงานไปยงัสว่นงานที่
มีอาคารท่ีเกิดขึน้ใหมแ่ละ สว่นตอ่
ขยายทีเ่พิ่มขึน้ 

ตามช่วงเวลาที่
เกิดขึน้ 

 ร้อยละของอปุกรณ์
เครือขา่ยที่ผา่น
มาตรฐานการเช่ือมตอ่
เครือขา่ยของ
มหาวิทยาลยั 

มีการตรวจสอบให้ด าเนินการไป
ตามแนวปฏิบตัิที่ดใีนการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ 

ปีละ  1 ครัง้ 

บริการระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมลูของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละของความพงึ
พอใจของผู้ รับบริการ
จากส านกัคอมพิวเตอร์ 

ส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ปีละ 1 ครัง้ 

บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุ
ทางการศกึษา 

ร้อยละของความพงึ
พอใจของผู้ รับบริการ
จากส านกัคอมพิวเตอร์ 

ส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการ 

ฝ่ายระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศกึษา 

ปีละ 1 ครัง้ 

 ร้อยละของรายวิชาที่มี
การเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สารเป็นสว่นหนึง่ 

มีการตรวจสอบจากระบบ LMS ที่
ส านกัคอมพวิเตอร์เปิดให้บริการ 

ฝ่ายระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศกึษา 

ปีละ 1 ครัง้ 

บริการบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์

ร้อยละของความพงึ
พอใจของผู้ รับบริการ
จากส านกัคอมพิวเตอร์ 

ส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการ 

ฝ่ายปฏิบตัิการ
และบริการ และ
ฝ่ายบริการ

ปีละ 1 ครัง้ 
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ผลติภณัฑ์หลกั ตวัชีว้ดั วิธีการรวบรวมข้อมลู ผู้ รับผิดชอบ 
ความถ่ีในการ
ติดตาม 

ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 
องครักษ์ 

 ร้อยละความพงึพอใจ
ตอ่สิง่สนบัสนนุการ
เรียนการสอนและการ
ค้นคว้าวจิยั 

ส ารวจความพงึพอใจตอ่สิง่
สนบัสนนุการเรียนการสอนและ
การค้นคว้าวิจยั 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศกึษา 
ฝ่ายปฎิบตัิการ
และบริการ 
ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์
องครักษ์ 

ปีละ 1 ครัง้ 

 ร้อยละความพร้อมใช้
งานของตู้สาขา
เครือขา่ยและอปุกรณ์
เครือขา่ยประจ าอาคาร 

ด าเนินการตรวจสอบตามกิจกรรม
ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ
บ ารุงรักษาอปุกรณ์เครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ประจ าอาคาร 

ฝ่ายปฏิบตัิการ
และบริการ 
ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 
องครักษ์ 

ปีละ 1 ครัง้ 

 ร้อยละความพร้อมใช้
งานของห้องบริการ
คอมพิวเตอร์ 

-ตรวจสอบความพร้อมใช้งานตาม
แบบฟอร์ม 
-แบบประเมินความพงึพอใจการ
ใช้ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์เพือ่
การเรียนการสอน 

ฝ่ายปฏิบตัิการ
และบริการ  
ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 
องครักษ์ 

ตามช่วงเวลาที่
เกิดขึน้ 

บริการวชิาการด้าน
ฝึกอบรมไอซีที 

ร้อยละของความพงึ
พอใจของผู้ รับบริการ
จากส านกัคอมพิวเตอร์ 

ส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการ 

งานบริการ
การศกึษา 

ปีละ 1 ครัง้ 

 ร้อยละความพงึพอใจ
ในการฝึกอบรม 

ส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการ 

งานบริการการ
ศกึษ 

ปีละ 1 ครัง้ 

บริหารจดัการภายใน
ส านกัคอมพวิเตอร์ 

ร้อยละของบคุลากร
ของส านกัคอมพิวเตอร์
ที่รับรู้และเข้าใจทิศทาง
ของค์กร 

ส ารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทาง
ขององค์กร 

ฝ่ายส านกังาน
ผู้อ านวยการ 

ปีละ 1 ครัง้ 

 ผลการประเมิน
สมรรถนะผู้บริหาร 

ส ารวจการประเมินสมรรถนะของ
ผู้บริหาร 

งานบคุคล ปีละ 1 ครัง้ 
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ผลติภณัฑ์หลกั ตวัชีว้ดั วิธีการรวบรวมข้อมลู ผู้ รับผิดชอบ 
ความถ่ีในการ
ติดตาม 

 ร้อยละของโครงการท่ี
ส าเร็จตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี 

มีการตดิตามผลการด าเนินงาน
และรายงานผล 

งานนโยบาย
และแผน 

ตามไตรมาส 

 ร้อยละการบรรลตุาม
ตวัชีว้ดัของโครงการ 

มีการตดิตามผลการด าเนินงาน
และรายงานผล 

งานนโยบาย
และแผน 

ปีละ 1 ครัง้ 

 ร้อยละของบคุลากรที่
ได้รับการอบรมตรง
ตามสายงาน 

มีการตดิตามผลการด าเนินงาน
และรายงานผล 

งานบคุคล ตามไตรมาส 

 ร้อยละความพงึพอใจ
และความผกูพนัท่ีมีตอ่
ส านกัคอมพวิเตอร์ 

ส ารวจความพงึพอใจและความ
ผกูพนัท่ีมีตอ่ส านกัคอมพวิเตอร์ 

งานบคุคล ปีละ 1 ครัง้ 

 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณใน
ภาพรวม 

มีการตดิตามผลการด าเนินงาน
และรายงานผล 

งานคลงัและ
พสัด ุ

ทกุเดือน 

 ระดบัความส าเร็จของ
การบริหารความเสีย่ง
และการควบคมุภายใน 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
7 ข้อ) 

มีการตดิตามผลการด าเนินงาน
และรายงานผล 

งานนโยบาย
และแผน 

รอบ 6 และ 12 
เดือน 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการน าผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลในการ
เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในปัจจุบัน และน ามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เพ่ือท่ีจะท าให้เกิด
กระบวนการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการและการบริหารจดัการของ ส านกัคอมพิวเตอร์ โดยเร่ิมจากข้อมลูตวัชีว้ดั
ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์ มาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตแุละด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงตอ่ไป 

(3)  ข้อมูลลูกค้า (Customer Data) 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมลูของผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงข้อ
ร้องเรียน ผ่านช่องทางสนทนากลุ่มย่อย (Focus group)  แบบส ารวจ online และการรับฟังเสียงของผู้ ใช้บริการ
ผ่าน social media เช่น Facebook และ lineเป็นต้น เพ่ือทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ รับบริการ และ
ด าเนินการปรับปรุงการให้บริการได้ตรงกบัความต้องการของผู้ รับบริการ  ในการปรับปรุงแตล่ะบริการนัน้ได้มีการ
น าข้อมลูเหล่านีม้าวิเคราะห์ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยใน
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ปัญหาท่ีเกิดขึน้กรณีท่ีเป็นปัญหาในระดบัการให้บริการท่ีสามารถด าเนินการได้ทนัที โดยหวัหน้าฝ่ายท่ีรับผิดชอบ
ในการให้บริการนัน้ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาทนัที แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัที โดยน าปัญหานัน้มา
วิเคราะห์ และท าการสรุปรวบรวมปัญหาเพ่ือหารือร่วมกัน และเสนอให้กับมหาวิทยาลยัทราบ และแก้ไขปัญหา
นัน้ๆในระดบัต่อไปโดยปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็จะต้องน าปัญหาเหล่านัน้น ากลับไปวิเคราะห์และ
น าไปจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปีของปีถดัไป 

(4) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility) 

ส านกัคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทางด้านไอทีของมหาวิทยาลยั ดงันัน้จึงมีการน า
ระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการตรวจสอบและตดิตามผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งรวดเร็ว โดยในแตล่ะระบบจะ
มีการติดตามและตรวจสอบบริการท่ีส านกัคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการว่ายงัมีความพร้อมใช้งานหรือไม่ ซึ่งท าให้
สามารถรู้ถึงผลการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบสามารถท่ีจะ
ติดตามว่าระบบสามารถให้บริการได้หรือไม่ ในกรณีท่ีผลการด าเนินการของระบบไม่เป็นไปตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบและติดตามจะต้องด าเนินการ รายงานตอ่ท่ีประชมุฝ่าย และท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริหารและติดตามงาน ตามล าดบั เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและทนัท่วงที การติดตามด้านงบประมาณ ใช้
ระบบบริหารทรัพยากรข้อมูล (ERP) เป็นระบบท่ีใช้รายงานทางเงิน สามารถติดตามและตรวจสอบงบประมาณ
แบบ Real Time สะดวกในการเข้าถึงข้อมลูงบประมาณเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ลดความซ า้ซ้อน และเพิ่ม
ความถูกต้อง สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือวางแผนในปีต่อไปได้  นอกจากนีผู้้บริหารมหาวิทยาลยัสามารถ
และการติดตามเร่ืองการบริหารความเส่ียง ได้มีการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน (RMIS) ท าให้ทราบถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึน้และสิ่งท่ี
ต้องด าเนินการเร่งดว่นเพ่ือให้ลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ 

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ (Performance Analysis and Review) 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี โดยงานนโยบาย
และแผนได้มีการตดิตามผลการด าเนินงานรายไตรมาสในแตล่ะฝ่าย และน าเสนอผลการด าเนินงานผา่นท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารและตดิตามงานส านกัคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์  

โดยในกรณีท่ีโครงการใดในแผนปฏิบตัิการประจ าปี ไมเ่ป็นไปตามแผนงานตามท่ีได้ตัง้ไว้ แตล่ะฝ่าย
ท่ีรับผิดชอบจะรายงานผลการด าเนินงานและเหตผุลท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน เพ่ือท่ีทบทวนและปรับ
แผนการด าเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  

ในสว่นของโครงการท่ีมีการปฏิบตัเิป็นประจ าทกุปี จะมีการน าผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ไป
เปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา เพ่ือใช้เป็นข้อมลูเปรียบเทียบและการคาดการณ์ผลการด าเนินการ
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ท่ีจะเกิดขึน้ว่าจะบรรลตุามเปา้หมายหรือไม ่ในกรณีท่ีคาดการณ์วา่จะไมบ่รรลตุามแผนอาจจะต้องน าไปสู่แนวทาง
ในการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินงานตอ่ไป 

ตารางท่ี 4.1ข-1 แสดงการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 

แผนปฏิบตักิาร/
กิจกรรม 

วนัท่ีด าเนินการ
ทบทวน 

ผลจากการทบทวน 
แนวทางการปรับปรุงหรือแผน

ในปีตอ่ไป 
แผนยทุธศาสตร์ส านกั
คอมพิวเตอร์ ปี 2560 
- 2564 

22-24 กรกฏาคม 
2561 

 ตวัชีว้ดัท่ียงัไมบ่รรลตุาม
แผนยทุธศาสตร์ส านกั
คอมพิวเตอร์ ในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

 มีแผนงานท่ีไมส่อดคล้อง
กบัแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ มศว พ.ศ. 
2560-2563  

ทบทวนและปรับปรุงแผน
ยทุธศาสตร์ส านกัคอมพิวเตอร์
จนได้เป็นแผนยทุธศาสตร์
ส านกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2562-
2565 (ฉบบัร่าง) ซึง่อยูร่ะหว่า
การน าเสนอเข้าท่ีประชมุ
คณะกรรมการประจ าส านกั
คอมพิวเตอร์ 
 

แผนปฏิบตัริาชการ
ประจ าปีส านกั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2561 

ตลุาคม 2561 ตวัชีว้ดัท่ียงัไมบ่รรลตุาม
แผนปฏิบตัริาชการประจ าปี 
2561 
บางโครงการไมไ่ด้รับ
งบประมาณจงึไมส่ามารถ
ด าเนินการได้  

ทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบตัริาชการประจ าปี
ส านกัคอมพิวเตอร์จนได้เป็น
แผนปฏิบตักิารประจ าปี   พ.ศ. 
2562 
 

แผนพฒันาบคุลากร ตลุาคม 2561 ยงัไมมี่การก าหนดตวัชีว้ดัใน
การพฒันาบคุลากรทีชดัเจน 

มีการจดัท าแผนพฒันา
บคุลากร 2562-2565 (ฉบบั
ร่าง)  ซึง่อยู่ระหวา่งการน าเสนอ
เข้าท่ีประชมุคณะกรรมการ
ประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ 

แผนบริหารความเส่ียง ตลุาคม 2561 ยงัพบความเส่ียงท่ียงัมีอยูแ่ละ
ไมส่ามารถควบคมุความเส่ียง
ให้เป็นไปตามแผนการบริหาร
ความเส่ียงได้ 

ท าการวิเคราะห์และประเมินคา่
ความเส่ียงจะผลกระทบและ
โอกาสท่ีจะเกิด เพ่ือจดัท า
แผนการบริหารความเส่ียงในปี 
พ.ศ. 2562 
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แผนปฏิบตักิาร/
กิจกรรม 

วนัท่ีด าเนินการ
ทบทวน 

ผลจากการทบทวน 
แนวทางการปรับปรุงหรือแผน

ในปีตอ่ไป 
แผนการจดัการความรู้ ตลุาคม 2561 ยงัไมมี่ตวัชีว้ดัและระบบการ

จดัการความรู้ท่ีชดัเจน 
อยูร่ะหว่างการจดัท าแผนการ
จดัการความรู้ พ.ศ. 2562-
2565 

ค. การปรับปรุงผลการด าเนินงาน (Performance Inprovement) 

(1) ผลการด าเนินการในอนาคต (Future Performance)  

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัผ่านท่ีประชมุประชมุประจ า
ฝ่าย คณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านกัคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์
เป็นรายไตรมาส ซึง่จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมามีผลการด าเนินงานตามแผนและตวัชีว้ดัท่ีตัง้ไว้ โดยในไตรมาส
ท่ี 1 ผลการด าเนินงานตามแผนร้อยละ 80.65 ไตรมาสท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามแผนคิดเป็นร้อยละ 77.78 
(โครงการท่ีด าเนินการล่าช้า 7 โครงการ)  และคาดว่าผลการด าเนินงานในรายไตรมาส 3 และ 4 จะสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนท่ีตัง้ไว้ 

(2) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและการสร้างนวัตกรรม (Continuous Improvement and 
Innovation ) 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
รวมถึงการน าข้อร้องเรียน จากผู้ รับบริการผ่านช่องทางตา่งๆ มาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ผ่านท่ีประชุม
ประจ าฝ่าย คณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านักคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการประจ าส า นัก
คอมพิวเตอร์เป็นรายไตรมาส เพ่ือพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบตัิการระหว่างปี  หากมีกรณีเร่งด่วนใน
การปรับเปล่ียนแผนปฏิบตัิการ หัวหน้าฝ่ายน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านกั
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน  หรือหารือกับผู้ อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านกัคอมพิวเตอร์เป็นวาระพิเศษ เพ่ือพิจารณาก่อนน าไปสู่การปฏิบตัิ
ตอ่ไป 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and 
Knowledge Management) 

ก. ข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information) 

(1) คุณภาพ (Quality)  
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ส านักคอมพิวเตอร์ได้ให้ความส าคญักับคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ โดยยึดหลักด้านความ
มัน่คงปลอดภัย 3 ประการ คือ C (Confidentiality) I (Integrity) และ A (Availability) โดยทัง้ 3 ส่วนนีไ้ด้มีการ
ก าหนดเป็นนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และยงัได้มีการ
ก าหนดแนวปฏิบตักิารรักษาความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางให้การดแูลข้อมลูสารสนเทศนัน้
มีความปลอดภยัและมีคณุภาพเป็นท่ีเช่ือถือได้ ดงันี ้

C (Confidentiality) ต้องมีการรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับ โดยส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการ
ก าหนดแนวปฏิบตักิารควบคมุการเข้าถึงระบบสารสนเทศ  

I (Integrity) ข้อมลูท่ีมีอยู่ในระบบจะต้องมีความถกูต้อง โดยในส่วนนีจ้ะมีอยู่ในเร่ืองของแนว
ปฏิบตัิการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศ แนวปฏิบตัิของผู้ดูแลระบบ แนวปฏิบตัิการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

A (Availability) ความพร้อมใช้งานของข้อมลูสารสนเทศ โดยในสว่นนีจ้ะมีอยู่ในเร่ืองของแนว
ปฏิบตักิารจดัการไฟร์วอลล์ แนวปฏิบตักิารส ารองข้อมลู และแนวปฏิบตักิารจดัท าระบบส ารองข้อมลู 

(2) ความพร้อมใช้งาน (Availability)  

ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการด าเนินการไปตามแนวปฏิบตัิในเร่ืองต่างๆ เช่น แนวปฏิบตัิการ
จดัการไฟร์วอล แนวปฏิบตักิารส ารองข้อมลู โดยทกุสว่นนัน้ได้มีการด าเนินการติดตามและตรวจสอบให้ระบบนัน้มี
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยเม่ือเกิดปัญหาก็สามารถน าข้อมูลและระบบกลับมาได้อย่างรวดเร็ว ตาม
ข้อก าหนดตามแนวปฏิบตัท่ีิดี  

ตารางท่ี4.2 (1)-1  แสดงถึงความพร้อมใช้งานของบริการ  

ท่ี ด้านความพร้อมใช้งาน วิธีการด าเนินการ 

1. โครงสร้างพืน้ฐานระบบเครือขา่ย 1. จดัเตรียมความพร้อมด้านสาธรณปูโภค เช่น ไฟฟ้า โดยมีการ
ตดิตัง้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และเคร่ืองส ารองไฟฟ้าในกรณีท่ี
ไฟฟ้าดบั ท าให้สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าดบัได้อยา่งน้อย 
24 ชัว่โมง 

2. จดัเตรียมความพร้อมในการให้บริการเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต
โดยกรณีท่ีเส้นทางหลกัออกอินเทอร์เน็ตมีปัญหา 

3. มีระบบตรวจสอบและเฝา้ระวงั การท างานของระบบเครือขา่ย
ตลอดเวลาท่ีให้บริการ  
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ท่ี ด้านความพร้อมใช้งาน วิธีการด าเนินการ 

4. ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบตักิารรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัให้เป็นปัจจบุนั 

2. ระบบสารสนเทศ 1. พฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงกบัความต้องการ
ของผู้ใช้และรองรับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

2. มีการส ารองข้อมลูเป็นประจ าทกุวนัตามระดบัความส าคญั
ของระบบ 
2.1  ระบบท่ีส าคญัมาก จะมีการส ารองอยา่งน้อย 2 copy

โดยจะท าการส ารองข้อมลูเก็บไว้ท่ีส านกัคอมพิวเตอร์ 
และส านกัหอสมดุกลาง  

2.2  ระบบอ่ืนๆ จะมีการส ารองอยา่งน้อย 1 copy โดยจะ
เก็บไว้ท่ีส านกัคอมพิวเตอร์  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส านักคอมพิวเตอร์ได้เลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐาน มีการรองรับและการให้บริการในผลิตภณัฑ์นัน้ๆจากผู้ให้บริการโดยตรง ในกรณีท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือซอฟต์แวร์มีปัญหาในบางส่วนทางส านักคอมพิวเตอร์สามารถสอบถามไปยังเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และมีการอัพเดตโปรแกรมให้เป็นปัจจุบันอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือปิดชอ่งโหวอ่นัจะก่อให้เกิดผลกระทบกบัการให้บริการของส านกัคอมพิวเตอร์ 

ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน ตามนโยบายท่ีว่าด้วยการบริหารความต่อเน่ืองของการ
ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลยั ซึ่งก าหนดขึน้เพ่ือมิให้การด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลยัต้อง
ติดขดัหรือหยุดชะงักและป้องกันไม่ให้การปฏิบตัิงานตามภารกิจท่ีส าคญัของมหาวิทยาลยัต้องได้รับผลกระทบ
หรือเกิดความเสียหายรุนแรง อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของระบบสารสนเทศและเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สามารถกู้ คืน
ระบบในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีแนวปฏิบตัิการตรวจสอบและประเมินความเส่ียง ซึ่งมีการก าหนดวิธีการใน
การประเมินความเส่ียงและควบคุมความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียงนัน้ นอกจากนีย้ังมีแนว
ปฏิบตักิารส ารองข้อมลูและจดัท าระบบส ารองข้อมลู เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศอยูเ่สมอ 
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ข. ความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) 

(1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ให้ความส าคญักบัการจดัการความรู้ โดยได้ก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์
หนึ่งในยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารส านัก
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ และได้แต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักคอมพิว เตอร์ โดยมีหน้าท่ี
ดงัตอ่ไปนี ้

  

1. ก าหนดนโยบายและแผนการจดัการความรู้ของสว่นงาน ปี พ.ศ. 2562 - 2565 

2. ก าหนดแนวทางและเปา้หมายในการจดัการความรู้ของส่วนงาน เพ่ือพฒันาบคุลากร
อยา่งยัง่ยืน 

3. ก ากบัติดตามและตรวจสอบกระบวนการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการจดัการ
ความรู้ของสว่นงาน 

4. ประเมินผลการด าเนินงานจดัการความรู้ของสว่นงาน เพ่ือปรับปรุงและพฒันาบคุลากร 

5. รายงานผลการด าเนินงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารของส านกัคอมพิวเตอร์ 

6. หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารของส านกัคอมพิวเตอร์มอบหมาย 

โดยในปีนีค้ณะกรรมการจดัการความรู้ ได้จดักิจกรรมการจดัความรู้ ดงันี ้

1. ศกึษาดงูานการบริหารจดัการความรู้ เม่ือวนัท่ี ่29 พฤศจิกายน 2561 ณ การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดันครปฐม  

2. จดัท าระบบบริหารจดัการความรู้ เพ่ือเป็นแหลง่รวบรวมและจดัเก็บข้อมลูความรู้ของ
ส านกัคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บคุลากรและบคุคลทัว่ไปได้เข้ามาค้นหาข้อมลูเพื่อใช้ในการ
ปฏิบตังิาน และเป็นข้อมลูเผยแพร่ให้กบัผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลยั โดยสามารถ
เข้าถึงระบบได้ท่ี https://km.cc.swu.ac.th  

3. มีการเสนอเกณฑ์การจดัการความรู้ โดยให้มีการจดัท าคูมื่อปฏิบตังิานงาน ให้เป็นหนึ่ง
ใน KPI รายบคุคล เพ่ือผลกัดนัให้บคุลากรได้เห็นความส าคญัและมีสว่นร่วมในการ
บริหารจดัการความรู้ขององค์กร 

 

https://km.cc.swu.ac.th/
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(2) วิธีปฎิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practices)  

ส านกัคอมพิวเตอร์ ไมไ่ด้ด าเนินการในเร่ืองนี ้

(3) การเรียนรู้ระดับองค์กร (Organizational Learning)  

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้เร่ิมต้นจากการจดัเตรียมระบบ https://km.cc.swu.ac.th ท่ีใช้เป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัคนและให้บุคลากรและผู้ ใช้สามารถเข้ามาสืบค้นได้ นอกจากนัน้ยังได้มีการจัดท า 
template คู่มือการปฏิบตัิงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรเร่ิมจากการน าความรู้ท่ีสะสมมา และใช้ในการ
ปฏิบตัิงานออกมาเขียนเป็นคู่มือ ซึ่งจะมีรายละเอียดท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือให้ผู้ ท่ีมาศึกษาต่อได้เข้าใจขัน้ตอนการ
ปฏิบตังิาน และในสว่นนีย้งัสามารถน ามาใช้เป็นผลงานในการประเมินผลการปฏิบตังิานรายบคุคล  
  

https://km.cc.swu.ac.th/
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หมวด 5 บุคลากร 
(Workforce) 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 

ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (Workforce Capability and Capacity) 

(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง (Capability and Capacity) 

ส านกัคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการปรับโครงสร้าง
ของหน่วยงานภายในของส านักคอมพิวเตอร์ เม่ือปี พ.ศ. 2559 โดยแบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่  1) ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 2) ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3) ฝ่ายระบบสารสนเทศ 4) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 5) ฝ่ายปฏิบตัิการและบริการ  6) ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ และมีการก าหนดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังตามกรอบอัตราก าลังของส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีการทบทวนและวิเคราะห์
อตัราก าลงัจากระดบัฝ่าย เสนอท่ีประชมุผู้บริหารและติดตามงานส านกัคอมพิวเตอร์ และท่ีประชมุคณะกรรมการ
ประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ 

วิธีการประเมินขีดความสามารถและอตัราก าลงัของส านักคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครัง้ท่ี 8/2558 เม่ือวนัท่ี 23 
พฤศจิกายน 2558 เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดับคุลากรลงกรอบโครงสร้างหนว่ยงาน  

(2) บุคลากรใหม่ (New Workforce Members)  

ส านกัคอมพิวเตอร์มีกระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ เป็นไปตามประกาศของส่วนงาน และ
ประกาศของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดงันี ้

1. ก าหนดคณุสมบตัขิองต าแหนง่ท่ีต้องการตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ ก าหนด
กระบวนการสรรหาและวิธีการให้ได้มาซึง่บุคคลเพื่อบรรจเุป็นพนกังานมหาวิทยาลยั 

2. ด าเนินการสรรหาบคุคลเพื่อบรรจเุป็นพนกังานมหาวิทยาลยัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึง่บคุคลเพื่อบรรจเุป็นพนกังานมหาวทิยาลยัและลกูจ้างมหาวิทยาลยั   

3. ประกาศผลการสรรหาเพ่ือบรรจเุป็นพนกังานมหาวิทยาลยั 

4. รายงานตวัการเข้าปฏิบตังิาน สัง่จ้างและท าสญัญาจ้าง 

5. ประเมินผลการทดลองปฏิบตังิาน 
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การสรรหาคดัเลือกบุคคลเพ่ือเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามกรอบอัตราก าลังท่ีได้รับ
จดัสรรจากมหาวิทยาลยัและความเหมาะสมกับแผนความความต้องการของส านกัคอมพิวเตอร์ งานบุคคลของ
ส านกัคอมพิวเตอร์จะด าเนินการสรรหาคดัเลือกบุคคล บรรจุและแต่งตัง้ ตามประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
โดยส านกัคอมพิวเตอร์จะแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาเพ่ือบรรจเุป็นพนกังานมหาวิทยาลยัจ านวนไม่น้อยกว่า 4 
คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หวัหน้าหนว่ยงานภายในส่วนงาน/หวัหน้าหนว่ยงานในส านกงาน
ท่ีเก่ียวข้อง เป็นกรรมการ และผู้ อ านวยการส านักงานส่วนงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือก าหนด
คณุสมบตัเิฉพาะตามมาตรฐานกาหนดตาแหนง่ ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ และสมรรถนะของต าแหนง่ ความรู้ 
ทกัษะ คณุสมบตัิทัว่ไปของผู้ มีสิทธิสมคัร ก าหนดกระบวนการสรรหาและวิธีการให้ได้มาซึ่งบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น
พนกังานมหาวิทยาลยั ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีสอบ  

จากนัน้จะด าเนินการประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือครบก าหนดการรับสมคัรจะด าเนินการสรรหาตามกระบวนการและวิธีการท่ี
คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด โดยมีการทดสอบ วิชาความรู้ความสามารถทัว่ไป วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง และสอบสมัภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสาหรับต าแหน่งนัน้ ๆ เช่น สมรรถนะ ทศันคติ ความ
สนใจ การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ หลังจากนัน้จะประกาศผลการสรรหาฯ ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และโทรศพัท์แจ้งกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกโดยตรงและด าเนินการตรวจสอบคณุวฒุิ
และประวตัิอาชญากรรม ให้ผู้ผ่านการสรรหาฯ รายงานตวัการเข้าปฏิบตัิงาน เพ่ือเร่ิมปฏิบตัิงานและบรรจแุตง่ตัง้
พนกังานมหาวิทยาลยัต่อไป โดยในการบรรจ ุส่วนทรัพยากรบคุคล มหาวิทยาลยัศรนครินทรวิโรฒจะด าเนินการ
สัง่จ้างและสญัญาจ้างผู้ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเตมิ เสนอให้อธิการบดี หรือผู้ ท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจสัง่จ้างและท าสญัญาจ้างลงนาม  

โดยบคุคลท่ีได้รับการบรรจเุป็นพนกังานมหาวิทยาลยัให้จดัท าสญัญาจ้างแบบ พนง.5 สญัญา
จ้างพนกังานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือทดลองปฏิบตัิงาน และอาจมีข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสญัญา
ทดลองปฏิบตัิงานเป็นเวลาไมเ่กินหนึ่งปีและสว่นงานท าการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิงานไมน้่อยกว่าสองครัง้ 
หากผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิงานแล้วให้ปฏิบตัิงานต่อไปให้จัดท าสัญญาระยะท่ีสองให้มีก าหนด
ระยะเวลาการจ้างได้ 2 ประเภท สญัญาพนกังานหมาวิทยาลยัท่ีได้รับการจ้างเพ่ือปฏิบตัิงานประจ าท่ีมีระยะเวลา
การจ้างจนถึงวนัครบเกษียณอายุงาน ให้ก าหนดวนัสิน้สุดเป็นวนัท่ี 30 กันยายน ของปีท่ีมีอายุครบเกษียณอายุ
งาน หรือสญัญาพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีได้รับการจ้างเพ่ือปฏิบตัิงานโดยมีก าหนดระยะเวลามีจะเป็นการตกลง
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ร่วมกันระหว่างหวัหน้าส่วนงานกับพนกังานมหาวิทยาลยัและให้ก าหนดวนัสิน้สุดสญัญาเป็นวนัท่ี 30 กันยายน 
ของปีท่ีครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา  

ส านักคอมพิวเตอร์มีวิธีการรักษาบุคลากรใหม่ โดยมีการจัดระบบสวัสดิการต่างๆ มีการ
สนบัสนนุในเร่ืองของการพฒันาบคุลากร เช่น การอบรม สมัมนา ตามวิชาชีพ โดยบคุลากรจะได้เข้ารับการอบรม
ตามวิชาชีพอยา่งน้อย 1 ครัง้ /ปี  

(3) การจัดการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร (Workforce Change Management)  

ส านกัคอมพิวเตอร์ส่งเสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรทกุระดบัมีโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ
ด้านความรู้ พฒันาทกัษะและประสบการณ์ท่ีตรงกบัสายงานอยา่งตอ่เน่ือง โดยการเข้ารับการอบรม สนบัสนนุให้มี
การศกึษาดงูาน สนบัสนนุให้เข้าร่วมพฒันาศกัยภาพในด้านตา่งๆ ท่ีตรงกบัสายงานท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก 
ส่งเสริมให้ทกุคนมีความก้าวหน้าในสายงานและการศึกษาต่อ เพ่ือให้ทกุคนมีความพร้อมปฏิบตัิงานในต าแหน่ง 
และสง่ผลถึงความส าเร็จตามเปา้หมายของสว่นงาน 

(4) ความส าเร็จในงาน (Work Accomplishment)  

ส านกัคอมพิวเตอร์มีนโยบายการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (ตัง้แต่ระดบัผู้ปฏิบตัิงานไปยัง
ระดบับริหาร)  ซึง่บคุลากรได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานชดุตา่งๆ เพ่ือมีสว่นร่วมในการวางแผน 
การด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ ทัง้ในระดบับคุลากรและระดบัหวัหน้าฝ่าย  บคุลากรมีสมรรถนะตรงกบัภาระ
งาน มีความเช่ียวชาญในสายงาน เพ่ือเป็นการขบัเคล่ือนการด าเนินงานให้ส าเร็จตามเปา้หมายของสว่นงาน 

ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร (Workforce Climate) 

(1) สภาพแวดล้อมของที่ท างาน (Workforce Environment) 

ส านักคอมพิวเตอร์ให้ความส าคญัต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน มุ่งเน้นการส่งเสริมการ
ท างานให้ด าเนินการไปด้วยความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การท างาน เพ่ือ
ท าให้บคุลากรเกิดความผาสกุและมีความพึงพอใจตอ่การปฏิบตัิงานมากยิ่งขึน้ มีการจดัท าแบบประเมินความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อม และความผูกพนัของบุคลากรส านกัคอมพิวเตอร์ มีการสรุปผลแบบประเมินและน ามา
วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีขึน้ โดยผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน
ส านกัคอมพิวเตอร์ โดยมีการด าเนินงานดงันี ้
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

ตารางท่ี 5.1ข(1) สภาพแวดล้อมในการท างาน 

สภาพแวดล้อมในการท างาน การด าเนินการ 

ด้านสขุอนามยั 1. การจดักิจกรรมออกก าลงักาย เพ่ือสง่เสริมสขุภาพของบคุลากร 
2. สง่เสริมการตรวจสขุภาพประจ าปี โดยแจ้งเวียนให้บคุลากรเข้า

รับการตรวจสขุภาพประจ าปี 
3. การท าสญัญากบับริษัทภายนอกเพ่ือก าหนดให้มีการดแูละ

รักษาความสะอาดของสถานท่ีอยา่งเป็นระบบ โดยฝ่ายอาคาร
สถานท่ี ท าหน้าท่ีก าหนดสญัญาจ้าง รวมทัง้มีกรรมการผู้
ควบคมุ ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตังิานประจ าทกุเดือน 

ด้านความปลอดภยัและปอ้งกนัภยั 1. สง่บคุลากรเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
2. การประชาสมัพนัธ์คูมื่อซ้อมอพยพหนีไฟ ให้บคุลากรทรา 

ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

การจดัโครงการกิจกรรม 5 ส สู ่7 ส 

ด้านอปุกรณ์ในการปฏิบตังิาน 1. มีการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ให้ใช้งานได้อยูเ่สมอ 
2. มีการจดัหาเพิ่มเตมิให้เพียงพอตอ่การปฏิบตังิาน 

(2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร (Workforce Benefits and Policies)ส านัก
คอมพวิเตอร์สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการให้บริการด้านสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของบคุลากร ตาม
การจดัสวสัดกิารของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบับคุลากรและได้รับการบริการ
ท่ีสะดวกและรวดเร็วขึน้ โดยสวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ของพนกังาน มีดงันี ้

ตารางท่ี 5.1ข(2) บริการด้านสวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ของบคุลากร  

การจดัสวสัดิการ หลกัเกณฑ์การจา่ย วิธีการจ่าย อ้างองิ 

1. เงินชว่ยเหลอืกรณี
ประสบภยัพิบตัิ 

ไมเ่กิน 20,000 บาท/ ครัง้ของ
ภยัพิบตัิ 

 เป็นภยัพิบตัิร้ายแรงและสง่ผล
กระทบตอ่ทรัพย์สนิ และความ
เป็นอยูใ่นการด ารงชีวิต ซึง่เป็น
กรณีเฉพาะกิจที่เกิดขึน้ เป็นครัง้
คราว 

 จ่ายให้แก่บคุลากรท่ีมกีรรมสทิธ์ิ
ในบ้านท่ีเสยีหายหรือบ้านท่ีเป็น

ประกาศมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจา่ย
เงินกองทนุสวสัดิการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประกาศ ณ วนัท่ี 
14 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
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การจดัสวสัดิการ หลกัเกณฑ์การจา่ย วิธีการจ่าย อ้างองิ 

กรรมสทิธ์ิของบิดา/มารดา/สามี/
ภรรยา/พ่ีน้องที่บคุลากรอาศยัอยู่
จริงหรือมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้าน 
“ผู้อาศยั” 

 อตัราการจ่ายให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการด าเนินงาน
สวสัดิการ 

2. เงินชว่ยเหลอืกรณี
เสยีชีวติ 

2.1 เงินช่วยเหลอืหรือร่วม
เป็นเจ้าภาพงานศพ 

 กรณีบคุลากร ถงึแก่
กรรม ไมเ่กิน 10,000 
บาท/งาน 

 กรณีบิดา มารดา บตุร 
และคูส่มรส ของบคุลากร 
ถึงแกก่รรม ไมเ่กิน 5,000 
บาท/งาน 

ให้ผู้บงัคบับญัชาของบคุลากร/ รอง
อธิการบดเีป็นผู้ รับเงิน (แทน) หรือ
จ่ายให้แก่บคุลากร แล้วแตก่รณี 
 

2.2 คา่พวงหรีด ไมเ่กิน 
2,000 บาท/พวง 

ให้เบิกได้เฉพาะในนาม 
มหาวิทยาลยั/ อธิการบดี/ รอง
อธิการบดีที่ก ากบัดแูลบคุลากรใน
หนว่ยงานนัน้ๆ/ หนว่ยงานท่ี
บคุลากรสงักดั/ สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

2.3  คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง 
ตามทีจ่่ายจริงไมเ่กิน 
5,000 บาท/ครัง้ 

2.4 คา่ตอบแทนพนกังานขบั
รถยนต์ (กรณีใช้รถยนต์
ของทางราชการ) ไมเ่กิน 
500 บาท/ครัง้/วนั 

 เช่าเหมารถยนต์ หรือรถยนต์ของ
ทางราชการเพื่อเดินทางไป
ร่วมงานสวดอภิธรรม ฌาปนกิจ 
หรืองานพิธีกรรมทางศาสนา 

 ให้รองอธิการบดี/ ผู้บงัคบับญัชา
ของบคุลากรเป็นผู้ รับเงิน (แทน) 
หรือจ่ายให้แก่บคุลากรแล้วแต่
กรณี 

 จ่ายได้ไมเ่กิน 2 ครัง้/งาน 
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ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

การจดัสวสัดิการ หลกัเกณฑ์การจา่ย วิธีการจ่าย อ้างองิ 

3. เงินชว่ยเหลอืกรณี
ประสบอบุตัิเหต ุ- 
ส าหรับบคุลากร และ
ข้าราชการบ านาญที่
ด ารงต าแหนง่ผู้บริหาร 

ไมเ่กิน 5,000 บาท/คน  เกิดอบุตัเิหตใุนระหวา่งปฏัิติ
ราชการ และต้องเข้ารักษาตวัเป็น
คนไข้ใน 

 อตัราการจ่ายให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการด าเนินงาน
สวสัดิการ 

4. เงินชว่ยเหลอืคา่
รักษาพยาบาลกรณี
คนไข้ใน 

เหมาจ่ายคืนละ 200 บาท แต่
ไมเ่กิน 2,000 บาท/คน 

 กรณีบคุลากรเข้ารักษาตวัเป็น
คนไข้ใน 

 ให้บคุลากรท่ีป่วย หรือ
ผู้บงัคบับญัชาของผู้ ป่วยยื่นขอรับ
เงินภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นั
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

 แนบใบรับรองแพทย์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

5. คา่ใช้จา่ยในการจดั
งาน – เกษียณอายุ
ราชการ 

5.1 ของที่ระลกึ ส าหรับผู้
เกษียณอายรุาชการ 60 
ปี ไมเ่กินราคาน า้หนกั
ทอง สองสลงึ/คน 

5.2 คา่จดัเลีย้ง ไมเ่กิน 200 
บาท/คน 

5.3 คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ไมเ่กิน 
100,000 บาท 

อตัราการจ่ายให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการด าเนินงานสวสัดกิาร 

6. การรักษาพยาบาลและ
การศกึษาบตุร รวมกนั
แล้วไมเ่กิน 15,000 
บาท 

6.1 บิดา มารดา คูส่มรส และ
บตุร 2 คน มีสทิธิเบิก
สวสัดิการ 

6.2  เบิกเงินสวสัดกิารรวมกนั
แล้วไมเ่กิน 15,000 บาท 
ในปีแรก หากเบิกเงินไม่
ครบ จ านวนเงินจะสะสม
ในปีตอ่ๆ ไป 

การจา่ยเงินสวสัดกิารให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด 

ประกาศมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ เร่ือง 
สวสัดิการเก่ียวกบัการ
รักษาและการศกึษาของ
บตุร ของพนกังาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 
2543 ประกาศ ณ วนัท่ี 
20 มิถนุายน 2543 

7. กู้ เงินสวสัดิการ วงเงินกู้ยืมได้ไมเ่กินร้อยละ 
50 ของเงินเดือน หรือคา่จ้าง

 ประกาศมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ เร่ือง การ
ให้กู้ เงินกองทนุ
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การจดัสวสัดิการ หลกัเกณฑ์การจา่ย วิธีการจ่าย อ้างองิ 

ประจ า แตไ่มเ่กิน 20,000 
บาท  

สวสัดิการ ประกาศ ณ 
วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 
2556 

8. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 8.1 สมาชิกจา่ยเงินสะสมเข้า
กองทนุทกุครัง้ที่มีการ
จ่ายคา่จ้าง 

8.2 มหาวิทยาลยัจา่ยเงิน
สะสมเข้ากองทนุ ในวนั
เดียวกนักบัท่ีสมาชิก
จ่ายเงินสะสมในลกัษณะ
ของอตัราก้าวหน้า 

กองทนุจา่ยเงินของกองทนุในสว่น
ของสมาชิกตามหลกัเกณฑ์ ให้แก่
สมาชิกหรือผู้ รับประโยชน์ รับเงิน
รวมทัง้หมดครัง้เดยีวภายในสามสบิ
วนั นบัแตว่นัสิน้สมาชิกภาพของ
สมาชิก 

 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ วา่
ด้วยสวสัดิการ สทิธิ
ประโยชน์ และ
ประโยชน์อยา่งอื่น
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานใน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 
2562 ประกาศ ณ 
วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2562 

 ข้อบงัคบักองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ
มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ซึง่จด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. 
2561 ประกาศ ณ 
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 

9. สวสัดิการอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลยั 

9.1 กองทนุประกนัสงัคม 
9.2 การน าบตุรเข้าศกึษาใน

โรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลยั 

9.3 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ มศว 

9.4 ประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ของ
มหาวิทยาลยั 

9.5 เงินกู้ เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
9.6 เงินกู้ เอนกประสงค์ 
9.7 เป็นสมาชิกการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ช่วยเพื่อน
สมาชิกครุุสภา (ช.พ.ค.) 

 เอกสารโครงการ
ปฐมนิเทศบคุลากร
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 “ก้าวแรกการ
เป็นพนกังาน มศว” 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

ก. ความผูกพันและผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร (Workforce Engagement and 
Performance) 

(1) วัฒนธรรมองค์กร (Orgamizational Cultre)  

ส านกัคอมพิวเตอร์ ได้ก าหนดค่านิยมของส านักคอมพิวเตอร์ คือ STRIVE ซึ่งมีความหมาย
โดยรวมคือส านกัคอมพิวเตอร์เป็นหนว่ยงานท่ีสนบัสนนุท่ีสร้างสรรค์งานบริการไอทีชัน้เลิศให้กับมหาวิทยาลยั และสงัคม  

S Service Mind สร้างสรรค์การบริการท่ีดี 

T Teamwork มุง่การท างานเป็นทีม 

R  Responsibility มุง่สร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

I  Innovation มุง่สร้างสรรค์นวตักรรม 

V Value มุง่สร้างคณุคา่แก่องค์กรและสงัคม 

E Ethics & Engagement มุง่สร้างจริยธรรมและรักองค์กร 

ส านักคอมพิวเตอร์มีการปลูกฝังให้บุคลากรในองค์กรท่ีมีความหลากหลายทางวิชาชีพ 
หลากหลายมุมมอง ได้มีความตระหนัก ได้เรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมให้ยั่งยืนไปด้วยกัน ผ่านกระบวนการท่ี
เรียกวา่ STRIVE โดยมีการจดักิจกรรมเพ่ือด าเนินการในด้านต่างๆ เชน่ ด้านการบริการท่ีดี ด้านการท างานเป็นทีม 
ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างนวตักรรม ด้านการสร้างคณุค่าแก่องค์กรและ
สงัคม และด้านการสร้างจริยธรรมและรักองค์กร  เพ่ือให้บุคลากรมีความผูกพนัธ์มีผลการด าเนินงานท่ีดี รวมถึง
การสง่มอบบริการท่ีดีให้กบัลกูค้า เพ่ือให้บรรลตุามเปา้หมายขององค์กร 

(2)  ปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน (Drive of Engagement)  

ส านักคอมพิวเตอร์มีการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรนอกสถานท่ี ซึ่งเป็นโครงการท่ีสร้าง
ความสัมพันธ์ สร้างค่านิยม มุ่งสร้างผลงานและการท างานเป็นทีมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม มีการจัดหา
ทรัพยากรท่ีทนัสมยัเพ่ือรองรับการปฏิบตังิานให้แก่บคุลากร มีการสง่เสริมให้บคุลากรได้รับการพฒันาด้านวิชาชีพ
เพ่ือความก้าวหน้าในสายงาน มีการก าหนดค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน นอกจากนัน้ผู้บริหารยงัมีส่วนร่วมให้
บุคลากรได้ปฏิบตัิงานท่ีท้าทายและมีคณุค่าต่อองค์กร รวมทัง้มีการรับย่องชมเชยอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และเปิดโอกาสให้บคุลากรได้แสดงความคิดเห็นตอ่ผลการด าเนินงานผ่านท่ีประชมุผู้บริหารและบคุลากร
ส านกัคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทกุเดือน 
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(3)  การประเมินความผูกพัน (Assessment of Engagement)  

ส านกัคอมพิวเตอร์ก าหนดให้มีการส ารวจระดบัความพงึพอใจตอ่สภาพแวดล้อมในการท างาน
และความผกูพนัตอ่องค์กรของมีบคุลากร ส านกัคอมพิวเตอร์ ทกุปีงบประมาณ ปีละ 2 ครัง้ โดยใช้แบบประเมินมี
ค าถามด้านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและด้านความผูกพันต่อองค์กรของมีบุคลากร ผล
ประเมินด้านความพงึพอใจตอ่สภาพแวดล้อมในการท างานและความผกูพนัตอ่องค์กรของมีบคุลากร จะน าไปเป็น
ข้อมลูประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงการบรรยากาศในการท างานการท างานท่ีมีสมรรถนะสงู และการสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร รวมทัง้เป็นข้อมูลสาหรับผู้ อานวยการเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจใ นการ
บริหารจัดการองค์กรด้านบุคลากร โดยผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความ
ผกูพนัตอ่องค์กรของมีบคุลากร ส านกัคอมพิวเตอร์ 

(4) การจัดการผลการด าเนินการ (Performance Management)  

ส านักคอมพิวเตอร์มีการบริหารบุคลากรและจัดการระบบ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
ประสบความส าเร็จบรรลเุป้าหมาย ภารกิจหรือพนัธกิจในการด าเนินงานของส านกัคอมพิวเตอร์ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยปฏิบัติตามข้อบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลและประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันท่ี 31 กรกฏาคม 2560 ซึ่งก าหนดรอบการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานและจดัท าข้อตกลงการปฏิบตังิาน ออกเป็น 2 รอบการประเมิน คือ 

รอบท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 31 มกราคมของปีถดัไป 

รอบท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 31 กรกฏาคม 

โดยแบ่งองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 องค์ประกอบหลักเป็นการ
ประเมินผลสมัฤธ์ิของงาน (Performance Appraisal) คิดเป็นร้อยละ 70 และการประเมินผลสมรรถนะของการ
ปฏิบตัิงาน (Competency Appraisal) คิดเป็นร้อยละ 30 และส าหรับผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งบริหารจะมีการประเมิน
สมรรถะทางด้านการบริหารด้วย โดยมีการด าเนินการจดัท าข้อตกลงการปฏิบตัิงานและก าหนดตวัชีว้ดัผลส าเร็จ
ของข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ รับการประเมิน และเม่ือครบรอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานผู้ รับ
การประเมินจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานพร้อมข้อมลูหลกัฐานให้แก่ผู้ประเมินท าการประมินผลการปฏิบตังิาน 
และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าส านักพิจารณาผลเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์เพ่ือพิจารณารับรองผลการประเมินเรียบร้อยนัน้ ในรอบท่ี 1 งานบุคคล
ด าเนินการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ เพ่ือร่วมกันพัฒนางานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป ส่วนในรอบท่ี 2 งานบุคคลด าเนินการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้
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บุคลากรทราบ และส่งผลการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้กับส่วนทรัพยาก รบุคคลของ
มหาวิทยาลยัเพ่ือการเพิ่มคา่จ้างประจ าปี 

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (Workforce and Leader Development) 

(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Lernning and Development Systems)  

ส านักคอมพิวเตอร์มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองและการเพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบตัิงาน ได้แก่ การส่งบคุลากรไปอบรม สมัมนา ดงูาน ประชมุ เพ่ือพฒันาความรู้ ทกัษะ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตัิงาน รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรทกุระดบัชัน้ได้ลาศึกษาต่อตามสายวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้มี
การปรับเปล่ียนต าแหน่งท่ีสูงขึน้ในสายงานของแต่ละคน โดยได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562 - 
2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพฒันาบคุลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งอยู่ระหว่างการน าเสนอเข้าท่ีประชมุ
คณะกรรมการประจ าส าน้กคอมพิวเตอร์ 

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (Lernning and Development Effectiveness) 

จากการท่ีส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีการสนบัสนนุให้มีการพฒันาตนเองและการเพิ่มพนูทกัษะใน
การปฏิบตัิงาน ส่งให้เกิดผลลัพธ์ของประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพฒันาและถูก
น ามาใช้เป็นข้อมลูส าหรับประเมินผลการพฒันาบคุลากร เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้ดีขึน้ โดยพิจารณา
จากผลลพัธ์แสดงในข้อ 7.3(3) ผลลพัธ์ความผกูพนัขององค์กร และ 7.3 (4) ผลลพัธ์การพฒันาบคุลากร 

(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Career Progression) 

ส านักคอมพิวเตอร์สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม โดยงานบุคคลท าการ
ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมนทุกปีงบประมาณ เพ่ือน ามาวางแผนและจัดท าเป็นแผนพฒันาบุคลากร
ประจ าปี มีการก ากบั ติดตามผลการฝึกอบรม รวบรวมและรายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้อ านวยการรับทราบ และ
น ามารายงานต่อท่ีประชุมผู้ บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ท่ีประชุมผู้ บริหารและติดตามงานส านัก
คอมพิวเตอร์ ประชมุคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ ตามล าดบั  
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หมวด 6 การปฏบิัตกิาร 
(Operations) 

6.1 กระบวนการท างาน (Work Processes) 

ก. การออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการ (Product and PROCESS Design) 

(1) การจัดท าข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างาน (Determination of Product 
and PROCESS Requirements) 

ส านักคอมพิวเตอร์มีการจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคญัในการให้บริการและกระบวนการในการ
ท างานมาจากพนัธกิจวิสยัทศัน์และยุทธศาสตร์ของส านกัคอมพิวเตอร์รวมทัง้วิสยัทศัน์และภารกิจผู้อ านวยการ
ส านกัคอมพิวเตอร์ซึ่งได้ก าหนดเป็นนโยบายจากผู้บริหารถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบตัิท่ีได้รับมอบหมายงานแล้วให้จดัท า
เป็นข้อตกลงการปฏิบตังิานท่ีสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ส านกัคอมพิวเตอร์โดยต้องค านงึถึงเทคโนโลยีสมยัใหม่
องค์ความรู้ขององค์กรความเป็นเลิศของบริการคณุคา่และความผกูพนัของลกูค้าความเส่ียงและประสิทธิภาพใน
การจดัการบริการท่ีต้องการในอนาคต 

(2) กระบวนการท างานท่ีส าคัญ (KEY WORK PROCESS) 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีการจดัแบ่งโครงสร้างองค์กรเพ่ือปฎิบตัิงานตามพนัธกิจ วิสยัทศัน์ และ
ยทุธศาสตร์ของส านกัคอมพิวเตอร์โดยแบง่เป็นฝ่ายท่ีรับผิดชอบกระบวนการท างานท่ีส าคญัตามผลิตภณัฑ์หลกั
ของส านกัคอมพิวเตอร์ดงันี ้ 

ตารางท่ี  6.1ก(2)-1 กระบวนการท างานท่ีส าคญัของส านกัคอมพิวเตอร์ 

ผลิตภณัฑ์หลกั ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ กระบวนการท างานท่ีส าคญั 

บริการโครงสร้างพืน้ฐานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

 งานบริหารระบบเครือขา่ย 

 งานบริหารระบบเครือขา่ยไร้สาย 

 งานบริหารระบบโทรศพัท์ผา่นเครือขา่ย 

 งานดแูลระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย 

 งานดแูลระบบรักษาความปลอดภยับน
เครือข่าย 
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ผลิตภณัฑ์หลกั ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ กระบวนการท างานท่ีส าคญั 

บริการระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ  งานบริหารฐานข้อมลูมหาวิทยาลยั 

 งานพฒันาระบบสารสนเทศ 

 งานดแูลบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

 งานสง่เสริมการใช้งานระบบสารสนเทศ
มหาวทิยาลยั 

บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนบัสนนุทางการศกึษา 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศกึษา 

 งานพฒันานวตักรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

 งานบริหารจดัการเว็บไซต์ 

 งานออกแบบกราฟิกส์ 

บริการบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ 

 ฝ่ายปฏิบตักิารและ
บริการ 

 ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 
องครักษ์  

 งานปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

 งานบริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

 งานบริหารระบบเครือขา่ยประจ าอาคาร 

บริการวิชาการด้านฝึกอบรมไอซีที ส านกังานผู้อ านวยการ  งานบริการการศกึษา 

(3) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีการออกแบบกระบวนการท างานต่างๆเพ่ือตอบสนองการให้บริการแก่
ผู้ รับบริการตามผลิตพันธ์หลัก ซึ่งมีการก าหนดแนวคิดในการออกแบบโดยใช้หลักการ PDCA และก าหนด
ผู้ รับผิดชอบในแตล่ะงานอย่างชดัเจน  ซึง่แตล่ะฝ่ายค านงึถึงเทคโนโลยีสมยัใหม ่ความรู้ขององค์กร ความพงึพอใจ
ของลกูค้าท่ีรับบริการ  ความเส่ียง และความคลอ่งตวัท่ีอาจต้องการในอนาคตด้วย  

ข้อก าหนดท่ีส าคญัรวมถึงแนวคิดในการออกแบบบริการและกระบวนการท างานท่ีส าคญัของส านกัคอมพิวเตอร์มี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 6.2  
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ตารางท่ี 6.1ก(3) แนวคดิในการออกแบบบริการของส านกัคอมพิวเตอร์ 

ผลติภณัฑ์หลกั 
กระบวนการ
ท างานท่ีส าคญั 

แนวคิดในการออกแบบ ข้อก าหนดที่ส าคญั 

บริการโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือขา่ย 
 

งานบริหารระบบ
เครือขา่ย 
 

1. มีการส ารวจความต้องการอปุกรณ์
เครือขา่ย(ประสานมิตร องครักษ์ และ
พืน้ท่ีสว่นขยาย) 

2. วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
เครือขา่ย (ประสานมิตร องครักษ์ และ
พืน้ท่ีสว่นขยาย) 

3. จดัซือ้และด าเนินการติดตัง้และเช่ือมโยง
ระบบเครือขา่ยให้กบัอาคารใหม่ 2 
ระบบเครือขา่ยต้องพร้อมให้บริการ
ตลอดเวลา เพื่อให้มัน่ใจวา่หากเกิด
เหตขุดัข้องในระหวา่งให้บริการ จะ
สามารถแก้ปัญหาและน าระบบ
เครือขา่ยกลบัให้บริการได้ตามปกติให้
เร็วที่สดุ 

1. มีบริการเครือขา่ยที่ครอบคลมุ
พืน้ท่ีให้บริการ ทัง้
มหาวิทยาลยัและพืน้ท่ีสว่น
ขยาย 

2. ความพร้อมใช้งานของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

3. มีอปุกรณ์เครือขา่ยทีม่ี
มาตรฐาน 

4. จ านวนครัง้ของการถกูบกุรุก 
5. ด าเนินงานได้ตามแผนการ

ส ารองข้อมลู  
6. ด าเนินงานได้ตามแผนการกู้

ข้อมลู 

งานบริหารระบบ
เครือขา่ยไร้สาย 
 

1. มีการส ารวจความต้องการอปุกรณ์
เครือขา่ยไร้สาย(ประสานมิตร องครักษ์ 
และพืน้ท่ีสว่นขยาย) 

2. วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
เครือขา่ยไร้สาย (ประสานมิตร องครักษ์ 
และพืน้ท่ีสว่นขยาย) 

3. จดัซือ้และติดตัง้ระบบอปุกรณ์เครือขา่ย
ไร้สาย 

4. ตรวจสอบและบ ารุงรักษาตวัควบคมุ
อปุกรณ์กระจายสญัญาณเครือขา่ยไร้
สาย (Controller) ตวักระจายสญัญาณ
เครือขา่ยไร้สาย (Access Point) และ
ระบบพิสจูน์ตวัตน (Radius, Eduroam)  

5. ติดตอ่ประสานงานกบัผู้ให้บริการ
เครือขา่ยไร้สายที่ท าความร่วมมอืกบั
มหาวิทยาลยั 

งานบริหารระบบ
โทรศพัท์ผา่น
เครือขา่ย 

1. ติดตอ่และประสานงานตวัควมคมุระบบ
โทรศพัท์ผา่นเครือขา่ย (ประสานมิตร
,องครักษ์) กบัสว่นพฒันากายภาพ 
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ผลติภณัฑ์หลกั 
กระบวนการ
ท างานท่ีส าคญั 

แนวคิดในการออกแบบ ข้อก าหนดที่ส าคญั 

2. ติดตามดแูลเคร่ืองโทรศพัท์ผา่น
เครือขา่ย (IP Phone) 

งานดแูลระบบ
เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่
ขา่ย 

1. ส ารวจระบบคอมพิวเตอร์แมข่า่ย
(ประสานมิตร,องครักษ์)  

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์แมข่า่ย จดัซือ้อปุกรณ์
ระบบคอมพิวเตอร์แมข่า่ยและตดิตัง้
ระบบ 

3. ตรวจสอบและบ ารุงรักษาการให้บริการ
ระบบคอมพิวเตอร์เคร่ืองแมข่า่ย 

4. ส ารวจระบบและพืน้ท่ีในการส ารอง
ข้อมลู  

5. วิเคราะห์และออกแบบระบบส ารอง
ข้อมลู จดัซือ้และติดตัง้ระบบส ารอง
ข้อมลู 

6. ด าเนินการส ารองข้อมลู 
7. ส ารวจระบบและพืน้ท่ีในการกู้คนืข้อมลู  
8. วิเคราะห์และออกแบบระบบการกู้คืน

ข้อมลู 
9. การกู้คืนข้อมลู 

งานดแูลระบบ
รักษาความ
ปลอดภยับน
เครือขา่ย 

1. ศกึษาแนวนโยบายความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศ 

2. ส ารวจช่องโหวแ่ละช่องทางการบกุรุก
บนระบบเครือขา่ย 

3. วิเคราะห์และออกแบบระบบรักษาความ
ปลอดภยับนเครือขา่ย 

4. จดัซือ้และติดตัง้ระบบรักษาความ
ปลอดภยับนเครือขา่ย 

5. ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบรักษา
ความปลอดภยับนเครือขา่ย 

บริการระบบ
สารสนเทศและ
ฐานข้อมลูของ
มหาวิทยาลยั 

งานบริหาร
ฐานข้อมลู
มหาวิทยาลยั 

1. ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของ
ฐานข้อมลู ตดิตัง้โปรแกรมและสร้าง
ฐานข้อมลู 

2. ก าหนดและสร้างโครงสร้างตา่งๆ ท่ี
ประกอบขึน้เป็นฐานข้อมลู 

1. ความพร้อมใช้งาน: จ านวน
ครัง้ของการเกิด downtime 
ของระบบและระยะเวลาใน
การกู้คืน 
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ผลติภณัฑ์หลกั 
กระบวนการ
ท างานท่ีส าคญั 

แนวคิดในการออกแบบ ข้อก าหนดที่ส าคญั 

3. ติดตัง้และทดสอบระบบจดัการ
ฐานข้อมลูเมื่อต้องการปรับเปลีย่น
เวอร์ชนั 

4. ก าหนดความปลอดภยัและสทิธ์ิ ใน
การใช้งานฐานข้อมลูให้แก่ยสูเซอร์
ตา่งๆ 

5. วิเคราะห์และจดัท าแผนรองรับการ
เพิ่มขึน้ของข้อมลูในอนาคต 

6. จดัท าแผนการจดัซือ้ check list (ระบ)ุ 
7. จดัท าแผนการส ารองและการกู้คนื

ฐานข้อมลู 
8. วางรูปแบบจดัการและทดสอบ

แผนการส าารองข้อมลูและการกู้คืน
ข้อมลู 

9. ตรวจสอบเนือ้ที่ส าหรับจดัเก็บการส าา
รองข้อมลู  

10. การส ารองและกู้คืนฐานข้อมลู 
11. ก าหนดนโยบายในการเข้าใช้

ฐานข้อมลู 
12. ก าหนดความปลอดภยัและสทิธ์ิ ใน

การใช้งานฐานข้อมลู 
13. มอนิเตอร์การใช้งานฐานข้อมลูอยา่ง

สม ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบประสทิธิภาพ
ในการใช้งานฐานข้อมลู 

14. วางแผนการอพัเกรด เวอร์ชัน่ของ
ฐานข้อมลู 

2. ความปลอดภยั : จ านวนครัง้
ของการถกูบกุรุก และระดบั
ความปลอดภยัที่ยอมรับได้ 

3. ความพงึพอใจของผู้ใช้ที่มีตอ่
ระบบโดยรวม 

งานพฒันาระบบ
สารสนเทศ 
 
 

1.  เร่ิมต้นและวางแผนโครงการ ก าหนด
ปัญหา (Problem definition) ศกึษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Feasibility analysis) จดัท าตาราง
ก าหนดเวลาโครงการ (Project 
scheduling) จดัตัง้ทีมงานโครงการ 
(Staff the project) ด าเนินโครงการ 
(Launch the project) 
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ผลติภณัฑ์หลกั 
กระบวนการ
ท างานท่ีส าคญั 

แนวคิดในการออกแบบ ข้อก าหนดที่ส าคญั 

2. ศกึษาระบบงาน รวบรวมความต้องการ
ระบบ วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ
ระบบงานใหม ่จดัท าแบบจ าลอง
กระบวนการท างานระบบ ก าหนด
มาตรฐานการพฒันาระบบ 

3. จดัท าเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ การ
ออกแบบระบบฐานข้อมลู (Database) 
ผลลพัธ์ (Output design) การน าข้อมลู
เข้า (Input design) สว่นติดตอ่กบัผู้ใช้ 
(User Interface)สถาปัตยกรรมระบบ 
(Architecture design) ออกแบบ
โปรแกรม (Software design) 

4. พฒันาระบบ  ทดสอบระบบตามฟังก์ชัน่
การท างาน ตดิตัง้ระบบ จดัท าเอกสาร
คูม่ือ อบรมการใช้งานระบบ 

5. บ ารุงรักษาระบบ แก้ไขจดุบกพร่อง 
(Bug) ให้ถกูต้อง (Corrective 
Maintenance ) ปรับเปลีย่นให้
เหมาะสมกบัสถานแวดล้อมปัจจบุนั
(Adaptive Maintenance ) ยกระดบัให้
ใช้งานได้ เกิดขึน้เมื่อมีการเปลีย่น 
Hardware, System, Software และอืน่ ๆ  
(Upgrading) เพิ่มเติม เมื่อมคีวาม
ต้องการใหม ่ๆ เกิดขึน้และมีผลตอ่การ
เปลีย่นแปลงระบบ(Enhancing) 

งานดแูล
บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 

จดัท าแผนการบ ารุงรักษา HW / SW 
ติดตามตรวจสอบการท างานของระบบ HW 
/ SW ให้พร้อมใช้ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
การแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้ 

งานสง่เสริมการใช้
งานระบบ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลยั 
 

จดัท าแผนสง่เสริมการใช้งานระบบ จดั
อบรมการใช้งานระบบ ติดตามประเมินผล
การใช้งานระบบ 
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ผลติภณัฑ์หลกั 
กระบวนการ
ท างานท่ีส าคญั 

แนวคิดในการออกแบบ ข้อก าหนดที่ส าคญั 

บริการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนบัสนนุทาง
การศกึษา 

งานพฒันา
นวตักรรมเพื่อการ
เรียนการสอน 

1. วางแผนก าหนดความต้องการทรัพยากร
เคร่ืองแมข่า่ยและระบบปฏิบตัิการ 

2. สร้างเคร่ืองแมข่ายตามความต้องการ 
3. ติดตัง้/ทดสอบ Web Server เพื่อ

ให้บริการ 
4. ติดตามและตรวจสอบการท างานของ

เคร่ืองแมข่า่ย 
5. บ ารุงรักษาเคร่ืองแมข่า่ย 

1. ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 
2. ความส าเร็จของโครงการตาม

แผนงาน 
3. จ านวนครัง้ของการถกูบกุรุก 
4. ความพร้อมใช้งานในแตล่ะ

บริการบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์
แมข่า่ย 

งานบริหารจดัการ
เว็บไซต์ 

1. วิเคราะห์ความต้องการ 
2. ด าเนินการสร้างพืน้ท่ีและก าหนด 

Account 
3. ด าเนินการสร้าง DNS 
4. ติดตามและตรวจสอบการใช้งาน Web 

Hosting 
งานออกแบบ
กราฟิกส ์

1. ผู้ใช้ก าหนดความต้องการของชิน้งาน 
2. วิเคราะห์ความต้องการ 
3. ศกึษา trend 
4. ด าเนินการออกแบบ 
5. ควบคมุคณุภาพของชิน้งาน 
6. การประเมินและติดตามผลงาน 

บริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์
ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ 
 

งานปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 

1. ให้ค าปรึกษาปัญหาการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ โทรศพัท์ บนัทกึ
ข้อความ และระบบแจ้งซอ่มออนไลน์ 

2. ให้ค าปรึกษาปัญหาการใช้งาน
คอมพิวเตอร์โดยตรงที่หนว่ยงานผู้ขอ
ค าปรึกษา 

3. วิเคราะห์ปัญหาตามรายละเอียดที่ได้รับ
แจ้ง หรือวเิคราะห์ปัญหาที่สว่นงานท่ี
แจ้งปัญหา 

4. ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
5. สรุปปัญหา แตห่ากไมส่ามารถแก้ไขได้ 

จะท าการสรุปรายการอปุกรณ์สง่ให้สว่น
งานท่ีแจ้งปัญหา เพื่อจดัหาอปุกรณ์มา
ทดแทน 

1. ความพร้อมใช้งานของตู้สาขา
เครือขา่ยและอปุกรณ์เครือขา่ย
ประจ าอาคาร  

2. ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 
3. ความพร้อมใช้งานของห้อง

บริการ 
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ผลติภณัฑ์หลกั 
กระบวนการ
ท างานท่ีส าคญั 

แนวคิดในการออกแบบ ข้อก าหนดที่ส าคญั 

6. บนัทกึผลการแก้ไขในระบบแจ้งซอ่ม
ออนไลน์ หรือตอบในบนัทกึข้อความ 

7. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่
ผู้บงัคบับญัชา 

งานบริการ
ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ 

1. ด าเนินการตรวจสอบอปุกรณ์ใน
ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้
งาน 

2. สรุปผลการตรวจสอบอปุกรณ์ใน
ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

3. วิเคราะห์ปัญหาจากผลการตรวจสอบ
อปุกรณ์ และก าหนดวิธีการแก้ไข 

4. ด าเนินการซอ่มอปุกรณ์ใน
ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ หรือแจ้ง
ส านกังานเพื่อจดัหาอปุกรณ์มาทดแทน 

5. รายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บงัคบับญัชาทราบ 

6. จดัท าแบบสอบถามความพงึพอใจใน
การรับบริการ 

7. วิเคราะห์และสรุปผลความพงึพอใจ 
8. น าข้อมลูมาทบทวนและปรับปรุงการ

ให้บริการ 
งานบริหารระบบ
เครือขา่ยประจ า
อาคาร 
 

1. จดัท าโครงการบ ารุงรักษาอปุกรณ์
เครือขา่ยประจ าอาคาร ประจ าปี 
ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบตัิงาน บนัทกึผลการตรวจสอบตาม
แบบฟอร์ม จดัเก็บผลการตรวจสอบลง
ระบบ สรุปโครงการและรายงานผล 

2. ให้ค าปรึกษาปัญหาการใช้งานเครือขา่ย
ประจ าอาคาร ได้แก่ โทรศพัท์ บนัทกึ
ข้อความ และระบบแจ้งซอ่มออนไลน์ 

3. ให้ค าปรึกษาปัญหาการใช้งานเครือขา่ย
ประจ าอาคารโดยตรงที่หนว่ยงานผู้ขอ
ค าปรึกษา 
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ผลติภณัฑ์หลกั 
กระบวนการ
ท างานท่ีส าคญั 

แนวคิดในการออกแบบ ข้อก าหนดที่ส าคญั 

4. วิเคราะห์ปัญหาตามรายละเอียดที่ได้รับ
แจ้ง หรือวเิคราะห์ปัญหาที่สว่นงานท่ี
แจ้งปัญหา 

5. ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้แก่ ทาง
โทรศพัท์ และการแก้ปัญหาที่หน้างาน 

6. สรุปปัญหา แตห่ากไมส่ามารถแก้ไขได้ 
จะท าการสรุปรายการอกุปรณ์สง่ให้สว่น
งานท่ีแจ้งปัญหา เพื่อจดัหาอปุกรณ์มา
ทดแทน 

7. บนัทกึผลการแก้ไขในระบบแจ้งซอ่ม
ออนไลน์ หรือตอบในบนัทกึข้อความ 

8. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่
ผู้บงัคบับญัชา 

บริการวชิาการด้าน
ฝึกอบรมไอซีที 
 

งานบริการ
การศกึษา 

1. ส ารวจความต้องการของคณาจารย์ / 
บคุลากร / นิสติในการอบรมพฒันา
ทกัษะด้านไอซีท ี

2. จดัท าโครงการ / แผนการด าเนินงาน
โครงการ / หลกัสตูรหวัข้อการอบรม 

3. ประชมุเพื่อพิจารณาแผนการด าเนินงาน
โครงการ / หลกัสตูรหวัข้อการอบรม 

4. ขออนมุตัิโครงการ 
5. เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร

โครงการ 
6. รับสมคัรอบรมพฒันาทกัษะด้านไอซีที 
7. จดัการอบรมพฒันาทกัษะด้านไอซีที 
8. ประเมินผลวดัระดบัความรู้ทกัษะด้าน

ไอซีที 
9. ประเมินผลความพงึพอใจ 

10. จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1. หลกัสตูร / หวัข้อการอบรมที่
สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนการด าเนินงานโครงการ 

2. ผู้ รับการอบรมตอ่แผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

3. ผู้ รับการอบรมที่มีผลผา่นการ
วดัระดบัความรู้ 

4. ความพงึพอใจของผู้ รับการ
อบรม 

5. การน าความรู้จากการอบรมไป
ใช้ประโยชน์ 
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ข. การจัดการกระบวนการ (PROCESS Management) 

(1) การน ากระบวนการไปปฎิบัต ิ(PROCESS Implementation) 

การน ากระบวนการไปปฏิบตัินัน้ ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ก าหนด ให้มีตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน
เป็นข้อก าหนดในการปฏิบตัิงาน โดยมีการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นท่ีพบจากการปฏิบตัิงานในการประชุมกลุ่มย่อย
ของฝ่ายท่ีรับผิดชอบ แต่หากปัญหานัน้ๆ อยู่นอกเหนือการตัดสินใจของฝ่ายท่ีรับผิดชอบต้องรายงานไปยังท่ี
ประชมุฝ่าย คณะกรรมการบริหารและตดิตามงานส านกัคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ 
ตามล าดบัพิจารณาและก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามตวัชีว้ดัท่ีก าหนด 

ตารางท่ี 6.1ข(1)-1 การน ากระบวนการไปปฎิบตั ิ(PROCESS Implementation) 

ผลิตภณัฑ์หลกั กระบวนการท างานท่ีส าคญั ตวัชีว้ดัในการควบคมุกระบวนการ 

1.บริการโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
 

งานบริหารระบบเครือขา่ย 
 

1. ร้อยละของอาคารท่ีสามารถเข้าถึงเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต 

2. ร้อยละความพร้อมใช้งานของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

3. จ านวนอปุกรณ์เครือขา่ยท่ีมีมาตรฐาน 
4. จ านวนครัง้ของการถกูบกุรุก 
5. จ านวนครัง้ของการด าเนินงานได้ตามแผนการ

ส ารองข้อมลู  
6. จ านวนครัง้ของการด าเนินงานได้ตามแผนการ

กู้ ข้อมลู 

งานบริหารระบบเครือขา่ยไร้สาย 
 
งานบริหารระบบโทรศพัท์ผา่น
เครือข่าย 
งานดแูลระบบเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แมข่่าย 
งานดแูลระบบรักษาความ
ปลอดภยับนเครือขา่ย 

บริการระบบ
สารสนเทศและ
ฐานข้อมลูของ
มหาวิทยาลยั 

งานบริหารฐานข้อมลู
มหาวิทยาลยั 1. ร้อยละความพร้อมใช้งาน: จ านวนครัง้ของการ

เกิด downtime ของระบบและระยะเวลาใน
การกู้ คืน 

2. จ านวนครัง้ของการถกูบกุรุก และระดบัความ
ปลอดภยัท่ียอมรับได้ 

3. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้ท่ีมีตอ่ระบบ
โดยรวม 

งานพฒันาระบบสารสนเทศ 
งานดแูลบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 
งานสง่เสริมการใช้งานระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลยั 
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ผลิตภณัฑ์หลกั กระบวนการท างานท่ีส าคญั ตวัชีว้ดัในการควบคมุกระบวนการ 

บริการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนบัสนนุทาง
การศกึษา 

งานพฒันานวตักรรมเพ่ือการ
เรียนการสอน 

1. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 
2. ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามแผนงาน 
3. จ านวนครัง้ของการถกูบกุรุก 
4. ร้อยละความพร้อมใช้งานในแตล่ะบริการบน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย 

งานบริหารจดัการเว็บไซต์ 
งานออกแบบกราฟิกส์ 

บริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์
ห้องปฏิบตักิาร
คอมพิวเตอร์ 

งานปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 1. ร้อยละความพร้อมใช้งานของตู้สาขาเครือข่าย
และอปุกรณ์เครือขา่ยประจ าอาคาร  

2. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 
ร้อยละความพร้อมใช้งานของห้องบริการ 

งานบริการห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ 
งานบริหารระบบเครือขา่ย
ประจ าอาคาร 

บริการวิชาการด้าน
ฝึกอบรมไอซีที 
 

งานบริการการศกึษา 1. จ านวนหลกัสตูร / หวัข้อการอบรมท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินงาน
โครงการ 

2. ร้อยละผู้ รับการอบรมตอ่แผนการด าเนินงาน
โครงการ 

3. ร้อยละผู้ รับการอบรมท่ีมีผลผา่นการวดัระดบั
ความรู้ 

4. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ รับการอบรม 
5. ร้อยละการน าความรู้จากการอบรมไปใช้

ประโยชน์ 
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(2) กระบวนการสนับสนุน  (Support PROCESS ) 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดกระบวนการสนับสนุนเป็นกระบวนการท่ีช่วยสนับสนุนการ
ท างานของกระบวนการท างานท่ีส าคัญ เพ่ือให้การบริการมีคุณภาพ มีความถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และทนัเวลา  

ตารางท่ี 6.1ข (2)-1 กระบวนการสนบัสนนุ  (Support PROCESS ) 

กระบวนการสนบัสนนุ ตวัชีว้ดัในการควบคมุกระบวนการสนบัสนนุ 

งานบริหารและธุรการ 1. ผลการประเมินผู้บริหาร 
2. การบรรลตุวัชีว้ดัตามแผนปฏิบตักิาร 
3. ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะ

เพิ่มเตมิ 
4. ความพงึพอใจและความใจและความผกูพนัของบคุลากรตอ่

องค์กร 
5. งบด าเนินงานของส านกัคอมพิวเตอร์ตอ่งบด าเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 
6. การรายงานผลการใชจ่่ายงบประมาณเป็นประจ าทกุเดือน

ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ 
7. ระดบัความส าเร็จของการบริหารความเส่ียงและการควบคมุ

ภายใน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ) 

งานคลงัและพสัด ุ
งานนโยบายและแผน 
งานบคุคล 
งานประชาสมัพนัธ์และสารสนเทศ 
 

(3) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product and PROCESS Improvement) 

ส านักคอมพิวเตอร์จัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการท างานท่ีส าคัญ ซึ่งมี
ความสมัพนัธ์กบัภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ในการน ากระบวนการไปปฏิบตัินัน้ จะด าเนินการโดย มีตวัชี ว้ดัส าหรับ
การก ากับกระบวนการท างานท่ีส าคญั และมีกระบวนการสนบัสนุน  ท่ีสนบัสนุนกระบวนการท างานท่ีส าคญัให้
บรรลุตามเป้าหมายของข้อก าหนดท่ีส าคญั โดยมีขัน้ตอนการวิเคราะห์ ปรับปรุงกระบวนการ ใช้หลกั PDCA  มี
การก าหนดผู้ รับผิดชอบในแตล่ะกระบวนการอย่างชดัเจน รวมถึงการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตวัชีว้ดั ของกระบวนการท างานท่ีส าคญั และกระบวนการสนบัสนนุตอ่คณะกรรมการฝ่าย  คณะกรรมการบริหาร
และติดตามงานส านกัคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดนวตักรรม และการ
ให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายละเอียดดงัตารางท่ี 6.5 
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ตารางท่ี6.1ข (3)-1 การปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกระบวนการ (Product and PROCESS Improvement) 
กระบวนการ 
ท างานท่ีส าคญั 

ตวัชีว้ดัในการควบคมุ
กระบวนการ 

กระบวนการ 
สนบัสนนุ 

การปรับปรุง 
ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ 

 งานบริหารระบบ
เครือข่าย 

 งานบริหารระบบ
เครือข่ายไร้สาย 

 งานบริหารระบบ
โทรศพัท์ผ่าน
เครือข่ายงานดแูล
ระบบเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แมข่่าย 

 งานดแูลระบบรักษา
ความปลอดภยับน
เครือข่าย 

1. ร้อยละของเครือขา่ยท่ี
ครอบคลมุพืน้ท่ี
ให้บริการ ทัง้
มหาวิทยาลยัและพืน้ท่ี
สว่นขยาย 

2. ร้อยละความพร้อมใช้
งานของระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

3. จ านวนอปุกรณ์
เครือข่ายท่ีมีมาตรฐาน 

4. จ านวนครัง้ของการถกู
บกุรุก 

5. จ านวนครัง้ของการ
ด าเนินงานได้ตาม
แผนการส ารองข้อมลู  

6. จ านวนครัง้ของการ
ด าเนินงานได้ตาม
แผนการกู้ ข้อมลู 

 งานบริหารและ
ธุรการ 

 งานคลงัและ
พสัด ุ

 งานบคุคล 

 งานนโยบายและ
แผน 

จากการตรวจสอบ ติดตาม และ
เฝา้ระวงั การท างานของ อปุกรณ์
เครือข่าย หากพบความ ผิดปกติ
หรือผิดพลาดจะน าเข้าพิจารณา
ท่ีประชมุคณะท างานหรือ ท่ี
ประชมุฝ่ายเพ่ือหาแนวทางการ
แก้ปัญหา และหากเก่ียวข้องกบั
นโยบายหรืองบประมาณ จะ
น าเข้าท่ีประชมุกรรมการบริหาร
และตดิตามงานส านกั
คอมพิวเตอร์เพ่ือพิจารณา
ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
ตอ่ไป 

 งานบริหารฐานข้อมลู
มหาวิทยาลยั 

 งานพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

 งานดแูลบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ 

1.ร้อยละความพร้อมใช้
งาน: จ านวนครัง้ของการ
เกิด downtime ของ
ระบบและระยะเวลาใน
การกู้ คืน 

2. จ านวนครัง้ของการถกู
บกุรุก และระดบัความ
ปลอดภยัท่ียอมรับได้ 

 งานบริหารและ
ธุรการ 

 งานคลงัและ
พสัด ุ

 งานบคุคล 

 งานนโยบายและ
แผน 

จากผลส ารวจความพงึพอใจ 
หากไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ ท่ี
ก าหนดไว้ คณะท างานฝ่ายท่ี
รับผิดชอบจะพิจารณาแนว
ทางการปรับปรุงและน าเข้าท่ี
ประชมุฝ่าย เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงและน าไปด าเนินการ
ตอ่ไป  และหากเก่ียวข้องกบั
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กระบวนการ 
ท างานท่ีส าคญั 

ตวัชีว้ดัในการควบคมุ
กระบวนการ 

กระบวนการ 
สนบัสนนุ 

การปรับปรุง 
ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ 

 งานสง่เสริมการใช้
งานระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลยั 

3. ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ใช้ท่ีมีตอ่ระบบ
โดยรวม 

นโยบายหรืองบประมาณ จะ
น าเข้าท่ีประชมุกรรมการบริหาร
และตดิตามงานส านกั
คอมพิวเตอร์เพ่ือพิจารณา
ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
ตอ่ไป 

 งานพฒันานวตักรรม
เพ่ือการเรียนการสอน 

 งานบริหารจดัการ
เว็บไซต์งานออกแบบ
กราฟิกส์ 

1.ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ รับบริการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการตามแผนงาน 

3. จ านวนครัง้ของการถกู
บกุรุก 

4. ร้อยละความพร้อมใช้
งานในแตล่ะบริการบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ขา่ย 

 งานบริหารและ
ธุรการ 

 งานคลงัและ
พสัด ุ

 งานบคุคล 

 งานนโยบายและ
แผน 

จากผลส ารวจความพงึพอใจ 
หากไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ ท่ี
ก าหนดไว้ คณะท างานฝ่ายท่ี
รับผิดชอบจะพิจารณาแนว
ทางการปรับปรุงและน าเข้าท่ี
ประชมุฝ่าย เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงและน าไปด าเนินการ
ตอ่ไป  และหากเก่ียวข้องกบั
นโยบายหรืองบประมาณ จะ
น าเข้าท่ีประชมุกรรมการบริหาร
และตดิตามงานส านกั
คอมพิวเตอร์เพ่ือพิจารณา
ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
ตอ่ไป 

 งานปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ 

 งานบริการ
ห้องปฏิบตักิาร
คอมพิวเตอร์ 

1. ร้อยละ.ความพร้อมใช้
งานของตู้สาขา
เครือข่ายและอปุกรณ์
เครือข่ายประจ าอาคาร  

2. ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ รับบริการ 
 

 งานบริหารและ
ธุรการ 

 งานคลงัและ
พสัด ุ

 งานบคุคล 

 งานนโยบายและ
แผน 

จากผลส ารวจความพงึพอใจ 
หากไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ ท่ี
ก าหนดไว้ คณะท างานฝ่ายท่ี
รับผิดชอบจะพิจารณาแนว
ทางการปรับปรุงและน าเข้าท่ี
ประชมุฝ่าย เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงและน าไปด าเนินการ
ตอ่ไป 
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กระบวนการ 
ท างานท่ีส าคญั 

ตวัชีว้ดัในการควบคมุ
กระบวนการ 

กระบวนการ 
สนบัสนนุ 

การปรับปรุง 
ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ 

 งานบริหารระบบ
เครือข่ายประจ า
อาคารการ 

3. ร้อยละความพร้อมใช้
งานของห้องบริการ 

 งานบริการการศกึษา 1. จ านวนหลกัสตูร / หวัข้อ
การอบรมท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ตาม
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 

2. ร้อยละผู้ รับการอบรม
ตอ่แผนการด าเนินงาน
โครงการ 

3. ร้อยละผู้ รับการอบรมท่ี
มีผลผา่นการวดัระดบั
ความรู้ 

4. ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้ รับการอบรม 

5. ร้อยละการน าความรู้
จากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ 

 งานบริหารและ
ธุรการ 

 งานคลงัและ
พสัด ุ

 งานบคุคล 

 งานนโยบายและ
แผน 

จากผลส ารวจความพงึพอใจ 
หากไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ ท่ี
ก าหนดไว้ คณะกรรมการบริการ
วิชาการเพ่ือพิจารณาแนว
ทางการปรับปรุงและน าไป
ด าเนินการตอ่ไป 

ค. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management) 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน แบง่ออกเป็น 2 รูปแบบดงันี ้ 

(1) รูปแบบการจ้างพัฒนาจากภายนอก (Outsource) 

1. ส านกัคอมพิวเตอร์ด าเนินการจดัหา ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ โดยมีการส ารวจความ
ต้องการของลกูค้า เพ่ือน าไปก าหนดรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  ซึง่มี
กระบวนการคดัเลือกบริษัทผู้สง่มอบเป็นไปตาม พ.ร.บ การจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐ  
พ.ศ. 2560  



[ 83 ] 

 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

2. ส านกัคอมพิวเตอร์มีการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดเุพ่ือชว่ยในการตรวจสอบ
ตดิตามผลการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนและเปา้หมายท่ีวางไว้ 

3. ส านกัคอมพิวเตอร์ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการแก่ผู้สง่มอบเพ่ือให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามแผนการจดัซือ้จดัจ้าง 

(2)  รูปแบบการพัฒนาโดยบุคลากรส านักคอมพวิเตอร์ (In-house) 

  ส านกัคอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นผู้พฒันาและผู้ ให้บริการด้านสารสนเทศ มีการส ารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการของลกูค้า  และมีการยืนยนัความต้องการของลกูค้า  เพ่ือน าไปพฒันา ปรับปรุงบริการด้าน
สารสนเทศ  และตดิตัง้ จดัเตรียมความพร้อมของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และบคุลากร ส าหรับด าเนินงานตามปฏิทิน
กิจกรรม 

ง.  การจัดการนวัตกรรม (INNOVATION Management) 

เน่ืองจากในสงัคมปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศาสตร์ใหมท่ี่ได้รับความสนใจและมีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดนวตักรรมใหมข่ึน้อยูเ่สมอ ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดนโยบายในการสง่เสริม
และสนบัสนนุให้บคุลากรทกุคนให้มีโอกาสศกึษาเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวตักรรมตา่งๆเพื่อเป็นการเพิ่ม
ทกัษะวิชาชีพ และสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในกระบวนการหลกั เพ่ือตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการได้อยา่ง
เทา่ทนัการเปล่ียนแปลง อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ส านกัคอมพิวเตอร์พยายามผลกัดนัให้มีการบริหารจดัการความรู้ขององค์กร และน าองค์ความรู้ เพ่ืือ
ท าให้เกิดการสร้างสรรค์นวตักรรมและคณุคา่แก่องค์กรและสงัคม โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการองค์ความรู้ 
เพ่ือด าเนินงานการจดัการนวตักรรม 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัตกิาร (Operational Effectiveness) 

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (PROCESS Efficiency and 
EFFECTIVENESS) 

ส านกัคอมพิวเตอร์ มีการจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี โดยค านงึถึงความต้องการของลกูค้า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป และการประเมินคณุภาพการศกึษาน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงโดยใช้
กระบวนการ PDCA ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารและตดิตามงานส านกัคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ ทัง้นี ้ได้มีการด าเนินการตามแผนปฎิบตักิารประจ าปีและรายงานผลการ
ปฎิบตังิานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ทกุรายไตรมาส และรายงานผลตามตวัชีว้ดัท่ี
มหาวิทยาลยัมอบหมาย ผา่นระบบตดิตามแผนยธุศาสตร์ (SWU-SAP) ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ส าหรับ
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การปฏิบตังิานของบคุลากรแตล่ะคนท่ีปฏิบตังิานในกระบวนงานตา่ง ๆ  จะมีการก าหนดดชันีชีว้ดัผลงานหรือ
ความส าเร็จของงาน  (KPI:Key Performance Indicator)  

ข.  การจัดการระบบสารสนเทศ (Management of Information systems) 

(1) ความเช่ือถือได้ (Reliability) 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ให้ความส าคญักับคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ โดยยึดหลักด้านความ
มัน่คงปลอดภัย 3 ประการ คือ C (Confidentiality) I (Integrity) และ A (Availability) โดยทัง้ 3 ส่วนนีไ้ด้มีการ
ก าหนดเป็นนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และยงัได้มีการ
ก าหนดแนวปฏิบตักิารรักษาความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางให้การดแูลข้อมลูสารสนเทศนัน้
มีความปลอดภยัและมีคณุภาพเป็นท่ีเช่ือถือได้ ดงันี ้

C (Confidentiality) ต้องมีการรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับ โดยส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีการ
ก าหนดแนวปฏิบตักิารควบคมุการเข้าถึงระบบสารสนเทศ  

I (Integrity) ข้อมลูท่ีมีอยู่ในระบบจะต้องมีความถกูต้อง โดยในส่วนนีจ้ะมีอยู่ในเร่ืองของแนว
ปฏิบตัิการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศ แนวปฏิบตัิของผู้ดูแลระบบ แนวปฏิบตัิการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

A (Availability) ความพร้อมใช้งานของข้อมลูสารสนเทศ โดยในสว่นนีจ้ะมีอยู่ในเร่ืองของแนว
ปฏิบตักิารจดัการไฟร์วอลล์ แนวปฏิบตักิารส ารองข้อมลู และแนวปฏิบตักิารจดัท าระบบส ารองข้อมลู 

(2) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์  
(Security and Cybersecurity) 

มหาวิทยาลยัได้ก าหนดนโยบายส าหรับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภยับนโลก
ไซเบอร์   โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรนครินทรวิโรฒ และ
ได้ประกาศใช้  แนวนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ 
แนวปฏิบตัิการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวนัท่ี  2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558     

ต่อมาคณะกรรมการบริหารความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรนครินทรวิ
โรฒ ได้ด าเนินการจดัท าการทบทวน แนวนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ และแนวปฏิบตัิการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบญัญัติวา่ด้วยการกระทาความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์. (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2560  และ
จดัท าแนวนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล ตามร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล    เพ่ือให้เป็น
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แนวทางมาตรฐานในการรักษาความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยับนโลกไซเบอร์  พร้อมกบัได้จดัท าร่าง
แผนรับมือภัยพิบัติส าหรับการเรียนการสอนและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพ่ือเสนอคณะ
กรรมการบริหารความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรนครินทรวิโรฒ พิจารณาตอ่ไป 

ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  
(Safety and Emergency Preparedness) 

(1) ความปลอดภัย (Safety) 

ส านักคอมพิวเตอร์มีการตรวจสอบความพร้อมการให้บริการของทรัพยากรสารสนเทศเป็น
ประจ า  มีการปรับปรุงระบบความปลอดภยัให้มีความทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ  มีการส ารองข้อมลูและทดสอบการ
กู้ คืนข้อมลูอย่างเป็นระบบ  มีการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการ  มีระบบส ารอง
และมีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ติดตัง้อปุกรณ์ดบัเพลิงและกล้องวงจรปิดให้ครอบคลมุพืน้ท่ี  มี
เบอร์โทรศพัท์สายตรง (Hot Line) ท่ีสามารถตดิตอ่สอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีในระหวา่งเกิดสถานการณ์ฉกุเฉิน 

(2) ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity) 

ส านักคอมได้เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในเร่ืองของอาคารสถานท่ี ส านัก
คอมพิวเตอร์มีการเตรียมการ ดงันี ้ 

1. มีเคร่ืองดบัเพลิงขนาดเล็กตามชัน้ตา่ง ๆ และมีการฝึกซ้อมหนีไฟปีละ 1 ครัง้ 

2. มีกล้องวงจรปิดติดตัง้ทกุชัน้เพ่ือปอ้งกนัการโจรกรรม และเหตรุ้ายท่ีจะอาจเกิดขึน้ 

3. มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองติดตัง้ท่ีห้องคอมพิวเตอร์กลางทัง้ประสานมิตรและองครักษ์  

4. จดัสง่บคุลากรให้เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

5. มีการประชาสมัพนัธ์คูมื่อซ้อมอพยพหนีไฟ ให้บคุลากรทราบ 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
(Results) 

ในหมวดผลลพัธ์เป็นการแสดงผลด าเนินการและการปรับปรุงในด้านท่ีส าคญัทกุด้านขององค์กร ได้แก่ 
ผลลพัธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลพัธ์
ด้านการน าองค์การและการก ากับดแูลองค์กร และผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 
2559 - 2561 ดงันี ้

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์และกระบวนการ (Product and Process Results) 

ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focused Product and 
Service Results)  

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีการด าเนินการปรับปรุงบริการตามความต้องการของลูกค้าในรอบปี
การศกึษา 2561 ในด้านระบบเครือข่ายท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีภายในมหาวิทยาลยั สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัและรองรับความต้องการใช้งาน ในด้านการเรียนการสอน และสนบัสนนุ
ด้านการปฎิบตัิงาน โปรแกรมลิขสิทธ์ิเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงาน ห้องเรียน อปุกรณ์ สิ่งอ านวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั (Smart classroom  Active Learning) และการฝึกอบรมเพ่ือ
เพิ่มพนูความรู้และทกัษะด้านไอซีที ดงันี ้

ตารางท่ี 7.1ก-1 ผลลพัธ์ด้านผิดตภณัฑ์และบริการท่ีมุง่เน้นลกูค้า 

ความต้องการหลกั ลกูค้า การด าเนินการ (ปีการศกึษา 2561) 
ตวัชีว้ดั 
(หมวด 3) 

ความส าเร็จ 
ตามตวัชีว้ดั 

ระบบเครือขา่ยที่
ครอบคลมุพืน้ท่ีภายใน
มหาวิทยาลยั สามารถ
ใช้งานได้อยา่งรวดเร็ว 
และมีประสทิธิภาพ 

 นิสติ ( โดยเฉพาะ
เครือขา่ยไร้สาย) 

 อาจารย์ 

 บคุลากร 

 ผู้บริหาร 
 

ส านกัคอมพวิเตอร์ได้ด าเนินการในการ
ติดตัง้ระบบเครือขา่ยไร้สายดงันี ้

 มีการขยายเครือขา่ยไร้สายโดยการจดัท า 
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกบับริษัท ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ตดิตัง้จดุ
กระจายสญัญาณไวเลสที่มศว องครักษ์
จ านวน  666 จดุ โดยลงนามบนัทกึ

แบบประเมิน
ความพงึพอใจ
และความ
ผกูพนัของ
ผู้ รับบริการของ
ส านกั
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 95.48 
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ความต้องการหลกั ลกูค้า การด าเนินการ (ปีการศกึษา 2561) 
ตวัชีว้ดั 
(หมวด 3) 

ความส าเร็จ 
ตามตวัชีว้ดั 

ข้อตกลงความร่วมมือใน วนัจนัทร์ที่ 18 
กมุภาพนัธ์ 2562 

ระบบสารสนเทศที่
ทนัสมยัและรองรับ
ความต้องการใช้งาน 
ในด้านการเรียนการ
สอน และสนบัสนนุด้าน
การปฎิบตัิงาน 

 นิสติ  

 อาจารย์ 

 บคุลากร 

 ผู้บริหาร 

ส านกัคอมพวิเตอร์มีการด าเนินการพฒันา
ระบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัให้บริการ 
ดงันี ้

 โปรแกรมบนัทกึข้อมลูการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานแบบสมดลุ 4 
มิติ  

 โปรแกรมแบบสอบถามการควบคมุ
ภายใน มหาวิทยาลยั 

 ระบบบริหารโครงการบริการวชิาการแก่
ชมุชน 

ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
จ านวน 4 ระบบ ดงันี ้

 2561 เว็บรายวิชา Moodle 

 2560 Google Classroom 

 2559 SWU on iTunes U และเพิม่
ประสทิธิภาพระบบบริหารจดัการเรียน
การสอนออนไลน์ (Atutor Version 2.2) 

แบบประเมิน
ความพงึพอใจ
และความ
ผกูพนัของ
ผู้ รับบริการของ
ส านกั
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 87.09 

โปรแกรมลขิสทิธ์ิเพื่อใช้
ในการเรียนการสอน
และการปฏิบตัิงาน 

 นิสติ  

 อาจารย์ 

 บคุลากร 

ตามนโยบายของส านกัคอมพิวเตอร์จดั
เฉพาะโปรแกรมลขิสทิธ์ิพืน้ฐานให้บริการแก่
นิสติ อาจารย์ และบริการ เทา่นัน้ เนื่องจาก
งบประมาณส านกัคอมพิวเตอร์ไมเ่พียงพอ 
ดงันี ้

 Microsoft office 
- 2559  จ านวน …. 400 license 
- 2560  จ านวน …. 400 license 
- 2561  จ านวน …. 400 license 
- 2562  จ านวน …. 500 license 

แบบประเมิน
ความพงึพอใจ
และความ
ผกูพนัของ
ผู้ รับบริการของ
ส านกั
คอมพิวเตอร์ 

- 
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

ความต้องการหลกั ลกูค้า การด าเนินการ (ปีการศกึษา 2561) 
ตวัชีว้ดั 
(หมวด 3) 

ความส าเร็จ 
ตามตวัชีว้ดั 

 Microsoft windows 
- 2559  จ านวน …. 400 license 
- 2560  จ านวน …. 400 license 
- 2561  จ านวน …. 400 license 
- 2562  จ านวน …. 500 license 

 SPSS 
- 2562  จ านวน  45 licence 

ห้องเรียน อปุกรณ์ สิง่
อ านวยความสะดวกใน
การจดัการเรียนการ
สอนท่ีทนัสมยั (Smart 
classroom  
Active Learning) 
 

 นิสติ 

 อาจารย์ 

 บคุลากร 
 

ส านกัคอมพวิเตอร์มีการปรับปรุงงานบริการ
ห้องเรียน อปุกรณ์ และสิง่อ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน ดงันี ้

 มีการปรับปรุงระบบโสตทศันปูกรณ์ใน
ห้องเรียนปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 301 
องครักษ์  ได้แก่ การปรับปรุงระบบเสยีง 
และห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 302 
องครักษ์ ได้แก่ การปรับปรุงระบบ
โปรเจคเตอร์ และระบบทีวี เพิ่มเติมเพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพในการเรียนการสอน 

 2560 ปรับปรุงครุภณัฑ์ห้องเพื่อการ
เรียนการสอนทัง้ประสานมิตรและ
องครักษ์ 

 ครุภณัฑ์ห้องเรียนอจัฉริยะ Smart 
Classroom ประสานมิตร ห้อง
บรรยายบวัศรี (01-34-1104) 

 ครุภณัฑ์ห้องเรียน Active 
Learning ห้องปฏิบตักิาร
ฝึกอบรมคอมพวิเตอร์ 3 (01-34-
1103) ประสานมิตร และ 
ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 1 
(02-3-0301) องครักษ์ 

แบบประเมิน
ความพงึพอใจ
และความ
ผกูพนัของ
ผู้ รับบริการของ
ส านกั
คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 78.24 
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

ความต้องการหลกั ลกูค้า การด าเนินการ (ปีการศกึษา 2561) 
ตวัชีว้ดั 
(หมวด 3) 

ความส าเร็จ 
ตามตวัชีว้ดั 

 2562 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย ห้องประชมุ
ส านกัคอมพวิเตอร์  

 2562 ปรับปรุงครุภณัฑ์ระบบประชมุ 
ห้องประชมุห้อง ดร.สนุทร 

การฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพนูความรู้และ
ทกัษะด้านไอซีท ี
 

 นิสติ  

 อาจารย์ 

 บคุลากร 
 

ส านกัคอมพวิเตอร์ได้จดัโครงการพฒันา
ทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสือ่สาร เป็นประจ าทกุปี 
(ปีงบประมาณ) 

 2559  จ านวน 1 โครงการ  
         จ านวน  6 หลกัสตูร 
         จ านวนผู้อบรม 185  คน   
          ผลประเมินโครงการ 94.45 %  

 2560  จ านวน 1 โครงการ  
         จ านวน  8 หลกัสตูร 
         จ านวนผู้อบรม 166 คน   
          ผลประเมินโครงการ 92.56 %  

 2561  จ านวน 1 โครงการ  
         จ านวน  6  หลกัสตูร 
         จ านวนผู้อบรม  172 คน   
          ผลประเมินโครงการ  91.77 %  

แบบประเมิน
ความพงึพอใจ
การจดั
โครงการ 

ร้อยละ 75.42 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน ( Work Process Effectiveness 
Results) 

(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน (Process Effectiveness and 
Efficiency) 

ส านกัคอมพิวเตอร์ มีการจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี โดยค านงึถึงความต้องการของลกูค้า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป และการประเมินคณุภาพการศกึษาน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงโดยใช้
กระบวนการ PDCA ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารและตดิตามงานส านกัคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ ทัง้นี ้ได้มีการด าเนินการตามแผนปฎิบตักิารประจ าปีและรายงานผลการ
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

ปฎิบตังิานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ทกุรายไตรมาส และรายงานผลตามตวัชีว้ดัท่ี
มหาวิทยาลยัมอบหมาย ผา่นระบบตดิตามแผนยธุศาสตร์ (SWU-SAP) ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ส าหรับ
การปฏิบตังิานของบคุลากรแตล่ะคนท่ีปฏิบตังิานในกระบวนงานตา่ง ๆ  จะมีการก าหนดดชันีชีว้ดัผลงานหรือ
ความส าเร็จของงาน  (KPI:Key Performance Indicator)  ดงันี ้

ตารางท่ี 7.1ข(1)-1 ผลด าเนินการตามตวัชีว้ดัในการควบคมุกระบวนการและผลิตภณัฑ์  

ผลติภณัฑ์หลกั ตวัชีว้ดัในการควบคมุกระบวนการ รอบปี 2561 2560 2559 

บริการโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือขา่ย 

1. ร้อยละของอาคารท่ีสามารถเข้าถงึ
เครือขา่ยอินเทอร์เนต็ 

ปีงบประมาณ 100 100 100 

2. ร้อยละความพร้อมใช้งานของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

ปีงบประมาณ 95.48 
 

96.71 99.67 

บริการระบบ
สารสนเทศและ
ฐานข้อมลูของ
มหาวิทยาลยั 

1. ร้อยละความพร้อมใช้งาน: จ านวนครัง้
ของการเกิด downtime ของระบบและ
ระยะเวลาในการกู้คืน 

ปีการศกึษา 99.98 ไมม่ี
ข้อมลู 

ไมม่ีข้อมลู 

2. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้ที่มตีอ่
ระบบโดยรวม 

ปีการศกึษา 87.09 - - 

บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนบัสนนุทาง
การศกึษา 

1. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ รับบริการ ปีการศกึษา 77.06 76.00 - 

2. ร้อยละความส าเร็จของโครงการตาม
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 66.67 85.71 85.71 

3. ร้อยละความพร้อมใช้งานในแตล่ะบริการ
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย 

ปีการศกึษา 99.53 - - 

บริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ 

1. ร้อยละความพร้อมใช้งานของตู้สาขา
เครือขา่ยและอปุกรณ์เครือขา่ยประจ า
อาคาร  

ปีงบประมาณ - 100 100 

2. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ รับบริการ ปีการศกึษา 78.24 94.4 92.1 
3. ร้อยละความพร้อมใช้งานของห้อง ปีการศกึษา 100 100 91.8 

บริการวชิาการด้าน
ฝึกอบรมไอซีที 

1. จ านวนหลกัสตูร / หวัข้อการอบรมที่
สามารถด าเนินการได้ตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

ปีงบประมาณ 6 8 6 

2. ร้อยละผู้ รับการอบรมตอ่แผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

ปีงบประมาณ 120 66 118.62 

3. ร้อยละผู้ รับการอบรมที่มีผลผา่นการวดั
ระดบัความรู้ 

ปีงบประมาณ 85.19 - - 
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

ผลติภณัฑ์หลกั ตวัชีว้ดัในการควบคมุกระบวนการ รอบปี 2561 2560 2559 

4. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ รับการอบรม ปีงบประมาณ 94.45 92.56 91.77 
5. ร้อยละการน าความรู้จากการอบรมไปใช้

ประโยชน์ 
ปีงบประมาณ - - - 

(2) ความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency 
Preparedness) 

ส านักคอมพิวเตอร์มีการตรวจสอบความพร้อมการให้บริการของทรัพยากรสารสนเทศเป็น
ประจ า  มีการปรับปรุงระบบความปลอดภยัให้มีความทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ  มีการส ารองข้อมลูและทดสอบการ
กู้ คืนข้อมูลอย่างเป็นระบบ  มีการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการ  มีระบบส ารอง
และมีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ติดตัง้อปุกรณ์ดบัเพลิงและกล้องวงจรปิดให้ครอบคลมุพืน้ท่ี  มี
เบอร์โทรศพัท์สายตรง (Hot Line) ท่ีสามารถตดิตอ่สอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีในระหวา่งเกิดสถานการณ์ฉกุเฉิน 

ตารางท่ี 7.1ข(2)-1 ผลด าเนินการตามตวัชีว้ดัในการควบคมุกระบวนการและผลิตภณัฑ์  

ผลติภณัฑ์หลกั ตวัชีว้ดัในการควบคมุกระบวนการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2560 2559 

บริการโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือขา่ย 

1. จ านวนอปุกรณ์เครือขา่ยทีม่ีมาตรฐาน ยงัไม่
ด าเนินงาน 

ยงัไม่
ด าเนินงาน 

ยงัไม่
ด าเนินงาน 

2. จ านวนครัง้ของการถกูบกุรุก - 1 ครัง้ - 
3. จ านวนครัง้ของการด าเนินงานได้ตาม

แผนการส ารองข้อมลู 
ยงัไม่

ด าเนินงาน 
ยงัไม่

ด าเนินงาน 
ยงัไม่

ด าเนินงาน 
4. จ านวนครัง้ของการด าเนินงานได้ตาม

แผนการกู้ ข้อมลู 
ยงัไม่

ด าเนินงาน 
ยงัไม่

ด าเนินงาน 
ยงัไม่

ด าเนินงาน 
บริการระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั 

1. จ านวนครัง้ของการถกูบกุรุก และระดบั
ความปลอดภยัที่ยอมรับได้ 

ยงัไม่
ด าเนินงาน 

ยงัไม่
ด าเนินงาน 

ยงัไม่
ด าเนินงาน 

บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุทาง
การศกึษา 

1. จ านวนครัง้ของการถกูบกุรุก ยงัไม่
ด าเนินงาน 

ยงัไม่
ด าเนินงาน 

ยงัไม่
ด าเนินงาน 

บริการบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

- - - - 
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
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ผลติภณัฑ์หลกั ตวัชีว้ดัในการควบคมุกระบวนการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2560 2559 

บริการวชิาการด้านฝึกอบรม
ไอซีที 

- - - - 

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นอย่างไร (Supplltsy-Chain Management 
Results) 

ตารางท่ี 7.1ค-1 ผลประเมินคณุภาพผู้สง่มอบ (รูปแบบการจ้างพฒันาจากภายนอก (Outsource)) 

หวัข้อ 

ผลประเมินคณุภาพผู้สง่มอบปีการศกึษา 2561 

บ.ตุ๊กตาเทป บ.อินโพเสร์ิช 
บ.โปรเกรส 
โปรดกัส์ ซพั
พลาย 

บ.บียอนต์  
เซอร์วิส 

บ.พีพีเอ็น 51 

1. สง่มอบสนิค้าครบตามรายการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี 
2. สง่มอบสนิค้าตามก าหนดเวลา ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
3. การเปลีย่นคืนสนิค้า ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

ท่ีมาข้อมลู : รายงานผลประเมินคณุภาพผู้สง่มอบ ปีการศกึษา 2561 

ตารางท่ี 7.1ค-2 ผลประเมินความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของการขอรับบริการพฒันาระบบสารสนเทศจากลูกค้า 
(การพฒันาโดยบคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์ (In-house)) 

หวัข้อ 

ผลประเมินการขอรับบริการพฒันาระบบสารสนเทศจากลกูค้า (สว่นงาน) 
ปีการศกึษา 2561 

โปรแกรมบนัทกึ
ข้อมลูการตดิตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบตังิานแบบ
สมดลุ 4 มิต ิ 
(ส านกังานสภา
มหาวทิยาลยั) 

โปรแกรม
แบบสอบถาม
การควบคมุ
ภายใน 

มหาวทิยาลยั 
(ฝ่ายพฒันา
คณุภาพ) 

ระบบตดิตาม
ยทุธศาสตร์ 
(SWU-SAP) 
(ส่วนแผนและ
ยทุธศาสตร์) 

ระบบบริหาร
โครงการบริการ
วชิาการแก่ชมุชน 
(ส่วนกิจการเพ่ือ

สงัคม) 

การพฒันาระบบ/โปรแกรม 

1. การพฒันาระบบ/โปรแกรมตรงกบัความ
ต้องการ 

พงึพอใจอยา่งมาก พงึพอใจ พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 

2. ความงา่ย (User Friendly) และความ
สวยงาม ของการใช้งาน 

พงึพอใจ พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 
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หวัข้อ 

ผลประเมินการขอรับบริการพฒันาระบบสารสนเทศจากลกูค้า (สว่นงาน) 
ปีการศกึษา 2561 

โปรแกรมบนัทกึ
ข้อมลูการตดิตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบตังิานแบบ
สมดลุ 4 มิต ิ 
(ส านกังานสภา
มหาวทิยาลยั) 

โปรแกรม
แบบสอบถาม
การควบคมุ
ภายใน 

มหาวทิยาลยั 
(ฝ่ายพฒันา
คณุภาพ) 

ระบบตดิตาม
ยทุธศาสตร์ 
(SWU-SAP) 
(ส่วนแผนและ
ยทุธศาสตร์) 

ระบบบริหาร
โครงการบริการ
วชิาการแก่ชมุชน 
(ส่วนกิจการเพ่ือ

สงัคม) 

3. ความถกูต้องของการท างานระบบใน
ภาพรวม 

พงึพอใจ พงึพอใจ พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 

4. การสง่มอบงานได้ทนัเวลา พงึพอใจอยา่งมาก พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 

5. เทคโนโลยี นวตักรรมที่น ามาใช้มคีวาม
เหมาะสม 

พงึพอใจอยา่งมาก พงึพอใจ พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 

6. ความเอาใจใสแ่ละกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 

พงึพอใจอยา่งมาก พงึพอใจ พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 

การให้บริการการใช้งานหลงัการติดตัง้ระบบ/โปรแกรม 

1. เอกสาร/คูม่ือประกอบการใช้งานมีความ
ชดัเจนเข้าใจงา่ย 

พงึพอใจ พงึพอใจ พงึพอใจ พงึพอใจอยา่ง
มาก 

2. ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาการให้
ค าอธิบายและตอบข้อสงสยัได้ตรง
ประเด็น 

พงึพอใจอยา่งมาก พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจ 

3. มีช่องทางในการติดตอ่/สอบถามปัญหา
อยา่งเพียงพอ 

พงึพอใจอยา่งมาก พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 

4. ความเอาใจใสแ่ละกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 

พงึพอใจอยา่งมาก พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 

5. ในภาพรวมผู้ รับบริการได้รับการ
ตอบสนองความต้องการอยา่งเหมาะสม 

พงึพอใจอยา่งมาก พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 

พงึพอใจอยา่ง
มาก 

ท่ีมาข้อมลู : รายงานผลประเมินคณุภาพผู้สง่มอบ ปีการศกึษา 2561 

7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า (Customer Results) 

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customers-Focused Results) 

(1) ความพงึพอใจของลูกค้า (Customers Satisfaction) 
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ในปีนี ้ส านกัคอมพิวเตอร์ก าหนดให้มีการประเมินความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของลกูค้าท่ีมี
ตอ่บริการส านกัคอมพิวเตอร์ ตามปีการศกึษา ปีละ 2 ครัง้ (ประมาณช่วงเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี)  
โดยสรุปผลการประเมินความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของลกูค้าท่ีมีตอ่บริการส านกัคอมพิวเตอร์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบั พงึพอใจ คา่เฉล่ีย 3.92 คะแนน (ร้อยละ 78.32)  

ตารางท่ี 7.2ก(1)-1  ผลประเมินความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของลกูค้าท่ีมีตอ่บริการส านกัคอมพิวเตอร์ 

บริการ ผลประเมิน (ภาคการศกึษา 1/2561) 

บริการโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ระดบั พงึพอใจ   
คา่เฉล่ีย 4.09 คะแนน (คดิเป็นร้อยละ 81.82) 

บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั ระดบั พงึพอใจ   
คา่เฉล่ีย 3.90 คะแนน (คดิเป็นร้อยละ 78.09) 

บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุทาง
การศกึษา 

ระดบั พงึพอใจ   
คา่เฉล่ีย 3.85 คะแนน (คดิเป็นร้อยละ 77.08) 

บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ 

ระดบั พงึพอใจ   
คา่เฉล่ีย 3.91 คะแนน (คดิเป็นร้อยละ 78.24) 

บริการวิชาการด้านฝึกอบรมไอซีที  ระดบั พงึพอใจ   
คา่เฉล่ีย 3.77 คะแนน (คดิเป็นร้อยละ 75.42) 

ท่ีมาข้อมลู : รายงานผลการประเมินความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของลกูค้าท่ีมีตอ่บริการส านกัคอมพิวเตอร์  
                    ปีการศกึษา 2561 

นอกจากนี ้ส านักคอมพิวเตอร์ยงัมีช่องทางการให้ผู้ รับบริการสามารถร้องเรียนการให้บริการ
ผา่นการตดิตอ่ด้วยตนเอง บนัทกึข้อความ โทรศพัท์ E-mail, Facebook, Line โดยได้น าข้อมลูร้องเรียนมาปรับปรุง
บริการให้ดีขึน้ โดยสรุปสถิตกิารร้องเรียนดงันี ้ 
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ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

ตารางท่ี 7.2ก(1)-2  จ านวนเร่ืองข้อร้องเรียนการให้บริการส านกัคอมพิวเตอร์จากลกูค้า 

 
บริการ 

ปีการศกึษา 2561 

จ านวน 
ข้อร้องเรียน 

จ านวน 
ข้อร้องเรียนท่ีได้รับ 
การแก้ไข/ปรับปรุง 

บริการโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 1 1 

บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั - - 

บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุทางการศกึษา 1 1 

บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ห้องปฏิบตักิาร
คอมพิวเตอร์ 

1 1 

บริการวิชาการด้านฝึกอบรมไอซีที  - - 

ท่ีมาข้อมลู : รายงานผลด าเนินการข้อร้องเรียนการให้บริการส านกัคอมพิวตอร์จากลกูค้า ปีการศกึษา 2561 

(2) ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)  

ในปีนีเ้ป็นปีแรกท่ีส านักคอมพิวเตอร์ก าหนดให้มีการประเมินความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อ
บริการส านักคอมพิวเตอร์ ตามปีการศึกษา ปีละ 2 ครัง้ (ประมาณช่วงเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี)   
โดยสรุปผลการประเมินความผูกพนัของลูกค้าท่ีมีต่อบริการส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าภาคการศึกษา 1/2561  
ในภาพรวมอยูใ่นระดบั กลบัมาใช้บริการอีก คา่เฉล่ีย 0.24 คะแนน (ร้อยละ 62.13)  
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ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

ตารางท่ี 7.2ก(2)-1  ผลประเมินความผกูพนัของลกูค้าท่ีมีตอ่บริการส านกัคอมพิวเตอร์ 

บริการ 
ผลการประเมินความผกูพนัของลกูค้า 

ภาคการศกึษา 1/2561 

บริการโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ระดบั กลบัมาใช้บริการอีกและแนะน าผู้ อ่ืนให้มาใช้บริการ   
คา่เฉล่ีย 0.35 คะแนน (คดิเป็นร้อยละ 67.74) 

บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูของ
มหาวิทยาลยั 

ระดบั กลบัมาใช้บริการอีก  
คา่เฉล่ีย 0.14 คะแนน (คดิเป็นร้อยละ 57.10) 

บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุ
ทางการศกึษา 

ระดบั กลบัมาใช้บริการอีก  
คา่เฉล่ีย 0.17 คะแนน (คดิเป็นร้อยละ 59.63) 

บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ 

ระดบั กลบัมาใช้บริการอีก  
คา่เฉล่ีย 0.27 คะแนน (คดิเป็นร้อยละ 63.71) 

บริการวิชาการด้านฝึกอบรมไอซีที  ระดบั กลบัมาใช้บริการอีก  
คา่เฉล่ีย 0.24 คะแนน (คดิเป็นร้อยละ 61.78) 

ท่ีมาข้อมลู : รายงานผลการประเมินความผกูพนัของลกูค้าท่ีมีตอ่บริการส านกัคอมพิวเตอร์ ภาคการศกึษา 1/2561 

7.3  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce Results)  

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focused Results)  

(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (Workforce Capability and Capacity) 

ตารางท่ี 7.3ก(1)-1 ผลประเมินตวัชีว้ดัของขีดความสามารถและอตัราก าลงับคุลากร  

ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

จ านวนอตัราก าลงัจ าแนกตามโครงสร้างองค์กร 49 49 49 

จ านวนอตัราก าลงัใหม่ - - - 
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ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

ร้อยละของอตัราวา่ง 12.24 10.20 6.12 

ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รับการประเมินผลการปฏิบตังิานในระดบัดีและดีเดน่ 95.74 97.43 97.67 

ท่ีมาข้อมลู : รายงานความเคล่ือนไหวอตัราก าลงัของส านกัคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

(2) บรรยากาศการท างาน (Workforce Climate) 

ตารางท่ี 7.3ก(2)-1 ผลประเมินตวัชีว้ดัของบรรยากาศการท างาน 

 
ตวัชีว้ดั 

ปีการศกึษา 

2559 2560 2561 

ร้อยละความพงึพอใจตอ่สภาพแวดล้อมในการท างาน  - 73.00 70.90 

ร้อยละความพงึพอใจตอ่สวสัดกิาร - 71.20 66.88 

ท่ีมาข้อมูล : ผลประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 (ด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพ และด้าน
คา่จ้าง คา่ตอบแทน และสวสัดกิาร หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ) 

(3)  ความผูกพันของบุคลากร  (Workforce Engagement) 

ตารางท่ี 7.3ก(3)-1 ผลประเมินตวัชัีว้ดัของความผกูพนัของบคุลากร 

ตวัชีว้ดั รอบปี 2559 2560 2561 

ร้อยละความผาสกุของบคุลากร (Happinometer)  ปีงบประมาณ - 72.37 58.10 

ร้อยละความผกูพนัตอ่องค์กรของบคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์ ปีการศกึษา 74.61 87.35 81.20 

ท่ีมาข้อมูล :  ผลประเมินการวดัความผูกพนั ความพึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากร มศว  ปี 2560-2561  
ผลประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความผกูพนัต่อองค์กรของบุคลากร
ส านกัคอมพิวเตอร์ ปี 2559-2562  (สว่นท่ี 2 ด้านความผกูพนัตอ่องค์กร) 
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(4) การพัฒนาบุคลากร (Workforce Development) 

ตารางท่ี 7.3ก(4)-1 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รับการพฒันาตามทกัษะวิชาชีพ 

 
ตวัชีว้ดั 

ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รับการพฒันาตามทกัษะวิชาชีพ 97.87 63.83 81.25 

ท่ีมาข้อมลู : รายงานผลด าเนินการพฒันาบคุลากร ส านกัคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแลองค์กร (Leadership and 
Governance Results) 

ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Leadership, Governance and Societal Responsibility Results) 

(1) การน าองค์กร (Leadership)  

ผู้บริหารส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีการถ่ายทอดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและคา่นิยมสู่การปฏิบตัิให้แก่
บคุลากรได้ทราบโดยผ่านหวัหน้าฝ่าย ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านกัคอมพิวเตอร์และท่ี
ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรส านกัคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกเดือน  ส าหรับลูกค้า ผู้ส่งมอบและ
พนัธมิตร ได้มีการเผยแพร่ผา่นชอ่งทางเว็บไซต์ และเอกสารเผยแพร่ของส านกัคอมพิวเตอร์ 

ผู้บริหารส านกัคอมพิวเตอร์มีรูปแบบการส่ือสารข้อมลูและผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ไป
ยงับคุลากร ผา่นชอ่งทางตา่งๆ  ได้แก่ การประชมุตา่งๆ ของส านกัคอมพิวเตอร์ รวมถึงเว็บไซต์ส านกัคอมพิวเตอร์ , 
Facebook , e-mail , Line  เพ่ือให้รับทราบเชิงนโยบายและการถ่ายทอดสูก่ารปฏิบตังิาน เพ่ือให้ผลด าเนินงานท่ีดี 
รับทราบการด าเนินการของสว่นงาน และรับฟังข้อคดิเห็น เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการ 

ผู้บริหารส านกัคอมพิวเตอร์มีความมุ่งมัน่ให้เกิดการปฏิบตัิท่ีดีส่งผลท าให้บรรลวุิสยัทศัน์ และ
พันธกิจ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินง าน มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ก าหนดระยะเวลาและผู้ รับผิดชอบโครงการท่ีชดัเจน มีการถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการเป็น
ล าดบัขัน้ตอน โดยการส่ือสารไปยงัคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน
ส านกัคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการประจ าฝ่าย ตลอดจนคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรส านกัคอมพิวเตอร์ 
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และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานเป็นรายไตรมาส มีการน าผลการด าเนินงานของโครงการมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุง เพ่ือพฒันาการด าเนินงานให้บรรลตุามวิสยัทศัน์และพนัธกิจของส านกัคอมพิวเตอร์ตอ่ไป 

ตารางท่ี 7.4ก(1)-1 ผลประเมินตวัชัีว้ดัของการน าองค์กร  

 
ตวัชีว้ดั 

ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

ผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร - 82.70 83.70 

ร้อยละของบคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์ท่ีรับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กร - - 95.7 

ท่ีมาข้อมูล :  ผลประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเชิงบริหารจัดการของผู้ บริหาร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2559-2561  และผลประเมินการรับและความเข้าใจ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยม และยทุธศาสตร์ 
ของส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561  

(2) การก ากับดูแลองค์กร (Governance) 

ผู้ บริหารส านักคอมพิวเตอร์มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานและตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินและด้านการจัดซือ้จัดจ้างให้เป็นไปตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลยั  โดยมีรายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณของส านกัคอมพิวเตอร์ ในท่ี
ประชมุคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทกุเดือน  

ตารางท่ี 7.4ก(2)-1 ผลการด าเนินการก ากบัดแูลองค์กร ด้านการเงินและการบริหารความเส่ียง 

หวัข้อ เปา้หมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

ร้อยละการเบกิจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี 

ร้อยละ 85 49.14 
(ต ่ากวา่
เปา้หมาย) 

77.69 
(ต ่ากวา่
เปา้หมาย) 

74.20 
(ต ่ากวา่
เปา้หมาย) 

ร้อยละการเบกิจ่ายงบประมาณเงินรายจา่ย
ประจ าปี (เงินอดุหนนุรัฐบาล) 

ร้อยละ 95 99.87 
(สงูกวา่
เปา้หมาย) 

99.40 
(สงูกวา่
เปา้หมาย) 

11.62 
(ต ่ากวา่
เปา้หมาย) 
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หวัข้อ เปา้หมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

ระดบัความส าเร็จของการบริหารความเส่ียง
และการควบคมุภายใน 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ) 

7 ข้อ 7 
(ตาม

เปา้หมาย) 

7 
(ตาม

เปา้หมาย) 

7 
(ตาม

เปา้หมาย) 

ท่ีมาข้อมลู : รายงานสถานะการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

(3) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ (Law and Regulation) 

ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้ความส าคญักับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และได้มีการส่ือสารกับบุคลากรผ่านการประชุมต่างๆ ของส านัก
คอมพิวเตอร์ เพ่ือถือในการปฏิบตัิงานอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการละเมิด/ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบตัิตามกฏก็จะเรียกผู้ ท่ี
ละเมิดมาตกัเตือนและให้ค าแนะน า 

นอกจากนี ้ส านกัคอมพิวเตอร์ให้บริการด้านเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ จดัท านโยบาย
และแนวปฎิบตัิการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเผยแพร่ให้
ลกูค้าและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียรับทราบ เพ่ือใช้ในการก ากบัดแูลและตดิตามผู้ ท่ีกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  
ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หากพบว่ามีการฝ่าฝืนผู้ละเมิด
จะได้รับโทษตามกฏหมาย และอาจได้รับโทษทางวินยัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรโรฒ 

(4) จริยธรรม (Ethics)  

จากผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นถึงผู้ บริหารส านัก
คอมพิวเตอร์ได้มีการบริหารงานตามหลกัธรรมมาภิบาลและมีความมุง่มัน่ในการน าองค์กร การก ากบัและติดตาม
ผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติประจ าปีท่ีก าหนดไว้  อีกทัง้มีความเป็นกัลยาณมิตรกับ
บุคลากรใต้บงัคบับญัชา แสดงออกทัง้กาย วาจา และใจ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การ
ท างานให้แก่บคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์ 

 

(5) สังคม (Socirty)  

ส านกัคอมพิวเตอร์จดัโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชนเป็นประจ า ได้แก่  
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●  ชมุชนภายในมหาวิทยาลยั  

โดยใช้งบประมาณของส านกัคอมพิวเตอร์จดัโครงการพฒันาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการส่ือสาร โดยมีวตัปุระสงค์ เพ่ือให้นิสิต อาจารย์ และบคุลากรของมหาวิทยาลยัได้รับความรู้ทกัษะ

ในการใช้เคร่ืองมือพืน้ฐานด้าน ICT ของมหาวิทยาลยั และเป็นผู้ รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้สารสนเทศ

จากการใช้ ICT อยา่งมีวิจารญาณ และอยา่งสร้างสรรค์  

ตารางท่ี 7.4ก(5)-1 ผลประเมินตวัชีว้ดัของการก ากบัดแูลองค์กร ด้านสงัคม (ขมุชนภายในมหาวิทยาลยั) 

ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชนภายใน
มหาวิทยาลยั 

1 1 1 

จ านวนหลกัสตูรการจดัอบรม 6 
(ตามเปา้หมาย) 

8 
(ตามเปา้หมาย) 

6 
(ตามเปา้หมาย) 

จ านวนผู้ เข้ารับบริการ 185 
(สงูกวา่
เปา้หมาย) 

166 
(ต ่ากวา่เปา้หมาย) 

172 
(สงูกวา่เปา้หมาย) 

ร้อยละความพงึพอใจของผู้ รับบริการในระดบัดี
ขึน้ไป 

94.45 
(ตามเปา้หมาย) 

92.56 
(ตามเปา้หมาย) 

91.77 
(ตามเปา้หมาย) 

ท่ีมาข้อมลู : ผลด าเนินการโครงการพฒันาทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559-2561 

 
●  ชมุชนภายนอกมหาวิทยาลยั  

โดยใช้งบประมาณสนบัสนนุของมหาวิทยาลยัจดัโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน 

(บก.)  ตามนโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีก าหนดให้ทกุหน่วยงานเลือกโรงเรียนหรือชมุชน

ในจงัหวดัท่ีมหาวิทยาลยัตัง้อยู่  
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

ตารางท่ี 7.4ก(5)-2 ผลประเมินตวัชีว้ดัของการก ากบัดแูลองค์กร ด้านสงัคม (ขมุชนภายนอกมหาวิทยาลยั) 

ตวัชีว้ดั ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

1 1 1 

จ านวนครัง้การจดัอบรม 2 
(ตามเปา้หมาย) 

2 
(ตามเปา้หมาย) 

3 
(ตามเปา้หมาย) 

จ านวนผู้ เข้ารับบริการ 130 
(สงูกวา่เปา้หมาย) 

60 
(ตามเปา้หมาย) 

80 
(สงูกวา่เปา้หมาย) 

ร้อยละความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 99.29 
(สงูกวา่เปา้หมาย) 

92.64 
(ต ่ากวา่เปา้หมาย) 

89.80 
(ต ่ากวา่เปา้หมาย) 

จ านวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

100 
(สงูกวา่เปา้หมาย) 

100 
(สงูกวา่เปา้หมาย) 

100 
(สงูกวา่เปา้หมาย) 

ร้อยละผู้ รับบริการสามาน าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

99.29 
(สงูกวา่เปา้หมาย) 

88.86 
(สงูกวา่เปา้หมาย) 

93.07 
(สงูกวา่เปา้หมาย) 

ท่ีมาข้อมลู : รายงานประจ าปี โครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน ปี 2559-2561 

ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏบิัต ิ(Strategy Implementation Results)   

ผู้บริหารส านกัคอมพิวเตอร์มีการก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ
ของส านกัคอมพิวเตอร์ประจ าปี  ในท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทกุไตรมาส โดย
ในภาพรวมของผลการปฏิบตักิารประจ าปีในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 มีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

ตารางท่ี 7.4ข(1)-1 ผลประเมินตวัชีว้ดัตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี 

หวัข้อ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี 72.00 67.72 81.82 

ร้อยละการบรรลตุามตวัชีว้ดัของโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 94.44 91.30 88.89 

ท่ีมาข้อมลู : ผลด าเนินการตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

7.5  ผลลัพธ์ด้านการเงนิและตลาด (Financial ad Market Results) 

ก. ผลลัพธ์ด้านการเงนิและตลาด (Financial and Market Results)  

(1) ผลการด าเนินการด้านการเงนิ (Financial Performance)  

 หลังจากท่ีส านักคอมพิวเตอร์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีได้มีการด าเนินงานการใช้
งบประมาณ และก ากบัและติดตาม โดยรายงานผลการใช้งบประมาณทัง้รายรับและรายจ่าย พร้อมทัง้วิเคราะห์
สถานะการเงินตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารและติดตามงานของส านกัคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ า
ส านักคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาด าเนินการต่อไป โดยในภาพรวมของการใช้
งบประมาณรายจา่ยในชว่งปีงบประมาณพ.ศ. 2559 - 2561 มีผลการเบกิจา่ยเป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

ตารางท่ี 7.5ก(1)-1 รายงานผลการใช้งบประมาณ รายรับและรายจา่ยประจ าปี 

ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรรประจ าปี - 49,192,800 38,795,892 55,250,200 

ร้อยละการเบกิจา่ยงบประมาณตามแผน
ภาพรวม 

ร้อยละ 95 24,491,417.06 
(50.02%) 

(ต ่ากวา่เปา้หมาย) 

32,599,414.82 
(84.30%) 

(ต ่ากวา่เปา้หมาย) 

22,764,180.34 
(41.20%) 

(ต ่ากวา่เปา้หมาย) 

ร้อยละการเบกิจา่ยงบประมาณ 
เงินรายได้ประจ าปี 

ร้อยละ 85 49.14 
(ต ่ากวา่เปา้หมาย) 

77.69 
(ต ่ากวา่เปา้หมาย) 

74.20 
(ต ่ากวา่เปา้หมาย) 
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศกึษา 2561 

ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

ร้อยละการเบกิจา่ยงบประมาณ 
เงินรายจา่ยประจ าปี (เงินอดุหนนุรัฐบาล) 

ร้อยละ 95 99.87 
(สงูกวา่เปา้หมาย) 

99.40 
(สงูกวา่เปา้หมาย) 

11.62 
(ต ่ากวา่เปา้หมาย) 

ท่ีมาข้อมลู : ข้อมลูจากรายงานสรุปผลการเบิกจา่ยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอดุหนนุจากรัฐบาล) และ
งบประมาณเงินรายได้  ปี 2559-2561 

(2) ผลลัพธ์การด าเนินการด้านตลาด (Marketplace Performance)   

ในปีการศึกษา 2561 ส านกัคอมพิวเตอร์ยงัไม่ได้ก าหนดคู่แข่งขันทางการตลาด ดงันัน้ส านกั
คอมพิวเตอร์จงึยงัไมมี่การวดัผลการด าเนินการด้านตลาดท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 

 



 

 

ภาคผนวก 1 
ผลด าเนินการแผนพฒันาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

ปีการศึกษา 2561 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้รับการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศึกษา 2560 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 และคณะกรรมการประเมินฯ ได้ราายงานผลการ
ประเมินฯ ดงันัน้ ส านกัคอมพิวเตอร์จงึได้น าผลการประเมินฯ มาทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศกึษา 2561 ดงัรายละเอียดตารางข้างลา่งนี ้

ตารางท่ี  1  ผลด าเนินการแผนพฒันาองค์กรตามเกณฑ์คณุภาพเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ปีการศกึษา 2561 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ 

โอกาสเชิงพฒันา 
รูปแบบ/โครงการ/ 
กิจกรรมการพฒันา 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดัความส าเร็จ หมายเหต ุ ผลด าเนินการ 

1. การก าหนดโครงร่างองค์กรเป็น
ลกัษณะความท้าทายขององค์กรที่
จะถกูน าไปแก้ปัญหาใน
แผนพฒันา รวมบางประเด็นที่ยงั
ไมม่ีความชดัเจน ดงันี ้
 ผลติภณัฑ์ (Production 

Offerings) ไมช่ดัเจน 
 วิสยัทศัน์ในสว่น

มาตรฐานสากล ยงัไมม่ี
เช่ือมโยงกบัโครงร่างองค์กร 
ข้อ 2ค เร่ืองการปรับปรุงผล
การด าเนินการท่ีชดัเจน 

 จดัประชมุเชิง
ปฏิบตัิการเพื่อทบทวน
แผนพฒันาองค์กรและ
จดัท าแผนกลยทุธ์
ส านกัคอมพวิเตอร์ 
พ.ศ. 2562-2566 

 จดัประชมุเชิง
ปฏิบตัิการเพื่อทบทวน
แผนพฒันาบคุลากร 
ส านกัคอมพวิเตอร์  
พ.ศ. 2562-2566 

 เพื่อทบทวนและ
ก าหนดทิศ
ทางการพฒันา
องค์กร 

 เพื่อจดัท าแผนกล
ยทุธ์ส านกั
คอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2562-2565 

 มีแผนกลยทุธ์
ส านกั
คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2562-
2565 

 แผนพฒันา
บคุลากร ส านกั
คอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2562-
2565 

โครงร่าง
องค์กร 

การจดัท าแผนกลยทุธ์ส านกัคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2562-2565 
 จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อทบทวนแผนพฒันา

องค์กรและจดัท าแผนกลยทุธ์ส านกัคอมพวิเตอร์ 
พ.ศ. 2562-2566 เมื่อวนัท่ี 22-24 กรกฎาคม 
2561 ณ โรงแรม การ์เด้น คลฟิ รีสอร์ท แอนด์ 
สปา พทัยา อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 

 ได้ด าเนินการจดัท าเอกสารแผนพฒันาองค์กร
และจดัท าแผนกลยทุธ์ส านกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2562-2565 (ฉบบัร่าง) เสร็จแล้ว 

 อยูร่ะหวา่งรอน าเสนอเข้าท่ีประุุชมุคณะ
กรรมการบริหารและติดตามงานส านกั



 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ 
โอกาสเชิงพฒันา 

รูปแบบ/โครงการ/ 
กิจกรรมการพฒันา 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดัความส าเร็จ หมายเหต ุ ผลด าเนินการ 

 คา่นิยม ในสว่น Innovation 
และ Value ยงัเห็นภาพท่ีไม่
ชดัเจน 

คอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านกั
คอมพิวเตอร์ พิจารณาตามล าดบั 

การจดัท าแผนพฒันาบคุลากร  
ส านกัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
 จดัประชมุ Focus Group คณะกรรมการจดัท า

แผนพฒันาบคุลากรส านกัคอมพวิเตอร์เพื่อ
ส ารวจข้อมลูความจ าเป็นในการก าหนดหลกัสตูร
การพฒันาทรัพยากรบคุคล ของบคุลากรส านกั
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(เฉพาะวิชาชีพ) เมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 2561  

 จดัโครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง "การ
จดัท าแผนพฒันาบคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 5 ปี (ปี 
พ.ศ. 2561-2565)" เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 28 
มิถนุายน 2561 

 อยูร่ะหว่า่งการจดัท าแผนพฒันาบคุลากรส านกั
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) เพือ่งน าเสนอเข้าที่
ประชมุคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน
ส านกัคอมพวิเตอร์ และคณะกรรมการประจ า
ส านกัคอมพวิเตอร์ พิจารณาตามล าดบั 

โครงร่างองค์กร 



 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ 
โอกาสเชิงพฒันา 

รูปแบบ/โครงการ/ 
กิจกรรมการพฒันา 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดัความส าเร็จ หมายเหต ุ ผลด าเนินการ 

 ได้มีการทบทวนผลติภณัฑ์ (Production 
Offerings) ให้ชดัเจนขึน้ แบง่ออกเป็น 5 
ผลติภณัฑ์ (บริการ)  

 วิสยัทศัน์ในสว่นมาตรฐานสากล ได้มีการ
เช่ือมโยงกบัโครงร่างองค์กร ข้อ 2ค โดยใช้ระบบ
ประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นกรอบการท างาน
เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านตา่งๆ ท าให้
เกิดผลการด าเนินงานท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง  และ
วงจรคณุภาพ PDCA  ได้แก่ Plan (วางแผน), Do 
(ปฏิบตัิ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การ
ด าเนินการให้เหมาะสม)  และในแผนการพฒันา
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการให้เกิดความ
ยัง่ยืน ส านกัคอมพวิเตอร์มีนโนบายน าการ
ด าเนินงานตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาใช้
งานภายในปี พ.ศ. 2565  

 คา่นิยม ในสว่น Innovation และ Value  
ส านกัคอมพวิเตอร์พยายามผลกัดนัให้มีการ
บริหารจดัการความรู้ขององค์กร และน าองค์
ความรู้ เพ่ืือท าให้เกิดการสร้างสรรค์นวตักรรม
และคณุคา่แก่องค์กรและสงัคม โดยแตง่ตัง้
คณะกรรมการจดัการองค์ความรู้ มาด าเนินการ
ดงักลา่วข้างต้น 



 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ 
โอกาสเชิงพฒันา 

รูปแบบ/โครงการ/ 
กิจกรรมการพฒันา 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดัความส าเร็จ หมายเหต ุ ผลด าเนินการ 

2. การก าหนดกลุม่ลกูค้าให้สอดคล้อง
กบับริการ ถ้าก าหนดอยา่งชดัเจน 
ท าให้กระบวนการสนบัสนนุลกูค้า
และการสร้างความสมัพนัธ์ชดัเจน
มากขึน้ 

 จดัประชมุทบทวนกลุม่
ลกูค้าและการให้บริการ 

เพื่อก าหนดการ
แบง่กลุม่ลกูค้าและ
การให้บริการให้
ชดัเจน 

มีการแบง่กลุม่ลกูค้า
และการให้บริการ 

หมวด 3  
(ลกูค้า) 

มีประชมุพ่ือทบทวนและก าหนดกลุ่ ุ มลกูค้าและการ
ให้บริการท่ีชดัเจน โดยจดั Workshop หมวด 3 กบั
หวัหน้าฝ่าย เมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2562 

3. ยงัขาดการน าเสนอข้อมลูตาม
ข้อก าหนดของเกณฑ์ การน าเกณฑ์
ดงักลา่วมาประยกุต์ใช้ จะช่วยสว่น
งานออกแบบ จดัการ ปรับปรุง
บริการ ตลอดจนจดัการนวตักรรมที่
เป็นระบบชดัเจนมากขึน้ 

 จดัประชมุเพื่อก าหนด
มาตรฐานในการ
ปฏิบตัิการและบริการ 

เพื่อก าหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบตักิารและ
บริการให้ขดัเจน 

 มีมาตรฐานใน
การปฏิบตัิการ
และบริการ 

 มีคูม่ือปฏิบตัิการ
และบริการ 

หมวด 6  
(การ
ปฏิบตัิการ) 

จดัประชมุเพื่อทบทวนและก าหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบตัิการและบริการ โดยจดั Workshop หมวด 6 
กบัหวัหน้าฝ่ายและบคุลากรแตล่ะฝ่าย  เมื่อวนัท่ี 
14,19,20,26 พฤศจิกายน 2561 
 14 พฤศจิกายน 2561 

ส านกังานผู้อ านวยการ 
 19 พฤศจิกายน 2561 

ฝ่ายปฏิบตัิการและบริการ ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ องครักษ์ และฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

 20 พฤศจิกายน 2561 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา 

 26 พฤศจิกายน 2561 
ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

 
โดยสรุปดงันี ้
 มีมาตรฐานในการปฏิบตัิการและบริการ 



 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ 
โอกาสเชิงพฒันา 

รูปแบบ/โครงการ/ 
กิจกรรมการพฒันา 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดัความส าเร็จ หมายเหต ุ ผลด าเนินการ 

 มีคูม่ือปฏิบตัิการและบริการ 

4. ตวัชีว้ดัควรเช่ือมโยงกบัโครงร่าง
องค์กร และหมวดตา่งๆ ควรมี
ทัง้ตวัวดัเฝา้ระวงัและตวัวดัแสดง
ประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

 จดัประชมุทบทวน
ตวัชีว้ดัให้สอดคล้อง
กบัโครงร่างองค์กร 

 รวบรวมสถิติข้อมลู
ย้อนหลงัอยา่งน้อย  
3 ปี 

 ประชมุคณะกรรมการ
บริหารคณุภาพเพื่อ
ติดตามความคืบหน้า
ในการจดัท าข้อมลู 

 เพื่อก าหนด
ตวัชีว้ดัที่
เหมาะสมและ
เช่ือมโยงกบัโครง
ร่างองค์กร 

 เพื่อรวบรวมสถิติ
ข้อมลูย้อนหลงั
อยา่งน้อย 3 ปี 
เพื่อใช้
ประกอบการ
ประเมินฯ 

 มีตวัชีว้ดัที่
เหมาะสมและ
เช่ือมโยงกบัโครง
ร่างองค์กร 

 มีสถิติข้อมลู
ย้อนหลงัอยา่ง
น้อย 3 ปี เพื่อใช้
ประกอบการ
ประเมินฯ 

หมาวด 7  
(ผลลพัธ์) 

จดัประชมุเพื่อทบทวนและก าหนดตวัชีว้ดัให้
สอดคล้องกบัโครงร่างองค์กร โดยจดั Workshop เมื่อ
วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 1 เมษายน 2562 
 มีตวัชีว้ดัที่เหมาะสมและเช่ือมโยงกบัโครงร่าง

องค์กร 
 มีสถิติข้อมลูย้อนหลงัอยา่งน้อย 3 ปี เพื่อใช้

ประกอบการประเมินฯ 

 



 

 

 


