
 

 (ทบทวนครั้งท่ี 2) 

แผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx)  

ปการศึกษา 2562   

(1 พฤศจิกายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2563)   

สำนักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 : 16 กรกฎาคม 2563 

 

วัน เดือน ป 
(แผน) 

กิจกรรม 
วัน เดือน ป 
(ปฏิบัติจริง) 

สถานะดำเนิน
การ 

ตามแผน/ 
ไมตามแผน 

1 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักคอมพิวเตอรแตงต้ังคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ 
(EdPEx) ของสำนักคอมพิวเตอร 

(ปฏิบัติหนาท่ี ต้ังแต  1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 
2563) 

1 พฤศจิกายน 
2562 

ตามแผน 

31 พฤศจิกายน 
2562 

สงแผนพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพ เพ่ือการดำเนินงานท่ีเปน
เลิศ (AS-EdPEx) ปการศึกษา 2562 ไปยังฝายพัฒนาคุณภาพ  

31 พฤศจิกายน 
2562 

ตามแผน 

25 พฤศจิกายน 
2562 

ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพฯ คร้ังท่ี 1 

1. ช้ีแจง ทำความเขาใจ การดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑคุณภาพการศึกษาภายใน 
(EdPEx) ปการศึกษา 2562 และกำหนดผูรับผิดชอบ
ในแตละกิจกรรมตามแผนพัฒนาองคกรฯ 

2. จัดทำแผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนิน
งานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ปการศึกษา 2562   

ปการศึกษา 2562 ดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกร  
12 กิจกรรม 

1. พิจารณาขอมูลของหนวยงานท่ีมีลักษณะเดียวกันเพ่ือ
พิจารณาสภาพแวดลอมดานการแขงขันขององคกร 

2. พิจารณาทบทวนตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
พันธกิจ และยุทธศาสตร 

3. ทบทวนผลการดำเนินงานและปรับปรุงกลยุทธเพือ
พัฒนากระบวนงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
และยุทธศาสตร 

4. จัดทำแผนกลยุทธการจัดหารายได ระยะ 3 ป (พ.ศ. 
2563-2565)ของสำนักคอมพิวเตอร 

25 พฤศจิกายน 
2562 

ตามแผน 



 

หนา 2 

วัน เดือน ป 
(แผน) 

กิจกรรม 
วัน เดือน ป 
(ปฏิบัติจริง) 

สถานะดำเนิน
การ 

ตามแผน/ 
ไมตามแผน 

5. ปรับปรุงกระบวนการรับฟงเสียงของลูกคาและจัดการ
ขอรองเรียนเชิงรุก 

6. จัดกิจกรรมสงเสริมใหมีการทบทวนและปรับปรุงการ
ทำงานใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

7. จัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการความรู ประจำป 
ตามแผนการจัดการความรูของสำนักคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2563-2565 

8. จัดทำข้ันตอน (flow) การใหบริการหรือแนวทางการ
แกไขปญหางานเบ้ืองตน สำหรับใชงานภายในและ
ภายนอกสวนงาน 

9. จัดทำส่ือประชาสัมพันธการใชงานระบบหรือการให
บริการเบ้ืองตน ในรูปแบบของ infographic หรือรูป
แบบท่ีเหมาะสม 

10. จัดทำแผนรับมือภัยพิบัติ 

11. จัดต้ังสถานท่ีสำรองขอมูลสารสนเทศ 

12. ทบทวนตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตร และสะทอนถึงผลการดำเนินงาน 

12 ธันวาคม 2562  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนัก
คอมพิวเตอรเพ่ือรับทราบแผนดำเนินการฯ 

-  ไมเปนไปตาม
แผน 

24 ธันวาคม 2562  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร  
เพ่ือรับทราบแผนดำเนินการฯ 

-  ไมเปนไปตาม
แผน 

16 มกราคม 2563  ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพฯ คร้ังท่ี 2 

● ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองคกร 

16 มกราคม 
2563 

ตามแผน 

3-5 กุมภาพันธ 
2563 
 

ศึกษาดูงาน 

● สำนักบริการคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

● สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

● ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ การทาเรือแหงประเทศไทย 

3-5 กุมภาพันธ 
2563 

ตามแผน 

6 กุมภาพันธ 2563  ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพฯ คร้ังท่ี 3 

● ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองคกร  

6 กุมภาพันธ 
2563 

 

ตามแผน 

5 มีนาคม 2563  ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพฯ คร้ังท่ี 4 

● ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองคกร 

5 มีนาคม 2563  ตามแผน 



 

หนา 3 

วัน เดือน ป 
(แผน) 

กิจกรรม 
วัน เดือน ป 
(ปฏิบัติจริง) 

สถานะดำเนิน
การ 

ตามแผน/ 
ไมตามแผน 

มีนาคม 2563  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนัก
คอมพิวเตอร เพ่ือรายงานผลดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (EdPEx) ปการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือนแรก 

12 มีนาคม 2563  ตามแผน 

มีนาคม 2563  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร  เพ่ือ
รายงานผลดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) 
ปการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือนแรก 

5 มีนาคม 63  ตามแผน 

16 กรกฎาคม 
2563 

ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพฯ คร้ังท่ี 5 

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองคกร 

16 กรกฎาคม 63  ตามแผน 

สิงหาคม 2563  รวบรวมและจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองคกร  
ตามเกณฑคุณภาพเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ (AS-EdPEx)  
ปการศึกษา 2562  ฉบับราง 

1-31 สิงหาคม 
63 

ตามแผน 

3 กันยายน  2563  ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพฯ คร้ังท่ี 6 
พิจารณาผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาองคกร 
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ 
(EdPEx) ปการศึกษา 2562 ฉบับราง และใหขอเสนอแนะกอนท่ี
นำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร  

-  เล่ือนประชุม 

10 กันยายน 2563  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนัก
คอมพิวเตอร เพ่ือพิจารณาผลการดำเนินงานตามตามแผนพัฒนา
องคกร ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ 
(EdPEx) ปการศึกษา 2562 และใหขอเสนอแนะ 

-  เล่ือนประชุม 

24 กันยายน 2563   เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร เพ่ือ
พิจารณาผลการดำเนินงานตามตามแผนพัฒนาองคกร ตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)  
ปการศึกษา 2562 และใหขอเสนอแนะ 

-  เล่ือนประชุม 

1 ตุลาคม  2563  ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพฯ คร้ังท่ี 6 
พิจารณาผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาองคกร 
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ 
(EdPEx) ปการศึกษา 2562 ฉบับราง และใหขอเสนอแนะกอนท่ี
นำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร  

1 ตุลาคม 2563  ตามแผน 

8 ตุลาคม  2563  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนัก
คอมพิวเตอร เพ่ือพิจารณาผลการดำเนินงานตามตามแผนพัฒนา
องคกร ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ 
(EdPEx) ปการศึกษา 2562 และใหขอเสนอแนะ 

 

8 ตุลาคม 2563  ตามแผน 



 

หมายเหตุ : 

● ท่ีประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพ ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ของสำนัก

คอมพิวเตอร คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบแผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ 

● ท่ีประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพ ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ของสำนัก

คอมพิวเตอร คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบทบทวนปรับปรุงแผนดำเนินการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายในฯ คร้ังท่ี 1 ดังน้ี 

1. ยกเลิกกิจกรรมเตรียมการท่ีคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเขามายังสำนักคอมพิวเตอรใหขอเสนอแนะตามผล

ดำเนินการตามแผนพัฒนาองคกร  เน่ืองจากสถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

มหาวิทยาลัยใหสวนงานสงรายงานเฉพาะผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองคกรฯ เทาน้ัน 

● ท่ีประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพ ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ของสำนัก

คอมพิวเตอร คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 16 กรฎาาคม 2563 มีมติเห็นชอบทบทวนปรับปรุงแผนดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในฯ คร้ังท่ี 2 ดังน้ี 

1. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานออกไปจนถึงเดือนธันวาคมเพ่ือใหสอดรับกับกำหนดการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในประจำปการศึกษา 2562 

 

หนา 4 

วัน เดือน ป 
(แผน) 

กิจกรรม 
วัน เดือน ป 
(ปฏิบัติจริง) 

สถานะดำเนิน
การ 

ตามแผน/ 
ไมตามแผน 

22 ตุลาคม  2563  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร เพ่ือ
พิจารณาผลการดำเนินงานตามตามแผนพัฒนาองคกร ตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)  
ปการศึกษา 2562 และใหขอเสนอแนะ 

22 ตุลาคม 2563  ตามแผน 

ตุลาคม 2563  
 

สงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองคกร ตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 
ปการศึกษา 2562 ฉบับสมบูรณ  ไปยังฝายพัฒนาคุณภาพ  

26 ตุลาคม 2563  ตามแผน 

ตุลาคม 2563  แจงผูบริหารและบุคลากรผานทางอีเมล พรอมสงผลการดำเนิน
งานตามแผนพัฒนาองคกร ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดำเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ปการศึกษา 2562 
ฉบับสมบูรณ เพ่ือรับทราบ 

นำขอมูลปรังปรุงเว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร 

18 พฤศจิกายน 
2563 

ไมเปนไปตาม
แผน 

ตุลาคม-ธันวาคม 
2563(รอ
กำหนดการจากฝาย
พัฒนาคุณภาพ) 

เขารับการประเมินประคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการ
ศึกษา 2562 

 

ในปการศึกษา 2562 ไมมีการประเมิน 



 

 

หนา 5 

วัน เดือน ป 
(แผน) 

กิจกรรม 
วัน เดือน ป 
(ปฏิบัติจริง) 

สถานะดำเนิน
การ 

ตามแผน/ 
ไมตามแผน 


