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1  ผลด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น (Feedback Report)  
จำกกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ปีกำรศกึษำ 2560 

  

ผลด ำเนินกำร 
แผนพัฒนำองค์กรตำมเกณฑ์คุณภำพเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 2561 
โครงร่ำงองค์กร หมวด 3 (ลูกค้ำ) หมวด 6 (กำรปฎบิัตกิำร) และหมวด 7 (ผลลัพธ์) 

ส่วนงำน : ส ำนักคอมพวิเตอร์ มหำวทิยำลัยศรินทรวโิรฒ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ 
โอกำสเชิงพฒันำ 

รูปแบบ/โครงกำร/ 
กิจกรรมกำรพฒันำ 

เปำ้หมำย ตวัชีว้ดัควำมส ำเร็จ หมำยเหต ุ ผลด ำเนินกำร 

1. กำรก ำหนดโครงร่ำง
องค์กรเป็นลกัษณะ
ควำมท้ำทำยขององค์กร
ท่ีจะถกูน ำไปแก้ปัญหำ
ในแผนพฒันำ รวมบำง
ประเดน็ท่ียงัไมมี่ควำม
ชดัเจน ดงันี ้
● ผลิตภณัฑ์ 

(Production 
Offerings)  
ไมช่ดัเจน 

● จดัประชมุเชิง
ปฏิบตัิกำรเพ่ือ
ทบทวนแผนพฒันำ
องค์กรและจดัท ำ
แผนกลยทุธ์ส ำนกั
คอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2562-2566 
● จดัประชมุเชิง
ปฏิบตัิกำรเพ่ือ
ทบทวนแผนพฒันำ
บคุลำกร ส ำนกั

● เพ่ือทบทวนและ
ก ำหนดทิศทำงกำร
พฒันำองค์กร 
● เพ่ือจดัท ำแผนกล
ยทุธ์ส ำนกั
คอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2562-2565 

● มีแผนกลยทุธ์ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2562-2565 
● แผนพฒันำบคุลำกร 
ส ำนกัคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2562-2565 

โครงร่ำง
องค์กร 

กำรจดัท ำแผนกลยทุธ์ส ำนกัคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2562-2565 
● จดัประชมุเชิงปฏิบตักิำรเพ่ือทบทวน
แผนพฒันำองค์กรและจดัท ำแผนกลยทุธ์
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2566 เม่ือ
วนัท่ี 22-24 กรกฎำคม 2561 ณ โรงแรม 
กำร์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปำ พทัยำ 
อ ำเภอบำงละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 
● ได้ด ำเนินกำรจดัท ำเอกสำรแผนพฒันำ
องค์กรและจดัท ำแผนกลยทุธ์ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 (ฉบบัร่ำง) 
เสร็จแล้ว 



 

 

2  ผลด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น (Feedback Report)  
จำกกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ปีกำรศกึษำ 2560 

  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ 
โอกำสเชิงพฒันำ 

รูปแบบ/โครงกำร/ 
กิจกรรมกำรพฒันำ 

เปำ้หมำย ตวัชีว้ดัควำมส ำเร็จ หมำยเหต ุ ผลด ำเนินกำร 

● วิสยัทศัน์ในสว่น
มำตรฐำนสำกล ยงั
ไมมี่เช่ือมโยงกบั
โครงร่ำงองค์กร ข้อ 
2ค เร่ืองกำร
ปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินกำรท่ีชดัเจน 

● คำ่นิยม ในสว่น 
Innovation และ 
Value ยงัเห็นภำพท่ี
ไมช่ดัเจน 

คอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2562-2566 

● อยูร่ะหว่ำงรอน ำเสนอเข้ำท่ีประุุชมุคณะ
กรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์ และคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ พิจำรณำตำมล ำดบั 

กำรจดัท ำแผนพฒันำบคุลำกร  
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
● จดัประชมุ Focus Group คณะกรรมกำร
จดัท ำแผนพฒันำบคุลำกรส ำนกั
คอมพิวเตอร์เพ่ือส ำรวจข้อมลูควำมจ ำเป็น
ในกำรก ำหนดหลกัสตูรกำรพฒันำ
ทรัพยำกรบคุคล ของบคุลำกรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(เฉพำะวิชำชีพ) เม่ือวนัท่ี 21 มิถนุำยน 2561  
● จดัโครงกำรประชมุเชิงปฏิบตักิำร เร่ือง "กำร
จดัท ำแผนพฒันำบคุลำกรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565)" เม่ือวนั
พฤหสับดีท่ี 28 มิถนุำยน 2561 
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จำกกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ปีกำรศกึษำ 2560 

  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ 
โอกำสเชิงพฒันำ 

รูปแบบ/โครงกำร/ 
กิจกรรมกำรพฒันำ 

เปำ้หมำย ตวัชีว้ดัควำมส ำเร็จ หมำยเหต ุ ผลด ำเนินกำร 

● อยูร่ะหว่ำงกำรจดัท ำแผนพฒันำบคุลำกร
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ืองน ำเสนอเข้ำท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์ และคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ พิจำรณำตำมล ำดบั 

โครงร่ำงองค์กร 
● ได้มีกำรทบทวนผลิตภณัฑ์ (Production 
Offerings) ให้ชดัเจนขึน้ แบง่ออกเป็น 5 
ผลิตภณัฑ์ (บริกำร)  

● วิสยัทศัน์ในสว่นมำตรฐำนสำกล ได้มีกำร
เช่ือมโยงกบัโครงร่ำงองค์กร ข้อ 2ค โดยใช้
ระบบประกนัคณุภำพกำรศกึษำเป็นกรอบ
กำรท ำงำนเพ่ือปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนตำ่งๆ ท ำให้เกิดผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี
อยำ่งตอ่เน่ือง  และวงจรคณุภำพ PDCA  
ได้แก่ Plan (วำงแผน), Do (ปฏิบตั)ิ, Check 
(ตรวจสอบ) และ Act (กำรด ำเนินกำรให้
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จำกกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ปีกำรศกึษำ 2560 

  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ 
โอกำสเชิงพฒันำ 

รูปแบบ/โครงกำร/ 
กิจกรรมกำรพฒันำ 

เปำ้หมำย ตวัชีว้ดัควำมส ำเร็จ หมำยเหต ุ ผลด ำเนินกำร 

เหมำะสม)  และในแผนกำรพฒันำระบบ
กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรให้เกิดควำม
ยัง่ยืน ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีนโนบำยน ำกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบมำตรฐำน ISO 9001 
มำใช้งำนภำยในปี พ.ศ. 2565  
● คำ่นิยม ในสว่น Innovation และ Value  
ส ำนกัคอมพิวเตอร์พยำยำมผลกัดนัให้มีกำร
บริหำรจดักำรควำมรู้ขององค์กร และน ำองค์
ควำมรู้ เพ่ืือท ำให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์
นวตักรรมและคณุคำ่แก่องค์กรและสงัคม 
โดยแตง่ตัง้คณะกรรมกำรจดักำรองค์ควำมรู้ 
มำด ำเนินกำรดงักลำ่วข้ำงต้น 

2. กำรก ำหนดกลุม่ลกูค้ำให้
สอดคล้องกบับริกำร ถ้ำ
ก ำหนดอย่ำงชดัเจน  
ท ำให้กระบวนกำร
สนบัสนนุลกูค้ำและกำร
สร้ำงควำมสมัพนัธ์
ชดัเจนมำกขึน้ 

● จดัประชมุทบทวน
กลุม่ลกูค้ำและกำร
ให้บริกำร 

เพ่ือก ำหนดกำรแบง่กลุม่
ลกูค้ำและกำรให้บริกำร
ให้ชดัเจน 

มีกำรแบง่กลุม่ลกูค้ำและ
กำรให้บริกำร 

หมวด 3  
(ลกูค้ำ) 

มีประชมุพ่ือทบทวนและก ำหนดกลุุ่มลกูค้ำ
และกำรให้บริกำรท่ีชดัเจน โดยจดั Workshop 
หมวด 3 กบัหวัหน้ำฝ่ำย เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 
2561 และวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2562 
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จำกกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ปีกำรศกึษำ 2560 

  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ 
โอกำสเชิงพฒันำ 

รูปแบบ/โครงกำร/ 
กิจกรรมกำรพฒันำ 

เปำ้หมำย ตวัชีว้ดัควำมส ำเร็จ หมำยเหต ุ ผลด ำเนินกำร 

3. ยงัขำดกำรน ำเสนอ
ข้อมลูตำมข้อก ำหนด
ของเกณฑ์ กำรน ำเกณฑ์
ดงักลำ่วมำประยกุต์ใช้ 
จะชว่ยสว่นงำนออกแบบ 
จดักำร ปรับปรุงบริกำร 
ตลอดจนจดักำร
นวตักรรมท่ีเป็นระบบ
ชดัเจนมำกขึน้ 

● จดัประชมุเพ่ือ
ก ำหนดมำตรฐำนใน
กำรปฏิบตักิำรและ
บริกำร 

เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนใน
กำรปฏิบตักิำรและ
บริกำรให้ขดัเจน 

● มีมำตรฐำนในกำร
ปฏิบตัิกำรและบริกำร 
● มีคูมื่อปฏิบตักิำรและ
บริกำร 

หมวด 6  
(กำร
ปฏิบตัิกำร) 

จดัประชมุเพ่ือทบทวนและก ำหนดมำตรฐำนใน
กำรปฏิบตักิำรและบริกำร โดยจดั Workshop 
หมวด 6 กบัหวัหน้ำฝ่ำยและบคุลำกรแตล่ะฝ่ำย  
เม่ือวนัท่ี 14,19,20,26  พฤศจิกำยน 2561 

●  14 พฤศจิกำยน 2561 
ส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร 

●  19 พฤศจิกำยน 2561 
ฝ่ำยปฏิบตักิำรและบริกำร ฝ่ำยบริกำร
คอมพิวเตอร์ องครักษ์ และฝ่ำยระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย 

●  20 พฤศจิกำยน 2561 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
กำรศกึษำ 

●  26 พฤศจิกำยน 2561 
ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 

โดยสรุปดงันี ้
● มีมำตรฐำนในกำรปฏิบตัิกำรและบริกำร 
● มีคูมื่อปฏิบตักิำรและบริกำร 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ 
โอกำสเชิงพฒันำ 

รูปแบบ/โครงกำร/ 
กิจกรรมกำรพฒันำ 

เปำ้หมำย ตวัชีว้ดัควำมส ำเร็จ หมำยเหต ุ ผลด ำเนินกำร 

4. ตวัชีว้ดัควรเช่ือมโยงกบั
โครงร่ำงองค์กร และ
หมวดตำ่งๆ ควรมีทัง้ตวั
วดัเฝำ้ระวงัและตวัวดั
แสดงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพ 

● จดัประชมุทบทวน
ตวัชีว้ดัให้สอดคล้อง
กบัโครงร่ำงองค์กร 
● รวบรวมสถิตข้ิอมลู
ย้อนหลงัอยำ่งน้อย  
3 ปี 
● ประชมุ
คณะกรรมกำร
บริหำรคณุภำพเพ่ือ
ตดิตำมควำม
คืบหน้ำในกำรจดัท ำ
ข้อมลู 

● เพ่ือก ำหนดตวัชีว้ดัท่ี
เหมำะสมและ
เช่ือมโยงกบัโครงร่ำง
องค์กร 
● เพ่ือรวบรวมสถิติ
ข้อมลูย้อนหลงัอย่ำง
น้อย 3 ปี เพ่ือใช้
ประกอบกำรประเมินฯ 

● มีตวัชีว้ดัท่ีเหมำะสม
และเช่ือมโยงกบัโครง
ร่ำงองค์กร 
● มีสถิตข้ิอมลูย้อนหลงั
อยำ่งน้อย 3 ปี เพ่ือใช้
ประกอบกำรประเมินฯ 

หมำวด 7  
(ผลลพัธ์) 

จดัประชมุเพ่ือทบทวนและก ำหนดตวัชีว้ดัให้
สอดคล้องกบัโครงร่ำงองค์กร โดยจดั 
Workshop เม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2562 และ
วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 
● มีตวัชีว้ดัท่ีเหมำะสมและเช่ือมโยงกบัโครง
ร่ำงองค์กร 
● มีสถิตข้ิอมลูย้อนหลงัอย่ำงน้อย 3 ปี เพ่ือใช้
ประกอบกำรประเมินฯ 

หมำยเหต ุ: กำรจดักิจกรรมกำรพฒันำ ให้น ำเอกสำร Feedback Report จำกกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ปีกำรศกึษำ 2560  
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ มำพิจำรณำร่วมกนัทกุครัง้ 
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ผลด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะและข้อคดิเหน็ (Feedback Report) 
จำกกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2560 

ตำมเกณฑ์คุณภำพเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ระดับส่วนงำนสนับสนุนวชิำกำร (AS-EdPEx)  
ส ำนักคอมพวิเตอร์ มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ในปีกำรศกึษำ 2561 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้น ำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น (Feedback Report) จำกกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ปีกำรศกึษำ 2560  
ตำมเกณฑ์คณุภำพเพ่ือกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ ระดบัส่วนงำนสนบัสนนุวิชำกำร (AS-EdPEx) ส ำนกัคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มำด ำเนินกำรเพ่ือพฒันำ
คณุภำพสูก่ำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ ในปีกำรศกึษำ 2561 โดยสรุปผลด ำเนินกำรดงันี ้

โครงร่ำงองค์กร (Organization Profile) 

ที่ ข้อเสนอแนะ ผลด ำเนินกำร 

1. กำรก ำหนดโครงร่ำงองค์กรเป็นลกัษณะควำมท้ำทำยขององค์กรท่ีจะถกูน ำไป

แก้ปัญหำในแผนพฒันำ 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ได้น ำควำมท้ำทำยเชิงกลยทุธ์ ในข้อ 2ข. บริบทเชิงกลยทุธ์ 

(Strategic Context) ในโครงร่ำงองค์กร มำด ำเนินกำรเพ่ือแก้ปัญหำในแผนพฒันำ 

ตำมแผนกลยทุธ์ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ปี 2562-2565 
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ที่ ข้อคิดเหน็ ผลด ำเนินกำร 

1 ผลิตภณัฑ์ (Product Offerings) ไมช่ดัเจน สง่ผลตอ่หมวด 3 และหมวด 6 เชน่ 

สว่นงำนก ำหนด สินค้ำและบริกำรดงันี ้

 

● โครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย 

เป็นกำรจดัหำ ทัง้อปุกรณ์ และซอ่มบ ำรุง (เอง) หรือ จ้ำงภำยนอกใน

กำรดแูลกระบวนกำรในหมวด 6 จะตำ่งกนั 

● บริกำรห้องเรียน ฝึกอบรม และบริกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

เป็นกำรให้เชิงพืน้ท่ี หรือมีกำรเปิดฝึกอบรมด้วย ถ้ำมีกำรฝึกอบรม 

หลกัสตูร หรือเนือ้หำกำรฝึกอบรมมีอะไร และเช่ือมโยงลกูค้ำอยำ่งไร 

● ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนภำรกิจตำ่งๆ ของมหำวิทยำลยั 

ระบบสำรสนเทศทัง้กำรพฒันำ ดแูล บ ำรุงรักษำหรือพฒันำเพียงอยำ่งเดียว 

● บริกำรวิชำกำร 

ไมแ่นใ่จบริกำรวิชำกำร เป็นกำรรับนโยบำย หรือ เป็นหมวดในกำรหำรำยได้ 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์์ได้ทบทวนผลิตภณัฑ์ (บริกำร) ให้ชดัเจนขึน้ เพ่ือสอดรับกำร

หมวด 3 และหมวด 6  ประกอบด้วย 5 ผลิตภณัฑ์ (บริกำร) ดงันี  ้

1. บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย 

เป็นกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย ได้แก่ 

ระบบเครือข่ำย ระบบเครือข่ำยไร้สำย ระบบโทรศพัท์ผำ่นเครือข่ำย  

(IP Telephony) ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่ำย และระบบรักษำควำม

ปลอดภยับนเครือขำ่ย ภำยในมหำวิทยำลยัและสว่นตอ่ขยำยของ

มหำวิทยำลยัให้ครอบลมุพืน้ท่ีของมหำวิทยำลยั เพ่ือรองรับกำรใช้งำนระบบ

สำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลยัและอินเทอร์เน็ต 

2. บริกำรระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมลูของมหำวิทยำลยั 

เป็นกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมลูของมหำวิทยำลยั เพ่ือ

สนบัสนนุกำรบริหำรและกำรจดักำรศกึษำ รวมถึงสำรสนเทศทัว่ไปของ

มหำวิทยำลยั และเป็นศนูย์กลำงกำรให้บริกำรข้อมลูสำรสนเทศระหว่ำง

หนว่ยงำนทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั 
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ที่ ข้อคิดเหน็ ผลด ำเนินกำร 

3. บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนบัสนนุทำงกำรศกึษำ 

เป็นกำรให้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน

ของมหำวิทยำลยั และกำรให้บริกำรระบบบริหำรจดักำรเว็บไซต์ 

4. บริกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ ห้องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์  

เป็นกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ ห้องปฏิบตัิกำร

คอมพิวเตอร์ ห้องบรรยำย และห้องประชมุทำงไกล พร้อมสิ่งอ ำนวย 

ควำมสะดวกท่ีครบวงจรและพร้อมใช้งำน  

5. บริกำรวิชำกำรด้ำนฝึกอบรมไอซีที  

เป็นกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนฝึกอบรมไอซีทีให้แก่ นิสิต คณำจำรย์ และ

บคุลำกร ภำยในมหำวิทยำลยั 

2. วิสยัทศัน์ 

●  ส ำนกัคอมพิวเตอร์เป็นศนูย์กลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

ส่ือสำรท่ีมีมำตรฐำนสำกลเพ่ือสนบัสนนุภำรกิจของมหำวิทยำลยัอยำ่ง

มีประสิทธิภำพ 

●  มำตรฐำนสำกล คืออะไร ควรเช่ือมโยงกบัโครงร่ำงองค์กร ข้อ 2ค เร่ือง

กำรปรับปรุงผล กำรด ำเนินงำน และในบริบทของกำรปรับปรุงผลกำร

วิสยัทศัน์ในส่วนมำตรฐำนสำกล ได้มีกำรเช่ือมโยงกับโครงร่ำงองค์กร ข้อ 2ค โดย  

ใช้ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกรอบกำรท ำงำนเพ่ือปรับปรุงผลกำร

ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ท ำให้เกิดผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีอย่ำงต่อเน่ือง  และวงจร

คุณภำพ PDCA  ได้แก่ Plan (วำงแผน), Do (ปฏิบตัิ), Check (ตรวจสอบ) และ  

Act (กำรด ำเนินกำรให้เหมำะสม)  และในแผนกำรพัฒนำระบบกำรปรับปรุง 
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ที่ ข้อคิดเหน็ ผลด ำเนินกำร 

ด ำเนินงำน ซึง่เป็นท่ีเข้ำใจวำ่หนึง่ในระบบกำรปรับปรุงผล กำร

ด ำเนินงำนคือ ระบบประกนัคณุภำพ และเป็นไปตำมวงจร PDCA 

●  ซึง่สว่นของ C (Check) กำรท่ีคณะกรรมกำรตำ่ง ๆ ทบทวนผลกำร

ด ำเนินงำนในรอบปี และมีแผนปรับปรุง A (Act) ซึง่เป็นแนวปฏิบตัท่ีิได้

ประยกุต์ใช้มำไมต่ำ่กวำ่ 10 ปี 

ผลกำรด ำเนินกำรให้เกิดควำมยัง่ยืน ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีนโนบำยน ำกำรด ำเนินงำน 

ตำมระบบมำตรฐำน ISO 9001 มำใช้งำนภำยในปี พ.ศ. 2565 

3. คำ่นิยม 

●  I Innovation มุง่สร้ำงสรรค์นวตักรรม  องค์กรควรจะมีตวัอยำ่ง
นวตักรรมท่ีพฒันำขึน้เอง เชน่ มีระบบไอทีสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอนท่ี
เป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศ หรือ มีระบบสำรสนเทศท่ีครอบคลมุ  ทกุประเภท
พร้อมให้ผู้บริหำรใช้งำน หรือ มีระบบ Big Data ส ำหรับติดตำมควำม
คดิเห็นของนิสิตแบบอตัโนมตั ิท่ีสำมำรถน ำสำรสนเทศมำปรับปรุงกำร
สอน และชว่ยนิสิตเรียนรู้ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ เป็นต้น 

●  V Value มุง่สร้ำงคณุคำ่แก่องค์กรและสงัคม  ไมแ่นใ่จเพรำะหนว่ยงำน
ไมน่ำ่จะต้องหำรำยได้ ท ำให้ต้องท ำงำนสงัคม เพ่ือสร้ำงภำพลกัษณ์ของ
องค์กร ซึง่ไมน่ำ่ใชภ่ำรกิจหลกัท่ีส ำคญัขององค์กรแตส่ำมำรถมีมมุมอง
ในมิตอ่ืินได้ เชน่ สร้ำงมลูคำ่โดยกำรพฒันำระบบมำชว่ยในกำร
ปฏิบตังิำน สะท้อนมลูคำ่ผ่ำนกำรลดเวลำ และลดทรัพยำกร 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์พยำยำมผลกัดนัให้มีกำรบริหำรจดักำรควำมรู้ขององค์กร และ 

น ำองค์ควำมรู้ เพ่ือท ำให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมและคณุคำ่แก่องค์กรและสงัคม 

โดยแตง่ตัง้คณะกรรมกำรจดักำรองค์ควำมรู้ มำด ำเนินกำรดงักลำ่วข้ำงต้น 
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4. ลกัษณะโดยรวมของบคุลำกรลงรำยละเอียดมำกเกินไป โดยวตัถปุระสงค์ของ

เกณฑ์ ต้องกำรให้แบง่บคุลำกรตำมควำมต้องกำร หรือสร้ำงแรงจงูใจให้เขำทำ

งำนกบัเรำ หรืออำจแบง่ตำมสถำนท่ีท ำงำน เชน่ ถ้ำเป็นท่ีองครักษ์ อำจต้องหำ

ควำมต้องกำรของบคุลำกรในกลุม่นี ้เป็นต้น ไมจ่ ำเป็นต้องแยกรำยละเอียด 

ตำมต ำแหนง่ 

ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วในโครงกำรร่ำงองค์กร ข้อ ก(3) 

5. ควรระบปัุจจยั (ควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวงั) ท่ีท ำให้บคุลำกรอยำกท ำงำน

ให้กบัสว่นงำนเพื่อให้ได้ตำมวิสยัทศัน์ท่ีก ำหนด ในหมวด 5 บคุลำกร ต้องกำร

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนวำ่ ปัจจยัเหลำ่นีส้ง่ผลหรือไม ่ดงันัน้กำรเขียนใน 

OP ก็ควรใส่ตวัวดัและน ำไปใช้ในหมวด 7 ผลลพัธ์ 

ได้ก ำหนดตวัชีว้ดัไว้ในโครงร่ำงขององค์กร ข้อ 1ก(3) - ลกัษณะโดยรวมของบคุลำกร 

โดยวดัผลประเมินควำมพงึพอใจตอ่สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและควำมผกูพนั

ตอ่องค์กรของบคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์ ในหมวด 7 

6. ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน ใสร่ำยละเอียดมำดีมำก แตค่วรเช่ือมโยงกบัหมวด 6  

กำรปฏิบตักิำร ท่ีแสดงประสิทธิภำพ หรือประสิทธิผลอย่ำงไร ควรมีกำรเช่ือมโยง

กบัมำตรฐำนบริกำรเทียบกบัผู้ รับบริกำรหรือพืน้ท่ี 

ได้มีกำรทบทบวนด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกบัควำมเช่ือมโยงกบัหมวด 6 ท่ีแสดง

ประสิทธิภำพ หรือประสิทธิผล 

7. กฎระเบียบ ควรเช่ือมโยงหมวด 7 ผลลพัธ์ ควรมีตวัวดั เช่น หมวดกำรเงิน และ

งบประมำณ หรือ ประกนัคณุภำพ กฎหมำยเหลำ่นีส้ง่ผลให้เรำต้องค ำนงึ หรือ

ต้องปฏิบตัิอยำ่งไร และมีตวัวดัหรือต้องเฝำ้ระวงั อะไรบ้ำง (Leading Indicator) 

กฎระเบียบมีควำมเช่ือมโยงหมวด 7 โดยได้ก ำหนดตวัชีว้ดัไว้ในข้อ 7.4 ผลลพัธ์ 

ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกบัดแูลองค์กร  
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ที่ ข้อคิดเหน็ ผลด ำเนินกำร 

8. ควำมสมัพนัธ์ระดบัองค์กร ต้องกำรเห็นกำรก ำกบัดแูล ไม่จ ำเป็นต้องลง

รำยละเอียดหน้ำท่ีของสว่นงำน 

ได้ก ำหนดควำมสมัพนัธ์ระดบัองค์กร ไว้ในโครงร่ำงขององค์กร ข้อ 1ข(1) - โครงสร้ำง

องค์กร เป็นไปตำมกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร 

9. ลกูค้ำและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ถ้ำท ำแยกตำมบริกำร (ผลิตภณัฑ์) จะดีมำก และ

ควรเช่ือมโยง หมวด 3 ลกูค้ำ และหมวด 7 ผลลพัธ์ เพรำะควำมต้องกำรของ

ลกูค้ำใช้ในกำรประเมินควำมพงึพอใจและควำมไมพ่งึพอใจของลกูค้ำได้ 

ได้มีกำรก ำหนดบริกำรและควำมต้องกำรหลกัตำมลกูค้ำและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

และมีกำรเช่ือมโยง หมวด 3 ลกูค้ำ และหมวด 7 ผลลพัธ์ เพรำะควำมต้องกำรของ

ลกูค้ำใช้ในกำรประเมินควำมพงึพอใจและควำมไมพ่งึพอใจของลกูค้ำได้ 

10. กระบวนกำรผลิต ยงัไมเ่ห็นภำพ สง่ผลให้ผู้สง่มอบเช่ือมโยงกบักระบวนกำรไม่

ชดัเจน 

ได้มีกำรทบทวนกระบวนกำรผลิตอีกครัง้ 

11. ล ำดบัของกำรแขง่ขนั องค์กรใช้กำรเทียบเคียงกบัมหำวิทยำลยัศลิปำกร ไมมี่

รำยละเอียดในกำรเทียบเคียงบอกแตเ่พียงเลือกด้วยเหตผุลใด 

ในปีกำรศกึษำ 2561 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ไมมี่ล ำดบัในกำรแขง่ขนั 

12. ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ ด้วยองค์กรไมจ่ ำเป็นต้องแขง่ขนั แตบ่ริกำรท่ีมีให้ภำยใน 

ควรมีข้อมลูเปรียบเทียบ เชน่ จ ำนวนจดุ WiFi ตอ่พืน้ท่ี หรือตอ่จ ำนวนนิสิต 

จ ำนวนเวลำในกำรให้บริกำรแตล่ะซอฟต์แวร์ เชน่ จ ำนวน เวลำในกำร

ลงทะเบียนแล้วเสร็จ จ ำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้บริกำรตอ่อำจำรย์ บคุลำกร 

หรือ นิสิต ขนำดของชอ่งสญัญำณ จ ำนวนซอฟต์แวร์ท่ีให้บริกำร สิ่งเหลำ่นีมี้

ข้อมลูสำมำรถเทียบเคียงได้ และไมจ่ ำเป็นต้องเป็นองค์กรท่ีมีภำรกิจคล้ำยกนั 

มีกำรเปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนในปีท่ีผ่ำนมำวำ่มีแนวโน้มดีหรือหรือไม ่ 

ทัง้นีไ้มไ่ด้มีกำรเปรียบจำกองค์กรภำยนอก 
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ที่ ข้อคิดเหน็ ผลด ำเนินกำร 

13. ควำมท้ำทำย และควำมได้เปรียบ สองค ำนีแ้ตกตำ่งกนั ควำมท้ำทำยคือ ปัญหำ

ขององค์กร ควำมได้เปรียบคือสิ่งท่ีองค์กรสำมำรถท ำได้ดีกวำ่ผู้ อ่ืน หรือ

สถำบนักำรศกึษำอ่ืน ดงันัน้ควรแยกควำมท้ำทำยเป็นสิ่งท่ีองค์กรต้องแก้ไข และ

จะปรำกฏในแผนกลยทุธ์ในหมวด 2 กลยทุธ์ 

ควำมท้ำทำยขององค์กรเป็นสิ่งท่ีปรำกฏในแผนกลยทุธ์ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ปี 2562-2565 

เพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลตุำมเปำ้หมำย 

14. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร สิ่งท่ีส่วนงำนใช้มำเป็นเวลำนำน คือ 

PDCA ถ้ำมีกำรน ำ ISO หรือมำตรฐำนอ่ืน ไมว่ำ่จะเป็น Six Sigma , 

ISO 27000 ก็น ำมำใสท่ี่น่ีได้ 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีนโยบำยจะน ำระบบมำตรฐำน ISO 9001 มำใช้งำนภำยในปี 

พ.ศ. 2565 
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หมวด 3 ลูกค้ำ (Customer) 

ที่ ข้อคิดเหน็ ผลด ำเนินกำร 

1. กลุม่ลกูค้ำ ถ้ำก ำหนดชดัเจนใน OP ก็น ำมำใช้ได้เลย ในท่ีนีมี้ลกูค้ำในอนำคต 

แตไ่มไ่ด้กลำ่วถึงใน OP และควรแยกกลุม่ลกูค้ำตำมบริกำร หรือผลิตภณัฑ์ 

1. ประชมุกลุม่ย่อยหมวด 3 วนัท่ี 4 ธนัวำคม 2561 

2. ประชมุคณะท ำงำนจดัท ำรำยงำนประกนัคณุภำพกำรศกึษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ 

วนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2562 

 

** ส ำหรับในปีกำรศกึษำ 2561 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ยงัไมมุ่ง่เน้นกลุ่มลกูค้ำในอนำคต 

และมีกำรแยกกลุม่ลกูค้ำตำมบริกำรในหมวด 3 

 

2. ชอ่งทำงในกำรส่ือสำร เพ่ือต้องกำรรับทรำบควำมคิดเห็นในกำรใช้บริกำร หรือ

ข้อขดัข้อง ถ้ำสำมำรถจดัแยกตำมบริกำร ก็จะตรงกบักำรน ำข้อมลูกลบัมำปรับ

ใช้ได้ถกูต้อง (อยำ่งไรก็ตำม ต้องไปแก้บริกำรให้ชดัเจน) 

มีกำรก ำหนดช่องทำงในกำรส่ือสำร แยกตำมบริกำร 

3. ตำรำงท่ี 12 วิธีกำรสนบัสนนุลกูค้ำ ไมม่ัน่ใจว่ำ กำรให้กำรสนบัสนนุ หรือเป็น
กำรส่ือสำร หรือเป็นบริกำรท่ีสว่นงำนมี และผู้บริหำรมหำวิทยำลยั ถือเป็นลกูค้ำ
หรือไม ่หรือ จดัในกลุม่ ผู้ใช้งำนประเภทบคุลำกร (ไมใ่ชอ่ำจำรย์ และ นกัวิจยั) 
บริษัทเอกชน เป็นลกูค้ำ หรือ คูค้่ำ หน่วยงำนและชมุชนภำยนอก เป็นลกูค้ำ 
หรือไม ่(กรณีมีบริกำรวิชำกำร) 

มีกำรวิธีกำรทบทวนวิธีกำรสนบัสนนุลกูค้ำ ดงัตำรำงท่ี 3.2ก(2) ช่องทำงในกำร
สนบัสนนุลกูค้ำของส ำนกัคอมพิวเตอร์ ในหมวด 3 
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ที่ ข้อคิดเหน็ ผลด ำเนินกำร 

4. กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ (3.1ข) เกณฑ์ถำมกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ กำร

น ำเอำจรรยำบรรณมำถือปฏิบตั ิถือเป็นหนึง่ในวิธีกำร แตอ่ยำกให้ระบกิุจกรรม

ท่ีสร้ำงควำมสมัพนัธ์ เชน่ ในกำรจดัประชมุวนัครบรอบส่วนงำน ก็สำมำรถน ำมำ

เป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์สว่นงำนให้กับลกูค้ำ หรือกำรเผยแพร่

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ก็ถือเป็นหนึง่ในวิธีกำร 

มีกำรจดักำรกิจกรรมสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ โดยจดัเป็นโครงกำร ดงันี ้ 

●  โครงกำรบ ำรุงรักษำเครือขำ่ยประจ ำอำคำร 
●  โครงกำรเสวนำรู้เทำ่ทนัเทคโนโลยีดจิิทลัเพื่อกำรพฒันำศกัยภำพด้ำนไอซีที

ส ำหรับนิสิต และบคุลำกร มศว 
●  โครงกำรให้บริกำรตรวจเช็คและให้ค ำปรึกษำปัญหำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แก่

นิสิตแบบเข้ำถึงกลุม่เปำ้หมำย 
●  โครงกำรไอซีทีเลินนิ่งสเปชส ำหรับนิสิตและบคุลำกร มศว 

5. กำรจดักำรข้อร้องเรียน ถือวำ่มีระบบ แตย่งัไมอ่ำจแสดงให้เห็นได้วำ่มี

ประสิทธิภำพ หรือประสิทธิผลอยำ่งไร ไปสะท้อนผลลพัธ์ด้ำนใด 

มีกำรทบวนกำรจดักำรข้อร้องเรียนโดยจดัประเภทข้อร้องเรียน ตำมรำยละเอียด ใน

หมวด 3 ตำมตำรำงท่ี 3.2ข(2) กระบวนกำรจดักำรข้อร้องเรียน  
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หมวด 6 ระบบปฏบิัตกิำร (Operation) 

ที่ ข้อคิดเหน็ ผลด ำเนินกำร 

1. ข้อก ำหนดของบริกำร และ ผลิตภณัฑ์หลกั 
●  เครือข่ำยและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นเซิร์ฟเวอร์ควรแยกบริกำรและ

เขียนกระบวนกำรท ำงำนแยกให้ชดัเจน 
●  บริกำรห้องคอมพิวเตอร์ ควรแยกเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบตักิำร และห้อง

ประชมุ เพื่อดปูระสิทธิภำพของกำรใช้งำน 
●  ระบบเครือข่ำย ควรมีตวัวดัท่ีเป็นผลจำกกำรท ำงำนของตวัระบบ เช่น 

ต้องพร้อมใช้งำนตลอด 24 ชม. หรือ downtime เป็นเท่ำไร เป็นต้น 
●  กำรพฒันำระบบสำรสนเทศ แม้วำ่ใช้กระบวนกำร SDLC ควรเป็นไป

ตำมข้อกำหนดของซอฟต์แวร์และมำตรฐำนของกำรพฒันำระบบงำน 

ได้มีกำรทบทวนข้อก ำหนด รำยละเอียดในหมวด 6  ตำรำงท่ี  6.1  กระบวนกำร
ท ำงำนท่ีส ำคญัของส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
 

2. แนวคิดในกำรออกแบบระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนไมมี่ข้อมลูวำ่ออกแบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ ท ำอยำ่งไร โดยปกติต้องตดิตำมควำมก้ำวหน้ำเทคโนโลยี หรือกำร
วำงแผนเครือขำ่ยเพ่ือให้ทนัสมยั ท ำอยำ่งไร เพรำะเทคโนโลยี มีกำรเปล่ียนแปลง
ตลอด ระบบ KM และกำรให้ Supplier มำน ำเสนอ นำ่จะเป็นหนึง่ใน
กระบวนกำรออกแบบเครือข่ำย และนำ่จะมีกำรวำงแผนกำรเปล่ียนแปลงด้วย 
ท ำนองเดียวกนักบักำรพฒันำและออกแบบ แนวคิดมำได้อยำ่งไร โดยเฉพำะ
เทคโนโลยีมีกำรเปล่ียนแปลง 

ได้มีกำรทบทวนแนวคิดในกำรออกแบบระบบ รำยละเอียดในหมวด 6  ตำรำงท่ี 6.2 
แนวคิดในกำรออกแบบบริกำรของส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
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ที่ ข้อคิดเหน็ ผลด ำเนินกำร 

3. 6.1ข(1) – กำรน ำกระบวนกำรไปปฏิบตั ิ(Process Implementation) กล่ำวถึง 

กระบวนกำรก่อนน ำไปใช้งำนท ำอยำ่งไร เชน่ ถ้ำมีกำรปรับเปล่ียนระบบเครือขำ่ย 

จะมีวิธีกำรอย่ำงไร ตรวจสอบอย่ำงไรหรือมีกำรสง่มอบ software จะมีวิธีกำร

ตรวจสอบอยำ่งไร เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ท ำงำนตำมข้อก ำหนด ก่อนน ำไปใช้งำนจริง เป็นต้น 

ได้มีกำรทบทวนกำรน ำกระบวนกำรไปปฏิบตั ิรำยละเอียดในหมวด 6  ตำรำงท่ี 6.1ข

(1)-1 กำรน ำกระบวนกำรไปปฎิบตัิ (PROCESS Implementation) 

4. 6.1ข(3) - กำรปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกระบวนกำร (Product and Process 

Improvement) ในหวัข้อนีช้ดัเจนวำ่ใช้ PDCA ควรแก้ OP ให้ตรงกนั 

ได้มีกำรทบทวนกำรปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกระบวนกำร (Product and PROCESS 

Improvement) รำยละเอียดในหมวด 6  ตำรำงท่ี6.1ข (3)-1 กำรปรับปรุงผลิตภณัฑ์

และกระบวนกำร (Product and PROCESS Improvement) 

5. 6.1ค - กำรจดักำรนวตักรรม (Innovation Management) ไมช่ดัเจนวำ่ท ำอย่ำงไร 

ให้เกิดนวตักรรมและไมส่อดรับกบัวฒันธรรมองค์กร 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์พยำยำมผลกัดนัให้มีกำรบริหำรจดักำรควำมรู้ขององค์กร และ 

น ำองค์ควำมรู้ เพ่ืือท ำให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมและคณุคำ่แก่องค์กรและสงัคม 

โดยแตง่ตัง้คณะกรรมกำรจดักำรองค์ควำมรู้ เพ่ือด ำเนินงำนกำรจดักำรนวตักรรม 

6. 6.2ก - ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร (Process Efficiency and 

Effectiveness) ไมเ่ช่ือมโยงกบัตำรำงท่ี 15 กระบวนกำรหลกั 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ มีกำรจดัท ำแผนปฏิบตักิำรประจ ำปี โดยค ำนงึถึงควำมต้องกำร

ของลกูค้ำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป และกำรประเมินคณุภำพ

กำรศกึษำน ำมำวิเครำะห์และปรับปรุงโดยใช้กระบวนกำร PDCA ซึง่ผำ่นควำม

เห็นชอบจำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำมงำนส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results) 

ที่ ข้อคิดเหน็ ผลด ำเนินกำร 

1. ควรมีกำรแสดงผลอยำ่งน้อยสำมปี ได้จดัท ำรำยงำนแสดงผลแนวโน้มย้อนหลงัสำมปีไว้ในรำยงำนประเมินฯ 

2. ผลลพัธ์ ควรเช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน์ เชน่ มำตรฐำนสำกล ตวัวดัควรเช่ือมโยงกบั

กำรประเมินประสิทธิผลของงำน 

ได้จดัท ำผลลพัธ์และตวัชีว้ดัให้มีกำรเช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน์และกำรประเมิน

ประสิทธิผลของงำน 

3. ควำมผกูพนัของบคุลำกร กำรขำด ลำ มำสำย ลำออก เป็นตวัวดัหนึง่ท่ีสำมำรถ

น ำมำวิเครำะห์และเป็นผลของกำรวดัควำมผกูพนั เช่ือมโยงควำมต้องกำรด้วย 

โดยมีประเดน็ให้เห็นชดัเจน 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ไมไ่ด้น ำเร่ือง กำรขำด ลำ มำสำย ลำออก มำเป็นตวัวดั เน่ืองจำก

ส ำนกัคอมพิวเตอร์จะเน้นให้ควำมส ำคญัในเร่ืองสภำพบรรยำกำศในกำรท ำงำน 

สวสัดกิำร เป็นต้น 

4. ผลลพัธ์ 7.4 ก(4) เร่ืองท ำนบุ ำรุงไมน่ำ่จะใช่ ผลลพัธ์ 7.4 ก(4) เร่ืองท ำนบุ ำรุงได้ยกเลิกไมน่ ำมำใช้ในรำยงำนประเมินฯ 

5. ผลลพัธ์ 7.5 ก(1) ตวัวดัท่ีไม่แสดงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผลลพัธ์ 7.5 ก(1) ได้ก ำหนดตวัวดัท่ีแสดงประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพิ่มขึน้ 

6. ผลลพัธ์ด้ำนกำรเงิน และกำรตลำด ควรมีกำรแสดงผลรำยรับด้ำนกำรเงิน ผลลพัธ์ด้ำนกำรเงิน และกำรตลำด ได้เพิ่มเตมิกำรแสดงผลรำยรับด้ำนกำรเงิน 



 

 
  

 


