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AS-EdPEx 

แผนพัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (AS-EdPEx) ปีการศึกษา 2562   
ส่วนงาน : ส านักคอมพิวเตอร ์
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โครงร่างองค์กร   
ควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันขององค์กร 
เพื่อน ามาใช้ในการจัดท ากลยุทธ์ 

พิจารณาข้อมลูของหน่วยงานท่ีมีลกัษณะ
เดียวกันเพื่อพิจารณาสภาพแวดลอ้มด้านการ
แข่งขันขององค์กร 

ข้อมูลส าหรับการพัฒนาองค์กร มีกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กร คณะกรรมการบรหิารและตดิตาม
งานส านักคอมพิวเตอร ์

หมวด 2  กลยุทธ์  

● ควรพิจารณาก าหนดตัวช้ีวัดให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ที่สะท้อนถึงผลการ
ด าเนินงาน output/outcome ของ
องค์กร เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรงุการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง 

●  พิจารณาทบทวนตัวช้ีวัดใหส้อดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร ์

●  ทบทวนผลการด าเนินงานและปรบัปรุง
กลยุทธ์เพือพัฒนากระบวนงานให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร ์

●  ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร ์

●  กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา
กระบวนงานขององค์กร 

สามารถด าเนินงานได้ตามตัวช้ีวัด
ตามวิสยัทัศน์ขององค์กร 

คณะกรรมการบรหิารและตดิตาม
งานส านักคอมพิวเตอร์/
คณะท างานประกันคณุภาพฯ 
 

● ควรพิจารณาถึงแนวทางในการหา
รายได้เพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรมใหก้ับ
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 

จัดท าแผนกลยุทธ์การจดัหารายได ้ระยะ 3 
ปี (พ.ศ. 2563-2565)ของส านักคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 

มีแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ระยะ  
3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของส านัก
คอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 

มีการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
การจัดหารายไดร้ะยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563-2565) ของส านัก
คอมพิวเตอร ์
 

คณะกรรมการจัดหารายได้ของ
ส านักคอมพิวเตอร ์
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หมวด 3  ลูกค้า  
ควรปรับปรุงช่องทางการสื่อสารหรือวิธีการ
ในการรับฟังลูกค้าท่ีเป็นลักษณะเชิงรุกมาก
ขึ้น เช่น การลงพื้นที่ส ารวจจดุติดตั้ง
เครือข่ายไรส้าย ว่าจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมที่
ใดบ้าง จ านวนกี่จุดบริการ ค านวณ
งบประมาณเบื้องต้นว่าต้องใช้ประมาณ
เท่าใด เพื่อให้ส่วนงานจัดตั้งค าขอ
งบประมาณในปีถัดไป  เพื่อลดต้นทุนของ
ส านักคอมพิวเตอร์ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของส่วนงานได ้
 
 

● ปรับปรุงกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า
และจัดการข้อร้องเรยีนเชิงรุก 

 
 
 

มีการปรับปรุงกระบวนการท างานที่ได้
จากการรับฟังเสียงของลูกค้า 
 

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
 

คณะกรรมการส่งเสรมิภาพลักษณ์
ของส านักคอมพิวเตอร/์งาน
บริการการศึกษา 

หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
ควรพิจารณาก าหนดให้หน่วยงานย่อย
ภายในองค์กรได้มีโอกาสในการปรบัปรุง
การท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย
หน่วยงานละ 1 เรื่องต่อป ี

● จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอยา่งตอ่เนื่อง 

 

มีการทบทวนและปรับปรุงการท างาน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จ านวนการปรับปรุงการท างาน 
อย่างน้อย ฝ่ายละ 1 เรื่องต่อป ี

คณะกรรมการจัดการความรู้
ส านักคอมพิวเตอร ์

หมวด 5  บุคลากร  
ควรพิจารณาวางแผนการจัดท า KM เพื่อ
ถอดประสบการณ์และความรู้จากบุคลากร
ที่ก าลังจะเกษียณอายุงาน อาจจะอยู่ในรูป
ของ Work Flow หรือ Work Manual 

● จัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้ 
ประจ าปี ตามแผนการจดัการความรู้ของ
ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 

● ก าหนดเป็นตัวชี้วัดหลักในการประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

เกิดองค์ความรู้จากการถอด
ประสบการณ์และความรูจ้ากบุคลากร 
อยู่ในรูปของ Work Flow หรือ Work 
Manual 

มีคู่มือการปฏิบ้ติงานท่ีเก็บไว้บน
ระบบฐานข้อมลูการจดัการ
ความรู้ของส านักคอมพิวเตอร ์
 

คณะกรรมการจัดการความรู้
ส านักคอมพิวเตอร์/งานบุคคล 
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หมวด 6  การปฏิบัติการ   
1. ควรพิจารณาจัดท า flow ขั้นตอน

การให้บริการหรือแนวทางการแกไ้ข
ปัญหางานเบื้องต้น ส าหรับใช้งาน
ภายในและภายนอกส่วนงาน เพื่อ
รองรับปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ส าหรับการออกพื้นที่ให้บริการ  

จัดท าขั้นตอน (flow) การให้บริการหรือแนว
ทางการแก้ไขปัญหางานเบื้องต้น ส าหรับใช้
งานภายในและภายนอกส่วนงาน  

มีขั้นตอน (flow) การให้บริการหรอื
แนวทางการแก้ไขปัญหางานเบื้องต้น 
ส าหรับใช้งานภายในและภายนอก
ส่วนงาน  

ขั้นตอน (flow) งานบริการ
สามารถน าไปใช้ได้จริง 

ทุกฝ่าย 

2. ควรพิจารณาจัดอบรมให้ความรู้เรือ่ง
การใช้งานระบบต่างๆ ให้กับบุคลากร
ภายในและภายนอกองค์กรหรือจดัท า
คู่มือสรุปการใช้งานระบบตา่ง ๆ ให้อยู่
ในรูปแบบของ Infographic  

● จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ
หรือการให้บริการเบื้องต้น ในรูปแบบของ 
infographic หรือรูปแบบที่เหมาะสม 

● มีสื่อประชาสัมพันธ์การใช้งาน
ระบบหรือการให้บริการเบื้องต้น 
ในรูปแบบของ infographic หรือ
รูปแบบที่เหมาะสม 

 

ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปใช้หรือแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วย
ตนเองได ้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

3. ควรพิจารณาก าหนดเลือกหัวข้อท่ีท้า
ทายต่อการเตรียมความพร้อมด้าน
ความปลอดภัยและรองรับต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เช่น ถ้าระบบ internet ลม่ 
หน่วยงานจะมีการเตรียมความพรอ้ม
และรองรับอยา่งไร 

●  จัดท าแผนรับมือภัยพิบตั ิ
●  จัดตั้งสถานท่ีส ารองข้อมูลสารสนเทศ 

 
 

●  มีแผนรับมือภัยพิบตั ิ
●  มีสถานท่ีส ารองข้อมูล

สารสนเทศ 
 

●  มีการทดสอบและ
ด าเนินงานตามแผนรบัมือ
ภัยพิบัต ิ

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

หมวด 7  ผลลัพธ์  (Results)  
ควรเลือกตัวช้ีวัดที่ส าคญัและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และสะท้อน
ถึงผลการด าเนินงาน output/outcome 
ขององค์กร เพื่อน ามาใช้ในการวัด การ
วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององค์กรอย่างต่อเนือ่ง 

ทบทวนตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และสะท้อนถึงผลการ
ด าเนินงาน 
 

มีตัวช้ีวัดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
สะท้อนถึงผลการด าเนินงาน 
 

สามารถด าเนินการได้ตามตัวช้ีวัด
ที่ก าหนด 

คณะท างานประกันคณุภาพฯ 


