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ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายจะยกระดับคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
โดยก าหนดให้หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้เกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา  

ดังนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2554 ฉบับนี้ขึ้น 
โดยปรับปรุงรายละเอียดหมวด 1-7 ตามค าชี้แนะจากรายงานผลการประเมินของกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในปี 2553 ที่ผ่านมา   
 
 

 
 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 มิถุนายน 2555 



 

สำรบัญ 

โครงร่างองค์กร ........................................................................................................................... 1 

1. ลักษณะองค์กร ................................................................................................................................................................................... 1 

2. สภาวการณ์ขององค์กร .................................................................................................................................................................... 9 

หมวด 1 การน าองค์กร ............................................................................................................. 11 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสงู .................................................................................................................................................. 11 

1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ ่................................................................................................... 15 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ .............................................................................................. 19 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ .......................................................................................................................................................................... 19 

2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัต ิ....................................................................................................................................... 23 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า ......................................................................................................... 31 

3.1 ความผูกพันของลูกค้า .................................................................................................................................................................. 31 

3.2 เสียงของลูกค้า ............................................................................................................................................................................... 34 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ............................................................. 38 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร ............................................................................. 38 

4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู ้และเทคโนโลยสีารสนเทศ ................................................................................................. 41 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร .................................................................................................... 45 

5.1 ความผูกพันของบุคลากร ............................................................................................................................................................ 45 

5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร ....................................................................................................................................................... 49 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ............................................................................................. 52 

6.1 ระบบงาน ....................................................................................................................................................................................... 52 

6.2  กระบวนการท างาน .................................................................................................................................................................... 54 

หมวด 7 ผลลัพธ์ ....................................................................................................................... 56 

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลติภณัฑ ์.................................................................................................................................................................. 56 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ...................................................................................................................................................... 58 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด .................................................................................................................................................... 60 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ................................................................................................................................................ 63 

7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ............................................................................................................................... 65 

7.6 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร ........................................................................................................................................................... 68 



1 

โครงร่ำงองค์กร 
1. ลกัษณะองค์กร 
ก.สภำพแวดล้อมขององค์กร 

1ก(1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯมีแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมกับการตั้งมหาวิทยาลัยฯ 
เมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ที่ประชุมคณบดีมีมติเห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ ปี พ.ศ.2523 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้
ให้ความเห็นชอบอนุมัติปรับสถานภาพโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานอิสระไม่สังกัดคณะ ปี 
พ.ศ. 2527  ได้มีประกาศการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า 1 เล่ม 101 
ตอนที่ 55 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2527 โดยมีสถานภาพเทียบเท่าคณะ เพ่ือเป็นแหล่งกลางในการ
ให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การประมวลผลการเรียนการสอน การวิเคราะห์การวิจัย และการ
บริหารงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง  

ผลิตภัณฑ์หลักของศูนย์คอมพิวเตอร์มีดังนี้ 
1. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบด้วย 4 ระบบคือ 

1.1.  ระบบเพ่ือการบริหารจัดการ 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบบริหารจัดการนักศึกษา ระบบ
บริหารจัดการ บุคลากร และระบบบริหารจัดการการเงิน  

1.2.  ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 1 ระบบ ได้แก่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   
2. บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร ที่เชื่อมต่อครอบคลุมทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 
3. บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
4. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2008 และระบบคุณภาพของ  
สมศ. และ สกอ. มาใช้ในการด าเนินงาน  ได้จัดตั้งกลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพเพ่ือ
รับผิดชอบการขับเคลื่อนระบบคุณภาพ  มีทีมผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal Auditor) ท า
หน้าที่ตรวจติดตามกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยก าหนดตรวจติดตามปีละ 4 ครั้ง และมี
คณะกรรมการด าเนินงานท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานทั้งระดับศูนย์คอมพิวเตอร์และกลุ่มงาน  และ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

1ก(2) วัฒนธรรมองค์กร จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ความสามารถพิเศษ ของศูนย์
คอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดังตาราง 1 

ตำรำง 1 วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม พันธกิจ เป้ำหมำย ค่ำนิยม 

รำยกำร รายละเอียด 

วัฒนธรรมองค์กร ให้บริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการเพ่ือสร้างความพึง
พอใจสูงสุด แก้ไขต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า ปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ถึงพร้อมด้วยพนักงานที่มีคุณภาพและ
กระตือรือร้น ภายใต้การท างานอย่างมีระบบปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบได้ และ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 
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รำยกำร รายละเอียด 

วิสัยทัศน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้น าในการแสวงหา พัฒนา และสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม   เพ่ือสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

พันธกิจ  1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. สนับสนุนการวิจัยและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมสู่ชุมชน 

3. น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่าง
เหมาะสม  

เป้ำหมำย 1. ความพึงพอใจบัณฑิตของนายจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดี
ขึ้นทุกปี 

2. วุฒิบัตรได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 
3. ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ 

ค่ำนิยม ค่านิยมของศูนย์คอมพิวเตอร์ คือ WISH3 ซึ่งมีความหมาย
โดยรวมคือบุคลากรทุกคนท างานเป็นทีมอย่างมีความสุขทั้งกาย
และใจ 
W = Wisdom มีปัญญาหรือมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
I = Integrity  มีจริยธรรมและคุณธรรม ลงมือท าในสิ่งควรท า 

และมีจิตส านึกด้วยตนเอง   
S = Service mind มีจิตบริการ เช่น เต็มใจให้บริการ 
H = Happiness ท างานอย่างมีความสุข 
  Healthiness สุขกายสบายใจ 
  Harmony ความพร้อมเพรียง สามัคคี 

ควำมสำมำรถพิเศษขององค์กร 

 

1. มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้เองอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ 
สามารถน าไปใช้งานที่หน่วยงานอื่นได้อย่างแพร่หลาย  

2. สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลดการพ่ึงพา สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ ได้อย่าง
เหมาะสมและเผยแพร่ ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์  

3. มีการติดตามเทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม 

4. มีความสามารถในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ โดย
จัดซื้อจากผู้ค้าโดยตรงได้ในราคาท่ีเหมาะสม 
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1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์มีบุคลากรผู้รับผิดชอบบริการหลักที่มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับต าแหน่งงาน  บุคลากรทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่ วมการฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงาน เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์มี
บุคลากรทั้งหมด 116 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 31 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 36 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 5 คน พนักงานเงินรายได้ 35 คน และลูกจ้างประจ า 9 คน รายละเอียด
เกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำง 2 ประเภทบุคลำกรจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

ระดับ ข้าราชการ 

พนง. 
มหาวิทยาลัย 

พนง. 
มหาวิทยาลัย 

พนง. ลูกจ้าง 
รวม 

เงิน
งบประมาณ 

เงินรายได้ เงินรายได้ ประจ า 

การศึกษา ผู้บริหาร เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาชีพ ทั่วไป สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน ท้ังสิ้น 

ปริญญาโท 1 5 3 0 17 1 7 0 26 

ปริญญาตรี 0 9 8 3 19 4 25 1 76 

ต่ ากว่า ป.ตรี 0 0 0 2 0 0 3 8 13 

รวม 1 14 11 5 36 5 35 9 116 

 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจและความผูกพันกับบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รับผิดชอบดูแลการจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากรทุกคน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี การท าประกัน
อุบัติเหตุ การบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลนส าหรับผู้ปฏิบัติงานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โบนัสตามผลงานเมื่อโครงการเสร็จตามก าหนด และเงินตอบแทนตามสมรรถนะรายเดือน
ตามผลประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับต าแหน่งวิศวกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิทยาศาสตร์ ส่วน
บุคลากรสายสนับสนุนอื่น ๆ จะได้รับโบนัสรายปีตามผลประเมินการปฏิบัติงาน  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มงานที่ท าหน้าที่ต่อรองกับองค์กร แต่มีกระบวนการและช่องทาง
ให้บุคลากรทุกระดับต่อรองกับองค์กร เช่น กิจกรรมผู้บริหารพบกลุ่มงาน การประชุมบุคลากรเป็นประจ า
ทุกเดือน การอุทธรณ์ผลประเมินการปฏิบัติงาน  หรือการอุทธรณ์ผ่านงานบุคคล ทั้งนี้อาจใช้ช่องทางสภา
ข้าราชการและคณะกรรมการอทุธรณ์ ร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัย 

สิทธิประโยชน์และข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส าคัญ  คือ  สนับสนุนการตรวจ
สุขภาพประจ าปี   การท าประกันอุบัติเหตุ และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกก าลังกาย  อบรมให้
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย   

1ก(4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญ ที่ท าการของศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นอาคาร  
3 ชั้น โดย 

ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ กลุ่มงาน
บริการวิชาการ และกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  โดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง ห้องสัมมนาความจุ 
100 ที่นั่ง และห้องประชุมความจุ 16 ที่นั่ง  
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ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของกลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร โดยมีห้องประชุม 40 ที่นั่ง และห้อง 
Data Center ที่มีระบบความปลอดภัยสูง 

ชั้น 3 เป็นที่ตั้งของกลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ  โดยมีห้องประชุม 6 ที่นั่ง และห้อง
ประชุม 12 ที่นั่ง   

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
1.  วงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
2.  ระบบเครือข่ายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) 
3.  ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) 
4.  ระบบกล้องวงจรปิดแบบไอพี  (IP CCTV)   
5.  ระบบประชุมทางไกล 
6.  ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน และแบบ VoIP 
7.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมากกว่า 40 เครื่อง ได้แก่ Web Server,  LDAP Server, DNS 

Server, DHCP Server, Proxy Server, Authentication Server, VPN Server  
8.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบการจัดการ

ฝึกอบรม ระบบโควตางานพิมพ์ 
9. คลังความรู้ด้านโอเพนซอร์ส 
10. ระบบเฝ้าระวัง Server และเครือข่าย  
11. ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
12. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ 150 เครื่อง  
13. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงาน 1 เครื่องต่อ 1 คน 
14. ซอฟต์แวร์ PSU Campus Agreement  
15. ช่องทางเผยแพร่บริการ/รับข้อร้องเรียน/ขอใช้บริการ ได้แก่  http://www.cc.psu.ac.th/, 

http://www. facebook.com/PSUCC, http://www.facebook.com/psufmis, 
http://www.facebook.com/alistpsu, http://www.facebook.com/psuhrmis, 
http://www.facebook.com/psunws, SysAid 

1ก(5) กฎ ข้อบังคับ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน ข้อก าหนด กฎข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อม การเงิน และผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้กับองค์กร มีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำง 3 กฎหมำย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง 
ด้ำนต่ำงๆ กฎหมำย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง 

ด้านกฎหมาย  1. พระราชกฤษฎีกา ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 101 ตอนที่ 55 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2527  

2. พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้าราชการพลเรือน/พนักงานของรฐั  
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2550 
4. แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ 
ด้านรับรองระบบงาน  1. ข้อบังคับ ระเบียบ/การรับรองคุณภาพโดยส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

http://www.cc.psu.ac.th/
http://www.facebook.com/psufmis
http://www.facebook.com/alistpsu
http://www.facebook.com/psuhrmis
http://www.facebook.com/psunws
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ด้ำนต่ำงๆ กฎหมำย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง 
2. ข้อบังคับ ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  
3. ข้อก าหนดระบบประกันคุณภาพ ISO9001:2008 

ด้านการเงิน  1. ระเบียบการเงินและงบประมาณของกระทรวงการคลัง  
2. ระเบียบพัสดุของส านักนายกรัฐมนตรี  
3. ระเบียบการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
4. ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย  

ด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2529 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการให้บริการและข้อปฏิบัติการใช้บริการ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ. 2540 

3. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฯ 

 การควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต  

 การควบคุมเครือข่ายอินทราเน็ต  

 ข้อก าหนดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ  

 เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ Web Hosting 

ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร  
1ข(1) โครงสร้างและระบบก ากับดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ภำพประกอบ 1  โครงสร้ำง 

ส าหรับวิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์มีคณะกรรมการประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอธิการบดี
เป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้ก าหนดนโยบาย การบริหารงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ถูกก ากับโดย
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คณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นประธาน รองผู้อ านวยการ 
เป็นรองประธาน หัวหน้ากลุ่มงาน 6 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
กลุ่มงานบริการวิชาการ  กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป  กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ รายงานขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการศูนย์
คอมพิวเตอร์ มีตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ ทีมผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในดูแลระบบประกัน
คุณภาพ ภายใต้การก ากับดูแลของรองผู้อ านวยการ ส่วนหน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี รายงานขึ้น
ตรงต่อรองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ระบบวิทยาเขตปัตตาน ี

ศูนย์คอมพิวเตอร์ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
1.  กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ รับผิดชอบงานพัฒนาและให้บริการระบบ

สารสนเทศเพ่ือใช้งานในมหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ 
2.  กลุ่มงานบริการวิชาการ รับผิดชอบงานบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา บุคลากร และ

บุคคลทั่วไปจากทั้งภาครัฐและเอกชน งานตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ งานศูนย์ทดสอบความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ และงาน PC Clinic  

3.  กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร รับผิดชอบงานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสาร ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ระบบโทรศัพท์ ระบบ
การเรียนการสอนและการประชุมทางไกล และระบบกล้องวงจรปิด  

4.  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนบริการหลักในข้อ 1-3  
5.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร 

งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี 
6.  กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ งานนโยบาย

และแผน งานประชาสัมพันธ์ งานออกแบบกราฟิกส์ งาน help desk และงานการตลาดระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 

7.  หน่วยคอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานี รับผิดชอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานระบบเครือข่าย
และสื่อสาร งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาเขตปัตตานี 

1ข(2) กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยลูกค้า
รายบุคคลและลูกค้ารายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงผู้สนับสนุนทุนและผู้ส่ง
มอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำง 4 กลุ่มลูกค้ำและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ลูกค้ำและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำรหลัก 

ลูกค้า  
1 นักศึกษา  

 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว  
 ระบบเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย รวดเร็ว 

มีเสถียรภาพ และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 ห้องบริการคอมพิวเตอร์มีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ 

ทันสมัย 
 ระบบสารสนเทศใช้งานได้ง่าย 
 ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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ลูกค้ำและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำรหลัก 

การสื่อสาร  
 เจ้าหน้าท่ี มีอัธยาศัยที่ดี บุคลิกภาพดี 

2 อาจารย์ และบุคลากร 
 

 ระบบเครือข่ายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย รวดเร็ว 
มีเสถียรภาพ และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

 ระบบสารสนเทศตรงตามความต้องการ ถูกต้อง ใช้งานได้
ง่าย และรวดเร็ว 

 ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหม่ๆ  

 มีช่องทางร้องเรียนหลากหลาย และตอบสนองต่อค า
ร้องเรียนรวดเร็ว 

 บริการที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่อง 
 ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ก าหนดนโยบาย 
 องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี 
 เจ้าหน้าท่ี มีอัธยาศัยที่ดี บุคลิกภาพดี 

3 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  มขี้อมูลประกอบในการตัดสินใจที่ถูกต้อง รวดเร็วปลอดภัย 
และทันเวลา 

 สามารถตอบสนองนโยบายได้รวดเร็ว  
 องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี 
 ความคุ้มค่าในเชิงงบประมาณ 
 ช้ีน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

4 ชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/บุคคลทั่วไป/
ผู้สนับสนุนทุน 

 ค าปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ที่เหมาะสม 

 มีข้อตกลงในการบริการทีชั่ดเจน 
 บริการที่มีความถูกต้องตามข้อตกลง รวดเร็ว  
 ราคาค่าบริการที่เหมาะสม  
 ความน่าเชื่อถือขององค์กร 
 อัธยาศัยที่ดีของเจ้าหน้าท่ี 
 มีช่องทางในการติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศหน่วยงาน  

 ได้รับข้อมูลเชิงวิชาการที่ถูกต้องเป็นประโยชน์  
 ความร่วมมือในการท างาน 
 เป็นตัวกลางในการผลักดันและสนบัสนุนการจดัหา

ทรัพยากร 
2 UniNet  ความร่วมมือ  

 ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ 
 เจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ช่วยแก้ไขปัญหา 

3  ผู้ส่งมอบ เช่น บริษัทคอมพิวเตอร์/รับจ้าง TOT   ความโปร่งใส เป็นธรรม  ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ลูกค้ำและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำรหลัก 

CAT 3BB UniNet  ระบบใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 เจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ช่วยแก้ไขปัญหา 

 
1ข(3) ประเภทของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  บทบาทใน

กระบวนการผลิตและการส่งมอบ และกลไกในการสื่อสารกับลูกค้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ ข้อก าหนดส าคัญ
ของห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจัดการผู้ส่งมอบ มีกระบวนการในการตรวจสอบผ่านกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างโดยท าการประเมินผู้ค้า เรียกว่า approved vender list:AVL รวมทั้งมีการศึกษาแนวโน้ม และความ
ต้องการโดยพิจารณาถึงความยืดหยุ่นในการให้บริการและการปรับเปลี่ยน พร้อมจัดท าแผนทดแทน 
กระบวนการผลิต ส่งมอบและกลไกสื่อสาร จ าแนกตามประเภทดังนี้ 

ตำรำง 5 ประเภทผู้ส่งมอบ/คู่ควำมร่วมมือ บทบำทในกระบวนกำรผลิตและส่งมอบ กลไกกำรสื่อสำร 
ผู้ส่งมอบ/คู่ควำมร่วมมือ
อย่ำงเป็นทำงกำรและไม่

เป็นทำงกำร 

บทบำทในกระบวนกำรผลิตและส่งมอบ กลไกในกำรสื่อสำร 

บริษัทคอมพิวเตอร ์ ส่งมอบอุปกรณ์ทีม่ีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อ
ใช้ในกระบวนการผลิตและให้บริการ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ โทรศัพท์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้น  
 

 เอกสาร/หนังสือราชการ 
 การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 อีเมล 

ผู้ให้บริการระบบ
เครือข่าย 

ให้บริการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายเพื่อ
ส่งผ่านข้อมลูภายในวิทยาเขต ระหว่าง
วิทยาเขต และการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลยัฯ 
น าเสนอรายละเอียดผลติภณัฑ์ ถ่ายทอด
ความรู้  

 เอกสาร/หนังสือราชการ/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 

 อีเมล 
 เวบไซต์ 

 

ชุ ม ช น /ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ
เครือข่ าย/สารสนเทศ
หน่วยงาน  

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและให้บรกิาร 

 เอกสาร/หนังสือราชการ/แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ 

 การประชุม/สัมมนา 
 หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
 จดหมายข่าว 
 เวบไซต์ 
 Facebook ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 อีเมล 

สกอ.(ผู้สนับสนุนทุน) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

 เอกสาร/หนังสือราชการ 
 การประชุม/สัมมนา 
 เวบไซต์ 
 อีเมล 

 สนับสนุนเครื่องมือและช่องทางในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

 เอกสาร/หนังสือราชการ 
 การประชุม/สัมมนา 
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ผู้ส่งมอบ/คู่ควำมร่วมมือ
อย่ำงเป็นทำงกำรและไม่

เป็นทำงกำร 

บทบำทในกระบวนกำรผลิตและส่งมอบ กลไกในกำรสื่อสำร 

 เวบไซต์ 
 อีเมล 

2. สภาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน  

2ก(1) ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประสานไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นเพ่ือเป็นคู่เทียบเคียงอย่างเป็นทางการ โดยมีก าหนดการหารือและก าหนดขั้นตอนในการ
เปรียบเทียบภายในเดือนมิถุนายน 2555  

2ก(2) ปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดความส าเร็จขององค์กร ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ความส าคัญกับการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการ
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ในหลักสูตรด้านวิชาชีพตามต าแหน่งงาน และหลักสูตรที่เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน สนับสนุน
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติงาน 1 เครื่อง
ต่อคน  การให้ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ดีเพ่ือรักษาบุคลากรทุกประเภท ได้แก่ เงินสมนาคุณ
รายเดือน และเงินสมนาคุณตามสมรรถนะส าหรับบุคลากรสาขาขาดแคลน เงินรางวัล (โบนัส) การประกัน
อุบัติเหตุ สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับบุคลากรทุกคน และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานผ่านที่ประชุมทุกระดับ 
และการรับฟังเสียงลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงบริการ 

2ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน ส่วนใหญ่สืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ต รายงาน
ประจ าปี และการเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ประเภทการให้บริการ แต่มี
ข้อจ ากัดในเรื่องอัตราค่าบริการ รายได้จากการให้บริการ ซึ่งหน่วยงานที่ให้บริการส่วนใหญ่จะไม่เปิดเผย
ข้อมูลส่วนนี้    

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ และด้านทรัพยากร
บุคคลของศูนย์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำง 6 ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบ

เชิงกลยุทธ ์
รำยละเอียด 

ด้านธุรกิจ   การสร้างความสมัพันธ์ที่ดีเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า 
 การสร้างลูกค้าใหม ่โดยวิธีการทางการตลาด 
 ความพร้อมของระบบท่ีให้บริการ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย 

ระบบสื่อสาร ห้องปฏิบตัิการ 
ด้านปฏิบัติการ   การไดร้ับการรับรองตามมาตรฐาน ISO9001:2008  

 มีทีมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการให้บริการตามความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงและหลากหลาย  
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ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ ์

รำยละเอียด 

 มีแหล่งรวบรวบความรู้ภายในองคก์รและเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก 
เช่น http://opensource.psu.ac.th, Share.psu. 
ac.th/planet/lists/view/cc-blog 

ด้านทรัพยากรบุคคล   การสรรหา พัฒนา และธ ารงรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณ์สูง  

 จัดสวสัดิการทีเ่พียงพอและเหมาะสมส าหรับบุคลากรทุกคน 
 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณส์ูงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายให้

มหาวิทยาลยัฯ ปีละหลายล้านบาท 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจไปยังหัวหน้ากลุ่มงาน มี
ระบบการรับข้อร้องเรียนทุกช่องทาง มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกปี มี
การติดตามผลการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานซึ่งประชุม
ทุกสัปดาห์ การประชุมทีมบริหารพบกลุ่มงาน 2 เดือนต่อครั้ง และการประชุมบุคลากรทุกเดือน เพ่ือเป็น
ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากร การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม บุคลากรสามารถแสด ง
ความคิดเห็นผ่านที่ประชุม อีเมล การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ บุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมความรู้
เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในระบบการท างานเป็นทีมและการบริการที่มีคุณภาพ    

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ใช้กระบวนการจัดการความรู้และกระบวนการประชุมแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการในการปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  และผู้บริหารทุกระดับให้
การสนับสนุนการจัดการความรู้ของบุคลากรทุกกลุ่มงาน และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านที่ประชุม
บุคลากร ที่ประชุมติดตามโครงการ  การจัดการประชุมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานงานใน
ลักษณะพ่ีสอนน้อง  เพ่ือนช่วยเพ่ือน การบันทึกความรู้ไว้บนระบบ share point การให้ค าแนะน าเชิง
ปฏิบัติแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในพื้นที่จริง ในช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ และการเผยแพร่ความรู้สู่
สาธารณะในลักษณะการบอกเล่าประสบการณ์ผ่าน http://open source.cc.psu.ac.th และ 
http://share.psu.ac.th/planet/lists/view/cc-blog  

http://opensource.psu.ac.th/
http://open/
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หมวด 1 กำรน ำองค์กร  
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง  
ก.วิสัยทัศน์ค่ำนิยมและพันธกิจ 

1.1ก(1)  วธิีด าเนินการในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้น และระยะยาว ค่านิยม และ
การถ่ายทอดให้บุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์น าไปปฏิบัติ มีวิธีการดังนี้ 

ตำรำง 7 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยมร่วม และวิธีกำรถ่ำยทอด 
เร่ือง วิธีด ำเนินกำร วิธีกำรถ่ำยทอดเพ่ือน ำไปปฏิบัติ 

1. วิสัยทัศน์ 
2. เป้าประสงค์

ระยะสั้นและ
ระยะยาว 

 

1. การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2. การจัดท าแผนโดยรวมเริ่มจากผู้บริหารเป็น
ผู้ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
ระยะยาว 5 ปี และระยะสั้น 1 ปี ให้มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลยั 

3. การทบทวนวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ว่ายังคงมี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
และเทคโนโลย ีโดยการวิเคราะห์ขอ้มูล 
และน าวิสยัทัศน์ท่ีผ่านการทบทวน มาเป็น
หลักในการพิจารณาทบทวนพันธกิจ 
ก าหนดเป้าประสงค์ระยะยาว และระยะสั้น
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ 

4. การจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

5. ก าหนดตัวช้ีวัด และกระจายนโยบายไปยัง
กลุ่มงาน 

6. การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปโีดยกลุม่
งานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์
คอมพิวเตอร ์

7. การประเมินผลการปฏิบตัิราชการของ
ผู้อ านวยการโดยรองอธิการบดีฝา่ยวางแผน
และพัฒนาและอธิการบดีทุก 6 เดือน และ 
12 เดือน  
 

1. ผู้บริหารระดับสูงน านโยบายจาก
มหาวิทยาลยัแจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพื่อพิจารณาและหาแนวทางใน
การด าเนินการ 

2. ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์จัดท าค า
รับรองการปฏบิัติงานกับอธิการบดี 

3. ผู้บริหารและบุคลากรสัมมนาร่วมกันเพื่อ
ระดมสมองในการจดัท าแผนกลยทุธ์ระยะ  
5 ปี และใช้กลยุทธ์ย่อยและตัวช้ีวัดไปจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าปรีะดับศูนย์
คอมพิวเตอร์  

4. คณะกรรมการด าเนินงานประชุมเพื่อ
ถ่ายทอดนโยบายไปยังหัวหน้ากลุม่งานเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการระดับกลุม่งาน 

5. หัวหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดนโยบายและ
แผนงานไปยังผูป้ฏิบัติงานงาน เพือ่จัดท าค า
รับรองการปฏบิัติงานรายบุคคล 

6. ผู้บริหารจัดสรรทรัพยากรตามแผนปฏิบัติ
การ 

7. ผู้บริหารใช้เครื่องมือ ITBSC ติดตามผลการ
ด าเนินงานท้ังระดับองค์กรและในระดับกลุ่ม
งาน และใช้ TOR ในการติดตามการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคลตามรอบการประเมิน
ปีละ 2 ครั้ง 

8. คณะกรรมการด าเนินงานประชุมทุกสัปดาห์ 
เพื่อติดตามผลด าเนินการ และรับทราบ
ปัญหาอุปสรรค และร่วมกันแก้ปญัหาของ
กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงาน  

ค่านิยม WISH3 
 

1. การประชุมระดมความคิดเห็นโดย
คณะกรรมการด าเนินงานและน าผล
การศึกษาความพึงพอใจผู้รับบริการ มา
จัดท าค่านิยมร่วมฉบับร่าง 

2. การแจ้งอีเมลฉบับร่างเพื่อขอความเห็นจาก
บุคลากรโดยคณะกรรมการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการด าเนินงานถ่ายทอดและสร้าง
ความตระหนักถึงค่านิยมร่วมไปยังบุคลากร
โดยการการประชุม ช้ีแจง และจัดสัมมนา
ประจ าปี และประชาสัมพันธผ์่านระบบเมล์ 
ระบบ intranet บอร์ดตดิประกาศภายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร ์ 
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เร่ือง วิธีด ำเนินกำร วิธีกำรถ่ำยทอดเพ่ือน ำไปปฏิบัติ 
3. การประชุมบคุลากรโดยผู้บริหารเพื่อหา

ข้อสรุปและประกาศใช้ 
2. คณะกรรมการด าเนินงานประชาสมัพันธ์ไป

ยังผู้ใช้บริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทาง 
Website และเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์
ของศูนย์คอมพิวเตอร์  

 
1.1ก(2)  การสร้างบรรยากาศในองค์กรเพ่ือส่งเสริมก ากับและส่งผลให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม

กฎหมายและมีจริยธรรมโดยผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำง 8 วิธีกำรส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและจริยธรรม 
เป้ำหมำยท่ีต้องกำรให้เกิดขึ้นในองค์กร วิธีกำรของผู้อ ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ 

การส่งเสริมให้บคุลากรท างานอย่างถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ และหลักจริยธรรม 

1. ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ปฏบิัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่างใน
การประพฤตปิฏิบัตติามกฎหมายและมีจริยธรรม 

2. ก าหนดเป็นนโยบายในการยกย่องเชิดชูเกียรติบคุลากรโดยจัดให้มี
การมอบรางวัล “บุคลากรดีเด่นและขวัญใจชาวศูนย์คอมพิวเตอร”์ 
เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างานให้แก่บุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอยา่งที่ดี  

3. สร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรโดย
ระบุไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมร่วม และเป็นหัวข้อหน่ึงในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. การบรรยายและให้ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบโดยผู้บริหารและหัวหน้า
กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง และเชิญผู้มคีวามรู้มาบรรยาย/ช้ีแจงการปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรม  

5. ประยุกต์ใช้แนวปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
สงขลา- นครินทร์ 

 
1.1ก(3)  การสร้างความยั่งยืน สร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ สร้างความยั่งยืนและบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการให้
บรรลุพันธกิจ โดยการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปยังหัวหน้ากลุ่มงาน การปรับโครงสร้างการบริหารเพ่ือ
เพ่ิมความคล่องตัว การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การถ่ายทอดความรู้ทั้งในเรื่องของระบบ
คุณภาพและวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านที่ประชุมและเวทีต่าง ๆ  โดยมีผู้อ านวยการ และ
ผู้บริหารทุกระดับเข้าร่วมด้วย  และการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารเพ่ือเตรียมการ
ส าหรับการวางแผนสืบทอดต าแหน่งในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำง 9 กำรสร้ำงควำมยั่งยืน สร้ำงบรรยำกำศเพื่อบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เป้ำหมำยท่ีต้องกำรให้เกิดขึ้นในองค์กร วิธีกำรของผู้บริหำร 

การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ และ
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

1. หนังสือราชการมอบอ านาจของอธิการบดีและผู้อ านวยการฯ ลงไปยงั
ผู้บริหารระดับรองลงไปเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

2. ปรับโครงสร้างการบริหารภายในเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
สายบังคับบัญชา 

3. ก าหนดความรับผดิชอบท่ีชัดเจนของบุคลากรแตล่ะต าแหน่ง 
4. หัวหน้ากลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงเพื่อให้บุคลากรเข้าใจในทิศทาง
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เป้ำหมำยท่ีต้องกำรให้เกิดขึ้นในองค์กร วิธีกำรของผู้บริหำร 

เดียวกัน 
5. จัดประชุมบคุลากรเดือนละครั้ง จัดประชุมทีมบริหารพบกลุ่มงานต่าง 

ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างบรรยากาศและเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วม
ประชุมทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นได้อย่างเต็มที่  

6. เปิดโอกาสให้บุคลากรทักท้วงผลการประเมิน พร้อมใหโ้อกาสในการ
น าเสนอผลงานเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม    

7. การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการปฏิบตัิงานและสื่อสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Sharepoint และอีเมล ์

การเรยีนรู้ทั้งในระดับองค์กร และ
ผู้ปฏิบัติงานงาน 

1. จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ (KM) ด้านระบบคุณภาพ ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารอย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งการให้ความรูเ้กีย่วกับกฏ ระเบียบวิธีการด้านพัสด ุ
การเงิน การบรหิาร 

2. มีเครื่องมือสนบัสนุนให้บุคลากรบนัทึกความรู้และเผยแพร่เพื่อให้เกดิ
การเรยีนรู้ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน และจัดการองค์
ความรู้โดยจัดท าเป็นเวบไซตเ์ผยแพร่ความรู้ที่ 
http://opensource.cc.psu.ac.th/ และ 
http://Share.psu.ac.th/planet/lists/view/cc-blog 

3. จากการกระจายอ านาจและมอบหมายงาน ท าให้เกิดการเรยีนรู้ เพือ่
เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 

4. มีระบบพี่เลี้ยงหรือพี่สอนน้องในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และ
มีคู่มือการปฏิบัติงานระดับงานในทุกกลุ่มงาน 

5. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับองค์กร แนว
ปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ 

การวางแผนสืบทอดต าแหน่งและการ
พัฒนาผู้น าในอนาคตขององค์กร 

ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารที่จดัโดยมหาวิทยาลัยฯ และ
สถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหาร และ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งบรหิาร 

 
ข.กำรสื่อสำรและผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร 

1.1ข(1)  การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทุกคน ผู้อ านวยการฯ ด าเนินการสื่อสารใน
ลักษณะ 2 ทิศทาง คือ การประชุมร่วมกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพ่ือชี้แจงนโยบาย 
ข่าวสาร ชี้แจงผลการด าเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากร นักศึกษา 
ผู้รับบริการอื่น ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำง 10 กำรสื่อสำรในลักษณะ 2 ทิศทำง 
ผู้เกี่ยวข้อง วิธีก ำหนดผลกำรด ำเนินกำร กำรสื่อสำรผลกำรด ำเนินงำน 

บุคลากรของศูนย์คอม-  
พิวเตอร์ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ด าเนินการโดย
ค านึงถึงความต้องการของบุคลากรทุก
ระดับ โดยการประชุมบคุลากร
ประจ าเดือน การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน การประชุมทีมบรหิารพบ
กลุ่มงาน เพื่อให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง 

 เอกสาร/หนังสือราชการ 
 การประชุมบคุลากร 
 การมอบหมายความรับผดิชอบ 
 การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 การสัมมนาบุคลากรประจ าปี 

http://opensource.cc.psu.ac.th/%20และ
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ผู้เกี่ยวข้อง วิธีก ำหนดผลกำรด ำเนินกำร กำรสื่อสำรผลกำรด ำเนินงำน 
และรับทราบข้อมูลผ่านทางการประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏิงาน  เพื่อรับ
ข้อมูลและน าไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการให้เหมาะสม 

นักศึกษา ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาทุกคณะทุกช้ันปี การจัด
กิจกรรมศูนย์คอมพิวเตอร์สญัจรเพื่อให้
ความรู้และรับฟังปัญหา เปิดช่องทางรับ
ข้อมูลผ่าน facebook, อีเมล,์ ระบบ
บริการผู้ใช้ไอที PSU SysAid เพื่อน าผล
มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาตามวงจร 
Plan Do Check Act (PDCA) อย่าง
ต่อเนื่อง  

 แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ SMS 
 เอกสาร/หนังสือราชการ/แผ่นพับ

ประชาสมัพันธ์ 
 แบบสอบถาม 
 อีเมล์ 
 เวบไซต์ 
 Facebook ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 หนังสือพิมพ ์สื่อวิทย ุ(FM.88), เสียงตาม

สายหอพักนักศึกษา 
 ป้ายโฆษณาหน้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร ์

ผู้รับบริการอื่นๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
(ท้ังผู้ใช้บริการปัจจุบัน
และผู้ทีเ่คยใช้บริการ) 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ค านึงถึงความตอ้งการ
ของผู้รับบริการ โดยการสรุปปัญหา/
ความต้องการของผู้รับบริการอื่น ๆ ดังนี ้
1. รายงานสรุปผลความพึงพอใจการรับ
บริการเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาตามวงจร Plan Do Check Act 
(PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
2. ข้อมูลป้อนกลับจากการให้บริการ
วิชาการ 
 
 

 แบบสอบถาม 
 กล่องรับความคดิเห็น 
 เอกสาร/หนังสือราชการ/แผ่นพับ

ประชาสมัพันธ์ 
 การประชุม/สัมมนา 
 หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
 หนังสือพิมพ ์สื่อวิทย ุ(FM.88) 
 จดหมายข่าว 
 ป้ายโฆษณาของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

เทศบาลเมืองบ้านพรุและมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

 เวบไซต์ 
 Facebook ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 อีเมล์ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที ่
ส าคัญ (นายจา้ง/
หน่วยงานท่ีให้การ
สนับสนุน) 

ส่งเจ้าหน้าท่ีไปเยี่ยม ณ ส านักงานของ
นายจ้างและหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนในเทศกาลปีใหม่ เช่น เทศบาล
นครหาดใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ฯลฯ  

 การประชาสัมพันธ์ทางวารสาร 
 ป้ายโฆษณา 
 เวบไซต ์
 โทรศัพท/์โทรสาร 
 

 
1.1ข(2)  การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจังเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการ

ด าเนินการ และบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร การทบทวนตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ผู้อ านวยการฯ ด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการด าเนินงานและบรรลุวิสัยทัศน์ โดยการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรองตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับค่าเป้าหมายที่วางไว้ การ
ประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและตรวจติดตามโดยทีมผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในและภายนอก และ
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะแก้ไขอย่างเร่งด่วนหรือปรับปรุงวิธีการท างาน/ให้บริการ จนกว่า
ปัญหาจะได้รับการแก้ไข มีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำง 11 วิธีกำรท ำให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ 
วิธีกำรทบทวนผล 

กำรด ำเนินกำรที่ท ำเป็นประจ ำ 
วิธีกำรท ำให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามค ารบัรอง
การปฏิบัติงานท่ีผู้อ านวยการฯ ท ากับ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุก ๆ 6 เดือน 

2. เปรียบเทยีบผลด าเนินการกับค่า
เป้าหมายทีต่ั้งไว้ของ KPI แต่ละตวัตาม
รอบที่ก าหนด 

3. ประยุกต์ใช้ระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
ISO9001: 2008 และก าหนดใหม้กีาร
ตรวจสอบระบบโดยทีมผู้ตรวจตดิตาม
คุณภาพภายในอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี/
ระบบ  และติดตามโดยที่ประชุมทบทวน
ของฝ่ายบริหารปีละอย่างน้อย 4 ครั้ง โดย
ก าหนดวาระติดตามที่ชัดเจน 

4. ประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ ซึ่งตอ้ง
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองเพื่อ
รับการตรวจประเมินทุกปี     

1. กรณีพบว่าการด าเนินงานไม่บรรลวุัตถุประสงค์ กลุ่มงานท่ี
เกี่ยวข้องจะไดร้ับใบขอให้แก้ไข เพื่อด าเนินการแกไ้ข  โดยมีการ
ก าหนดระยะเวลาและตดิตามอย่างต่อเนื่องจนกว่าปัญหานั้นจะ
ได้รับการแก้ไข 

2. หลังการตรวจประเมินคณุภาพภายในทุกครั้ง QMR น าผลการ
ตรวจประเมิน แจ้งต่อคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อทราบ และน า
ผลประเมินที่ไดร้ับไปปรับปรุงกระบวนการบริหารและให้บริการ 

1.2 การก ากบัดูแลและความรับผดิชอบต่อสังคมในภาพใหญ่  
ก.กำรก ำกับดูแลองค์กร 

1.2ก(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก าหนดวิธีการท างานและการทบทวนการท างาน ซึ่งท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ  โดยใช้ระบบการก ากับดูแลองค์กรตามแนวทางบริหารโดยใช้หลัก  
ธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำง 12 กำรทบทวนและก ำกับดูแลองค์กร 
ด้ำนที่ส ำคัญของระบบธรรมำภิบำล แนวทำง 

ความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร ์

 ผลการปฏิบตัิงานของผู้อ านวยการฯถูกทบทวนโดยอธิการบดีตาม
รอบประเมินทุกรอบ 6 เดือน และโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานระดบัมหาวิทยาลัยทุกรอบ 2 ปี 

 ผลการปฏิ บั ติ ง านของหั วห น้ ากลุ่ ม ง าน  ถู กทบทวนโดย
ผู้อ านวยการฯฯ ตามรอบการประเมินผลทุก 6 เดือน 

ความรับผิดชอบด้านการเงิน  หัวหน้าส านักงานเลขานุการตรวจสอบ/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน และดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 

 คณะกรรมการตรวจนับเงิน ท าการตรวจนบัเงินคงเหลือประจ าวัน
สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง 

 มีการรายงานข้อมูลการเงินส่งให้ผูบ้ริหารตลอดเวลา 
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ด้ำนที่ส ำคัญของระบบธรรมำภิบำล แนวทำง 
ความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน  มีการประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน การประชุมบุคลากร การ

ประชุมทีมบรหิารพบกลุ่มงานด าเนินการอย่างเปิดเผยและเผยแพร่
รายงานการประชุมผ่านระบบ Intranet 

 มีกรรมการประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยผู้บรหิาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯกรรมการชุดนี้มี
หน้าท่ีก าหนดทิศทางในการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์  

 ผลการประชุมจากคณะกรรมการต่างๆ ได้ถูกน ามาใช้เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานของศูนยค์อมพิวเตอร ์

การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็น
อิสระ 

 การรายงานผลราชการใสสะอาดในด้านการเงินและพัสดุ 
 การตรวจติดตามคุณภาพทางการศึกษา (SAR) โดยคณะกรรมการ

ที่มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

 การตรวจติดตามคณุภาพภายในตามระบบคุณภาพ ISO 9001: 
2008 โดยทีมผู้ตรวจติดตามคณุภาพภายใน และการตรวจโดย
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ 

การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้ส่วน
เสีย 

 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อที่ประชุมคณบดี และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

1.2ก(2)  ทุกรอบประเมิน 2 ปี คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการฯ จะใช้ข้อมูล
ผลการด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลจากการสอบถามบุคลากร  และข้อมูลภายนอก มา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการฯ  ผลการประเมินถูกป้อนกลับเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึง
ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจจะถูกป้อนกลับมายังผู้อ านวยการฯ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
ต่อไป   

ผู้อ านวยการฯ  ประเมินหัวหน้ากลุ่มงานทุกรอบ 6 เดือน โดยประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานทั้ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหาร ผลการประเมินส่งเป็นข้อมูลป้อนกลับอยู่บนพ้ืนฐานของการ
ทบทวนด้านพฤติกรรมและธรรมาภิบาล   

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ท าการประเมินด้านบริหารจัดการของผู้อ านวยการฯ และรอง
ผู้อ านวยการฯทุกรอบ 1 ปี ผ่านแบบส ารวจความพึงพอใจบุคลากร ผลการประเมินส่งเป็นข้อมูลป้อนกลับ
อยู่บนพื้นฐานของการทบทวนด้านพฤติกรรมและธรรมาภิบาล   

ข.กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม 

1.2ข(1) การด าเนินการกรณีที่บริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในทางลบต่อสังคม เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด และเป้าหมายในการจัดการกับผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้น ศูนย์คอมพิวเตอร์รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบเชิงลบจากข้อร้องเรียนของลูกค้า การประชุมของกลุ่มงานต่าง ๆ การประชุมอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการกับลูกค้า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เป็นข้อมูลน าเข้าในการพิจารณาผลกระทบเชิงลบ
ต่อสังคม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อกังวล  เช่น ปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นต้น ผู้อ านวยการฯจะตั้งคณะท างานเพ่ือติดตามการ
ด าเนินการจนสามารถแก้ไขปัญหาและป้องกันข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้น  โดยให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการหลัก
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คือ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากผลการด าเนินงานมีผลทางลบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผู้บริหาร
จะเร่งด าเนินการแก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเร่งด่วน  ทั้งนี้ กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและ
ระบบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน หรือหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

นอกจากนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ในการป้องกันผลกระทบทางลบ
ต่อสังคม เช่น 

 การซ่อมแซมครุภัณฑ์/วัสดุช ารุดให้น ากลับมาใช้ใหม่ได้ เพ่ือลดการจัดซื้อใหม่ และประหยัด
งบประมาณ 

 ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในด้านธนาคารขยะ 
 การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น เว็บเมล จอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เวบ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีกับลูกค้าทุกประเภท 
 การใช้กระดาษท้ังสองหน้าในการพิมพ์เอกสารเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวม 

1.2ข(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยฯ  
อย่างเคร่งครัด  และมีการสื่อสารไปยังลูกค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ผ่านเวบไซด์ จดหมายข่าว รายงานประจ าปี 
จอประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์  และเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนจากลู กค้าทุกช่องทางได้แก่ 
http://www.cc.psu.ac.th http://www.facebook.com/PSUCC โทรศัพท์หมายเลข 2101 หนังสือ
ร้องเรียน และส ารวจความพึงพอใจลูกค้าปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยฯ และใช้กระบวนการ ตัวชี้วัด ระบบตรวจสอบและติดตามของมหาวิทยาลัยฯ มาส่งเสริมและ
ก ากับดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการก ากับดูแลและตลอดทั่วทั้งองค์กร
เพราะเป็นองค์กรขนาดเล็ก และไม่เคยมีปัญหาร้องเรียนด้านการประพฤติปฏิบัติที่ไม่มีจริยธรรมใด ๆ ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ค.ควำมรับผิดชอบต่อสังคมในภำพใหญ่และกำรสนับสนุนชุมชนที่ส ำคัญ 

1.2ค(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างเครือข่ายเป็นกลยุทธ์ที่
หนึ่งจากท้ังหมด 3 กลยุทธ์หลัก โดยเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้วยการสื่อสารผ่านอีเมล์ การจัด
ประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เช่น ชุมชนโอเพนซอร์ส ชุมชนผู้ดูแลเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานงานลดเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลด
ก าลงัคน เป็นต้น    

1.2ค(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดตั้งชุมชนโอเพนซอร์ส ชุมชนเจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่าย และจัด
โครงการให้ความรู้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในพ้ืนที่ภาคใต้ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดสัมมนาด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเหล่านั้นเป็นประจ าทุกปี   

วิธีการคัดเลือกชุมชนจะเน้นชุมชนในภาคใต้เนื่องจากใกล้ที่ท าการและไม่ต้องใช้งบประมาณมากนัก
ตามศักยภาพท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถด าเนินการได้  การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดย
มีผู้อ านวยการฯ และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรจัดเผยแพร่ความรู้โดยการจัดโครงการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกัน  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ร่วมโครงการ   
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การจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชนเป็นการตอบสนองภารกิจด้านการช่วยเหลือชุมชนและสังคม  ซึ่งสอดรับ
กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนชุมชนได้รับก าร
ปรับปรุงเพ่ือให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  และมีการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลจากแบบประเมินหลังจบโครงการ 
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หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ ์
2.1 การจัดท ากลยุทธ์  

ก.กำรจัดท ำกลยุทธ์ 

2.1ก(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยการศึกษาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ, พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อการให้บริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น ความพร้อมของบุคลากร ข้อเสนอแนะจากทีมตรวจติดตาม
ระบบคุณภาพภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์ ข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยฯ ความสามารถพิเศษขององค์กร จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องนอกสถานที่ เพ่ือประเมินหาเพ่ือประเมินหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
เพ่ือเตรียมพร้อมในการรองรับและได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

ผู้บริหารใช้ข้อมูลข้างต้นมาใช้ในการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะยาว 5 ปี และ
ระยะสั้น 1 ปี ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน โดยจัดท าแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์   ซึ่ง
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยจะมีระยะเวลา 5 ปีเช่นเดียวกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ น าแผนกลยุทธ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานแล้ว ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มงานเป็นข้อมูลในการประชุมร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงานเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี และน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เมื่อแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของแต่ละกลุ่มงานผ่านความเห็นชอบแล้ว หัวหน้ากลุ่มงานจะกระจายงานไปยังผู้รับผิดชอบเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการรายบุคคลโดยก าหนดไว้ใน TOR ต่อไป และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบ  
6 เดือน  ทั้งนี้  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีจะได้รับการทบทวนทุกปี โดยที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานเช่นเดียวกัน  เพ่ือให้แผนยังคงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตลอดจนเพ่ือพิจารณาข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ก าหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี ในรอบปีต่อไป  

2.1ก(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์จุด อ่อน จุดแข็ง และอุปสรรคขององค์กรจากผลการ
ด าเนินงานปีที่ผ่านมา รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลง โดยให้
ความส าคัญกับสารสนเทศและข้อมูลที่ใช้ประกอบในการจัดท าแผนกลยุทธ์ขององค์กรในทุกขั้นตอนของ
การจัดท าแผน กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์จะด าเนินการตลอดทั้งปี โดยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนประสานข้อมูลกับหัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยจากกลุ่ม
งานต่าง ๆ ทั้งข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์โดยหัวหน้ากลุ่มงานแล้ว และข้อมูลดิบที่ต้องน ามาวิเคราะห์เอง  
น าข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้และเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา  
รายงานการวิเคราะห์จะถูกรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน
ระดับองค์กรและกลุ่มงาน  และใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบการวางแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับ 
ปีต่อไป  

ส่วนความสามารถในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติพิจารณาจากความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดทั้งระดับองค์กรและระดับกลุ่มงาน โดยตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานใช้เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผล
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การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน  ซึ่งสอดคล้องและใช้เป็นข้อมูลในการตอบตัวชี้วัดระดับศูนย์
คอมพิวเตอร์ได ้นอกจากนี้ จะพิจารณาจากจ านวนข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ลดลง จ านวนลูกค้าเก่าที่ยังคง
มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จ านวนลูกค้าใหม่ที่เพ่ิมข้ึน ปัญหาในลักษณะเดียวกันไม่เกิดซ้ าอีก 

ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

2.1 ข(1)  รองผู้อ านวยการฯก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยใช้ประเด็นวิสัยทัศน์ ข้อมูลจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความสามารถพิเศษขององค์กร มาเป็นกรอบในการก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญในแต่ละด้านที่ด าเนินการระหว่างปี 2550 -2554 และน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดท ากลยุทธ์สนับสนุนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญดังนี้ 

ตำรำง 13 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์  

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสาร- 
สนเทศและการสื่อสาร 

  

1. มีการจัดการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและ
บุคลากรมี ความรู้ ท า งด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ต า ม โ ค ร ง ก า ร 
Computer Literacy เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ตลาด แรงงาน 

  2. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคลากร 
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

  3. จัดตั้งศูนย์ทดสอบความรู้ทางคอม- 
พิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลทั่วไป 

  4. จั ด ท า แ ห ล่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่ อส าร  เพื่ อส ร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

การจัดการความรู้โดยจัดให้มีชุมชนนัก
ปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สนบัสนุนการใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารอย่างคุ้มค่า 

1. สนับสนุ น ให้ มี ก า ร ดู แลและ
จัดการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
เค รื อ ข่ า ยทา ง วิ่ ง ขอ งข้ อมู ล
ระหว่างวิทยาเขต/คณะ ภายใน
ส านักงานอธิการบดี/ส านักงาน
วิทยาเขต   

1. จัดท าหรือจัดหาระบบป้องกันการ
เข้า ถึงข้อมูลและบุกรุกทรัพยากร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยผู้ที่ไม่มีสิทธ์ิ  
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  2. จัดท าระบบและเทคนิคที่ใช้วัดการ
ใช้งานระบบเครือข่ายของแต่ละ
หน่วยงานตามปริมาณการใช้งาน
และประ เภทของข้อมู ล  และ
น าเสนอรายงานการใช้ทรัพยากร
เครือข่ายของผู้ใช้ทั้งหมดเป็นระยะ 
ๆ โดยแยกตามคณะและ 

  หน่วยงาน  เพื่อเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลลักษณะ
การใช้งานทรัพยากรเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยฯ 

  3. มีการประเมินอัตราการใช้งาน
ช่องทางสื่อสารข้อมูลระหว่าง
วิ ท ย า เ ข ต  แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับภายนอกให้มี
ค ว า ม เ ร็ ว แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
เพียงพอส าหรับการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหาร และบริการ
วิชาการ พร้อมทั้งทางวิ่งส ารอง 

  4. จัดท าระบบรักษาความปลอดภัย
ตามมาตรฐานด้านความมั่นคง
ป ล อ ด ภั ย ส า ร ส น เ ท ศ  ห รื อ
ISO27001 และพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

  5. จัดท าข้อเสนอแนะและมาตรฐาน
ด้ า นความปลอดภั ยที่ ต้ อ ง ใ ช้
ร่วมกันของระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ  รวมทั้งระบบ
รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
ทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมด 

3. การพัฒนาระบบสาร - 
สนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ ระบบสนับสนุน
การเรียนรู้ และระบบจัด
การศึกษา 

มีระบบสารสนเทศเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
สนับสนุนการเรยีนรู้และการจัด
การศึกษา 

1. สร้างทีมพัฒนามืออาชีพในการ
ออกแบบระบบ 

2. สร้างหน่วยงานให้บริการลูกค้า 
3. พั ฒ น า ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ต า ม

กระบวนการคุณภาพ 
ด้านการบริหารจัดการ   
1. มีทิศทางการพัฒนาองค์กร

ที่ชัดเจนและมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

1. รักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพที่ได้
มาตรฐานสากลและตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

1. ติดตามความเคลื่อนไหวของ
เทคนิคการบรหิารงานเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงระบบ 

2. พัฒนาและรักษาระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
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 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร
ที่ชัดเจนและมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

 

 

1. ปรับโครงสร้างการบริหารให้มี
ความคล่องตัวตามความจ าเป็น
และเหมาะสมสอดคล้องกับภารกจิ 

2. สร้างกลไกเพื่อสนับสนุนและเร่งรดั
ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตาม
สายงาน 

3. ส่งเสริมการพัฒนาบคุลากรของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกระดับอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน   
1. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี กิ จ ก ร ร ม

ร่วมกับชุมชนและองค์กร
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น  

1. จัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสในภาคใต ้

 
 2. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในการฝึกอบรมทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์   เพื่ อพัฒนา
ศักยภาพให้แก่บุคคล ชุมชนและ
องค์กรท้องถิ่น    

 
 3. ร่ วมมือกับองค์กรภาครั ฐหรื อ

เอกชนจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากร 
และชุมชนในภาคใต้   

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ 

1. สร้างรายได้จากการให้บริการ
วิชาการ 

1. พัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่ 
2. พั ฒ น า ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อให้
เข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้อย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุมชุมชนใน
ท้องถิ่น 

 
2. จัดตั้งหน่วยงานบริการธุรกิจใน

ก ากับเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การออกนอกระบบ 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
หน่วยงาน 
ในก ากับ และศึกษาช่องทางการตลาด
ของเทคโนโลยสีารสนเทศในรูปแบบ
การให้บริการที่ก่อให้เกดิรายได้   

2.1ข(2)  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับความสามารถขององค์กร วัฒนธรรม
องค์กร และสภาพแวดล้อมของศูนย์คอมพิวเตอร์และมหาวิทยาลัย เช่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร เพ่ือให้
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดตั้งศูนย์
ทดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป การจัดการความรู้โดยการ
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จัดให้มีชุมชนนักปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยนช์จากความสามารถขององค์กรและ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ความสามารถ
เหล่านั้นในการผลิต การให้บริการ และบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพือ่น าไปปฏิบัติ  

ก.กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบัติ 

2.2ก(1)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้แผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาวซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี ส่วนแผนระยะสั้น
จะเป็นแผนปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มงานซึ่งก าหนดเป็นรายปี และก าหนดถ่ายทอดเป็น TOR ของหัวหน้า
กลุ่มงานและผู้ปฏิบัติงานงานในกลุ่มงานนั้น ๆ และก าหนดตัวชี้วัดวัดผลการด าเนินงานประจ าปีทั้งระดับ
ศูนย์คอมพิวเตอร์และระดับกลุ่มงานมีรายละเอียดที่ http://dynamic.psu.ac.th/itbsc54/ 

การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด มีการก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
รายงานตัวชี้วัด มีระบบสารสนเทศเพ่ือจัดท าและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โดยมี
หัวหน้ากลุ่มงานแต่ละกลุ่มงานและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับผิดชอบการติดตาม และรายงานผล
ผ่านระบบ IT Balanced Scorecards:ITBSC (http://dynamic.psu.ac.th/itbsc54/) เป็นประจ าทุก
เดือน ตามรอบที่ก าหนด มีการก าหนดสิทธิ์ให้ผู้บริหารทุกท่านสามารถเรียกดูรายงานได้  โดยระบบจะมี
การก าหนดเกณฑ์เพ่ือเตือนให้ทราบว่าผลการด าเนินงานเริ่มมีปัญหาหรือไม่ เพ่ือน าตัวชี้ วัดที่เริ่มมีปัญหา
เข้าทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ไขปัญหาและหา
วิธีด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

2.2ก(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี  โดยมีที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
ท าหน้าที่ทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ น าแผนกลยุทธ์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มงานเป็นข้อมูลในการประชุมร่วมกับบุคลากรในกลุ่ม
งานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และน าเสนอเข้าทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เมื่อ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีผ่านความเห็นชอบแล้ว หัวหน้ากลุ่มงานจะกระจายงานไปยังผู้รับผิดชอบเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการรายบุคคลต่อไป โดยมีเครื่องมือในการท างาน คือ ระบบ IT Balanced Scorecards 
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และแบบประเมิน TOR รายบุคคล 

2.2ก(3)  ก่อนที่แผนปฏิบัติการจะได้รับการน าไปปฏิบัติ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน จะท า
หน้าที่ทบทวนความสามารถขององค์กรทั้งด้านการเงินและทรัพยากรอ่ืน ๆ ว่ามีความเพียงพอหรือมี
ความสามารถที่จะด าเนินการตามแผนได้หรือไม่ จึงอนุมัติให้ด าเนินการได้ และหัวหน้ากลุ่มงานจะจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของศูนย์คอมพิวเตอร์ และน าเสนอเข้าทบทวนใน
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ความเห็นชอบ หัวหน้ากลุ่มงานจึงจะกระจายงานไป
ยังผู้รับผิดชอบเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการรายบุคคลในรูปแบบของ TOR ต่อไป 

2.2 ก(4)  ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ดังนั้น 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการ หรือจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปจะได้รับการทบทวนอย่างทันท่วงที  และผลการทบทวนจะได้รับการกระจายไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องผ่านอีเมล์โดยเลขานุการที่ประชุม การแจ้งโดยหัวหน้ากลุ่มงาน และหากเร่งด่วนจะจัดประชุม
บุคลากรกรณีพิเศษเพ่ือแจ้งข้อมูลให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 

http://dynamic.psu.ac.th/itbsc54/
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2.2ก(5)  ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ และส่ง
บุคลากรไปพัฒนาตามแผนที่วางไว้อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี รวมทั้งจัดฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตร
ที่เป็นความต้องการร่วมกันของบุคลากรทุกกลุ่มงาน เช่น ความปลอดภัยในองค์กร ศิลปการสื่อสาร โดย
เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ และการจัดถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรที่เป็นความช านาญเฉพาะ
ด้านโดยบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดู
งานที่ตรงกับต าแหน่งงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้งหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะและหลักสูตรที่มุ่งเน้น
ผู้รับบริการ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

ตำรำง 14 แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 2554 
ล ำดับที ่ หลักสูตร กลุ่มเป้ำหมำย ช่วงเวลำที่จัด 

หลักสูตรกลำง      

1 สัมมนาบุคลากรประจ าปี  2554  บุคลากรทุกคน เดือนตุลาคม 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดแผนปฎบิัติงานประจ าปี บุคลากรทุกคน ตามความเหมาะสม 

3 อบรมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในประกันสังคม พนักงานทุกคน,ผู้สนใจ ตามความเหมาะสม 

4 อบรมระบบคุณภาพ ISO9001:2008/ ศึกษาดู
งาน Intermal  Auditor 

Intermal  Auditor   ตามความเหมาะสม 

5 อบรมบุคลากรเก่ียวกับระบบคุณภาพ 
ISO9001:2008 

บุคลากรทุกคน ตามความเหมาะสม 

6 การปรับปรุงกระบวนการท างาน/การเพิ่ม
ผลผลติในตนเอง (Personal Productive) 

บุคลากรทุกคน ตามความเหมาะสม 

7 อบรม PMQA /ระบบคุณภาพ /5 ส/ความ
เสี่ยง/การป้องกันอัคคีภัย 

บุคลากรทุกคน ตามความเหมาะสม 

8 ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอคัคภีัย บุคลากรทุกคน ตามความเหมาะสม 

9 การสร้างจิตส านึกในการให้บริการ   บุคลากรทุกคน ตามความเหมาะสม 

กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำ     

1 หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องตามความ
เหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

กลุ่มงำนจัดกำรนโยบำย  แผนและระบบคุณภำพ       

1 เทคนิคการถ่ายภาพ อังกาบ, สุธิดา ภายในปีงบประมาณ 

2 
TQA /เก่ียวกับความคืบหน้า ISO9001:2008/
ด้าน QA 

เนาวรัตน์ , อรทัย  
ภายในปีงบประมาณ 

3 การสร้าง จัดท า animation เพื่อน าเสนองาน อังกาบ , สุธิดา ภายในปีงบประมาณ 

4 ภาษาอังกฤษ เนาวรัตน ์, อรทัย , 
อังกาบ , สุธิดา  

ภายในปีงบประมาณ 
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  ดูงำน     

5 ดูงานดา้นแผนนโยบาย ด้านประชาสัมพันธ ์ 
การจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 

เนาวรัตน์ , อรทัย , 
อังกาบ , สุธิดา  

ภายในปีงบประมาณ 

กลุ่มงำนบริกำรและพัฒนำระบบสำรสนเทศ     

1 Programming Technique & Technical 
Engineer     

1.1 Software Architecture Software Design ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.2 Developing Web Applications  ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.3 Agile Development & Project 
Management ตามความเหมาะสม 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.4 Test-Driven Development by Example  ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.5 Software Testing  ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.6 SDLC Process Design หัวหน้าฝ่าย , หัวหน้า
โครงการ , SA,SD 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.7 Software Product Line หัวหน้าฝ่าย , หัวหน้า
โครงการ, SA, SD 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.8 Evaluating Software Architectures หัวหน้าฝ่าย , หัวหน้า
โครงการ, SA, SD 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.9 เครื่องมือช่วยในการจัดท ารายงาน Developer, 
Support 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

2 Security     
2.1 IT & Information Security Techniques ทีมดูแล server  ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

2.1 Secureed Coding Concept and How to 
Write a Secured Code ตามความเหมาะสม 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

3 กำรจัดกำรคุณภำพ/บริกำร     

3.1 Business Control and Planning System 
with ERP 

หัวหน้าฝ่าย, 
Supervisor,Support 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

3.2 Transform Business Model to Service 
and Architecture Design 

หัวหน้าฝ่าย, 
Supervisor,Support 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

3.3 change Management หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้า
โครงการ 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

3.4 Product and Process Quality Assurance หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้า
โครงการ 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

3.5 Software Configuration Management หัวหน้าโครงการ
,Software Design 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

3.6 Agile Development & Project หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้า ขึ้นอยู่กับผู้จัด 
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Management โครงการ 

3.7 Key to Successful IT-Project หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้า
โครงการ 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

3.8 หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการ Database, Mail 
และ Server 

Database Admin 
และทีมดูแล server 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

4 อื่นๆ     

4.1 ดูงาน ตามความเหมาะสม มี.ค. - พ.ค. 
4.2 สัมนาดา้น IT,IS จากสถาบันต่างๆ ท้ังภายใน และ

ภายนอกประเทศ 
ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

4.3 สัมนา ปขมท. หัวหน้าฝ่ายฯ ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

4.4 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มฯ ทุกคน 3 เดือน/ครั้ง 
กลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร     

  ด้ำนคอมพิวเตอร์     

1 Windows  Advance Server   ธีรพงศ์ ภายในปีงบประมาณ 

2 Action Script 3.0 พรศิลป,์ นพชาต,ิ  
สุวิทย ์

ภายในปีงบประมาณ 

3 Access ธีรพงศ์, ศราวดี ภายในปีงบประมาณ 

4 Photoshop เนาวรัตน,์ กาญจนา, 
โฆษิต 

ภายในปีงบประมาณ 

5 Joomla Template สุวิทย,์ วิพาดา,  
นพชาต ิ

  

6 การใช้งาน VBA บน Excel ดนยา, วิพาดา   

7 Flash รัชภร   

8 หลักสูตรเกี่ยวกับ WebPage Programming 
เช่น ASP,JAVA, PHP 

พรศิลป,์ นพชาต ิ ภายในปีงบประมาณ 

9 โปรแกรมด้านฐานข้อมูล (VB ทุกระดับ, 
Advance Access) 

พรศลิป,์ นพชาต ิ ภายในปีงบประมาณ 

  ด้ำนอ่ืน ๆ     

10 สนทนาภาษาอังกฤษ ศราวดี, วิพาดา,  
ธีรพงศ์ 

ภายในปีงบประมาณ 

11 สนทนาภาษาจนี     

12 การบริหารโครงการ ศราวดี,รัชภร ภายในปีงบประมาณ 

13 การคิดต้นทุนในการให้บริการ รัชภร ภายในปีงบประมาณ 

14 กลยุทธ์ของการขายแบบมืออาชพี รัชภร ภายในปีงบประมาณ 
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15 การคิดอย่างเป็นระบบ  (Mind Mapping) ดนยา, รัชภร, ศราวดี, 
เนาวรัตน ์

ภายในปีงบประมาณ 

  ดูงำน     

16 ดูงานดา้นการจัดการห้องปฏิบัตกิารเพื่อการ
เรียนการสอน+ข้อสอบ Online ที่ มทส. โคราช
, ม.นเรศวร 

ดนยา, ธีรพงศ์, โฆษิต, 
นพชาต,ิ กาญจนา 

ภายใน ธ.ค.53 

17 ดูงานดา้นอบรม ดนยา, รัชภร, 
เนาวรัตน,์ วิพาดา,  
สุวิทย,์ พรศิลป์ 

  

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป     

1 อบรมเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร และ
เลขานุการ 

ประภัสสร,ยุพดี,  
สุรีย์รัตน,์กัญญา 

ตามความเหมาะสม 

2 อบรม/สัมมนา  นโยบายกฎระเบียบทางการเงิน
และการคลัง 

ประภัสสร,ปรีดา, 
พนิดา 

ตามความเหมาะสม 

3 สัมมนาการบริหารงานพัสดปุระจ าปี ประภัสสร,สุกัญญา,  
ชะอ้อน,จารุณ ี

ตามความเหมาะสม 

4 อบรมกฎหมายปกครองเก่ียวกับการบริหารงาน
พัสด ุ

ประภัสสร,สุกัญญา,  
ชะอ้อน,จารุณ ี

ตามความเหมาะสม 

5 อบรม/สัมมนากฎระเบียบเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล 

ประภัสสร,ยุพดี,  
สุรีย์รัตน ์

ตามความเหมาะสม 

6 ประชุมข้าราชการมหาวทิยาลัยทั่วประเทศ ทุกคน ตามความเหมาะสม 

7 อบรม/ดูงานเก่ียวกับการบริหารงานในองค์กร ทุกคน ตามความเหมาะสม 

8 อบรมเทคนิคการสื่อสาร ทุกคน ตามความเหมาะสม 

9 อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ   ทุกคน ตามความเหมาะสม 

10 อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพจิต / สุขภาพ
กาย 

ทุกคน ตามความเหมาะสม 

11 หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ที่เก่ียวข้อง ตามความเหมาะสม 

กลุ่มงำนบริกำรระบบเครือข่ำยและสื่อสำร     

1 ด้านการออกแบบและดูแลอุปกรณ์เครือข่าย วิศวกรดูแลเครือข่าย ภายในปีงบประมาณ 

2 ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ผู้ดูแลระบบ ภายในปีงบประมาณ 

3 
ด้านการดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
เซิร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลระบบ 

ภายในปีงบประมาณ 

4 
ด้านการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
การใช้งานเครือข่าย นายช่างเทคนิค 

ภายในปีงบประมาณ 

5 ด้านการเขียนโปรแกรม 
วิศวกรและผู้ดูแล
ระบบ 

ภายในปีงบประมาณ 
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6 ด้านเทคโนโลยีสื่อสารยุคใหม่ วิศวกรและผู้ดูแล
ระบบ 

ภายในปีงบประมาณ 

7 หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ที่เก่ียวข้องตามความ
เหมาะสม 

ภายในปีงบประมาณ 

 
2.2ก(6)  ตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญที่ใช้ติดตามผลลัพธ์และประสิทธิผลของ

แผนปฏิบัติการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยตัวชี้วัดจ านวน 29 ตัวชี้วัด ครอบคลุมการวัดผลลัพธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลูกค้า ด้านการเงินและตลาด ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และสอดคล้องกับเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ชาติ คือ ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และด้านการน าองค์กร มีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำง 15 ตัวชี้วัดของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ล ำดับที่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้ำหมำย 

1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์     
1.1 ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามก าหนดและงบประมาณ ร้อยละ 100 
1.2 ร้อยละของข้อสอบ online MS ที่แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 
1.3 ร้อยละของการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อปี ร้อยละ 100 
1.4 จ านวนหน่วยงานที่ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ติดตั้งใน

มหาวิทยาลัย 
หน่วยงาน 10 

2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า     
2.1 ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของศูนย์

คอมพิวเตอร์   

ร้อยละ 85.00 

2.2 ร้อยละของปัญหาที่ตอบกลับลูกค้าภายใน 2 วัน ร้อยละ 98.00 
3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด     

3.1 เพ่ิมสัดส่วนระหว่างรายได้และค่าใช่จ่ายจากการบริการ สัดส่วน 1.70 
3.2 จ านวนผู้เข้าอบรม คน   
3.3 จ านวนผู้เข้าทดสอบ online คน     2,800  
3.4 จ านวนลูกค้าเชิงพาณิชย์ คน     6,000  
3.5 จ านวนหน่วยงานภายนอกที่ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หน่วยงาน 5 
4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร    

4.1 จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับสมรรถนะของแต่
ละต าแหน่งที่ก าหนด 

ร้อยละ 85.00 

4.2 ร้อยละของปัญหาที่ support สามารถแก้ปัญหาได้ ร้อยละ 85.00 
4.3 ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 85.00 
4.4 โครงการพัฒนางาน  โครงการ 4 
5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ   

http://dynamic.psu.ac.th/itbsc53/bsc-table.asp?SheetID=258
http://dynamic.psu.ac.th/itbsc53/bsc-table.asp?SheetID=258
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5.1 ข้อก าหนดที่ท าได้จากข้อก าหนดของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  
ข้อก าหนด 44 

5.2 ชั่วโมงการแก้ปัญหาแอกเซสพอยต์ PSU WiFi เฉพาะ
หน่วยงานกลางหอพัก 

ชั่วโมง 8 

5.3 สามารถแก้ปัญหาLink Internet, Intranet และวิทยาเขตได้
ภายใน60นาที 

นาท ี 60 

5.4 สามารถแก้ปัญหา Internet serverและ firewall  นาท ี 60 
5.5 สามารถแก้ปัญหาระบบตู้สาขาโทรศัพท์พ้ืนฐานและVOIP

ภายใน24ชั่วโมง 
ชั่วโมง 24 

5.6 สามารถแก้ไขserverกล้องวงจรปิดภายใน 24 ชั่วโมง ชั่วโมง 24 
5.7 สามารถแก้ปัญหาคู่สายโทรศัพท์พ้ืนฐานและVOIPภายใน 8 

ชั่วโมง 
ชั่วโมง 8 

5.8 ร้อยละของ server ที่ให้บริการได้ 95% ร้อยละ 95.00 
6 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร     

6.1 งบประมาณบริการวิชาการแบบให้เปล่า บาท  150,000  
6.2 จ านวนคนที่ได้รับการอบรมแบบให้เปล่า คน 200 
6.3 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 
6.4 การอุธรณ์จากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน คน 0 
6.5 จ านวนวันที่บุคลากรลาป่วยไม่เกิน 10 วันต่อคน วันต่อคน 10 
6.6 จ านวนบุคลากรที่ลาออก คน 2 

 

 
ข. กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนระยะสั้นและระยะยาวโดยที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากใช้วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยม
ขององค์กรเป็นกรอบในการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPIs) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และทบทวน
ทุกปี  ในปี 2554 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้จ านวน 29 ตัว (ตามตาราง 15) และคาดการณ์
ผลการด าเนินงานโดยเทียบเคียงกับผลการด าเนินงานของปีก่อน ๆ ข้อมูลจากกลุ่มงานต่าง ๆ ข้อมูลจาก
การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า และเสียงจากลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล์ facebook 
โทรศัพท์ เป็นต้น  ส่วนการเทียบเคียงผลการด าเนินงานกับผลของคู่แข่งขันหรือองค์กรในระดับเดียวกัน
นั้นยังไม่ได้เทียบเคียงอย่างเป็นทางการ แต่อยู่ระหว่างการประสานงานและก าหนดประชุมเพ่ือหารือ
ร่วมกันภายในเดือนมิถุนายน 2555 นี้   

ติดตามผลการด าเนินงานรับผิดชอบโดยรองผู้อ านวยการฯและกลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและ
ระบบคุณภาพ ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือนโดยใช้โปรแกรม IT Balanced 
Scorecards เมื่อพบตัวชี้วัดใดเริ่มมีปัญหา จะถูกรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือหา
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แนวทางแก้ไข  ผลการด าเนินงานจะถูกเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของปีก่อนในกรณีที่เป็นตัวชี้วัดเดียวกัน  แต่ยัง
ไม่มีการเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของคู่แข่งอย่างเป็นทางการ 
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หมวด 3 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 
3.1 ความผูกพนัของลูกค้า 
ก. ผลิตภัณฑ์ และกำรสนับสนุนลูกค้ำ 

3.1ก(1)  การก าหนดและสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทุกบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการ
รับฟังเสียงจากลูกค้าหลากหลายวิธี และน าข้อมูลที่ได้มาออกแบบผลิตภัณฑ์ขององค์กร ดังนี้ 

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์  กรณีเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ศูนย์
คอมพิวเตอร์ รับนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย หากเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่บริการหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ เมื่อรับความต้องการเริ่มต้นของลูกค้า ทีมบริหารจะร่วมประเมินความเป็นไปได้ในการรับงาน  
ทั้ง 2 กรณี ทีมพัฒนาฯ จะร่วมประชุมกับหน่วยงานเจ้าของระบบเพ่ือขอรายละเอียดของความต้องการ 
รวมทั้งศึกษาระบบงานนั้น ๆ เพ่ิมเติม น าข้อมูลทั้งหมดมาประมวล ออกแบบสร้างต้นแบบ (Prototype) 
ของซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนา น าเสนอกลับไปยังเจ้าของระบบ เพ่ือพิจารณายอมรับหรือแก้ไข ให้ตรงตาม
ความต้องการมากที่สุด เมื่อซอฟต์แวร์ที่พัฒนาถูกน าไปใช้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะมีช่องทางในการติดตาม
และให้ผู้ใช้งานระบบสามารถแจ้งข้อมูลข้อบกพร่อง หรือความต้องการเพ่ิมเติม เช่น Facebook อีเมล 
โทรศัพท์ จุดบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบ SysAid การออกบูธแนะน าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาในการ
สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประเทศ การสัญจรพบบุคลากรทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน
รวมทั้งนักศึกษา โดยเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการใช้งาน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้งาน และรวบรวมข้อมูลความต้องการ ส่งกลับมายังทีมผู้พัฒนาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงซอฟต์แวร์  ผ่าน
ความเห็นชอบจากทีมบริหารของศูนย์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ยังค านึงถึงการดึงดูดใจ
การใช้งานของผู้ใช้งานระบบ จึงก าหนดให้ซอฟต์แวร์ทุกระบบ ออกแบบให้ใช้งานง่าย และน่าสนใจ โดย
มอบหมายให้ Graphic Designer เป็นผู้ออกแบบ Banner, Icon, Button และมีแผนพัฒนาให้
ซอฟต์แวร์ทุกระบบรองรับการใช้งานอย่างน้อย 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

บริการฝึกอบรม ทีมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมได้ท าวิจัยส ารวจความต้องการ โดยกลุ่มตัวอย่างมีทั้งกลุ่ม
ลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า รวมทั้งรับความต้องการจากช่องทางอ่ืน ๆ ด้วย เช่น Facebook อีเมล โทรศัพท์ 
จุดบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ การสัญจรพบบุคลากรทุกระดับของคณะ/หน่วยงานรวมทั้ งนักศึกษา 
นอกจากนี้ โครงการฝึกอบรมทุกโครงการจะประเมินผลโดยมีหัวข้อหลักสูตรที่ต้องการอบรมเพ่ิมเติม เป็น
ค าถามหนึ่งในแบบประเมินผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลความต้องการจากลูกค้าเก่า ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวม
และส่งให้ทีมสร้างและพัฒนาหลักสูตร เพื่อจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งนอกจากจะใช้ข้อมูลความต้องการ
ที่ได้รับ ทีมสร้างและพัฒนาหลักสูตร จะท าการศึกษา ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งศึกษาจากหลักสูตรของสถาบันจัดฝึกอบรมอ่ืน ๆ โดยหลักสูตรที่สร้างเพ่ือกลุ่มนักศึกษา จะเน้น
การสอนแบบให้หลักวิชาในแต่ละโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แนะน าการน าไปประยุกต์ใช้ ระยะเวลาที่ใช้
อบรมประมาณ 15-30 ชั่วโมง ส าหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป เน้นการสอนแบบการน าไปใช้งานเฉพาะเรื่อง 
อาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 โปรแกรมในการเรียนรู้ ระยะเวลาที่ใช้อบรมประมาณ 12-18 
ชั่วโมง หากเป็นลูกค้ารายหน่วยงาน หลักสูตรที่ออกแบบจะสามารถตอบสนองความต้องการที่ลูกค้าแจ้ง
มา เพราะลูกค้าสามารถน าชิ้นงานในงานของตนมาใช้ในการเรียนรู้ได้ นอกจากหลักสูตรแล้ว ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ยังก าหนดราคาค่าลงทะเบียนที่ไม่สูงเกินไป เมื่อเทียบกับสถาบันฝึกอบรมในกรุงเทพฯ 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในส่วนภูมิภาคประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง 
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บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย
อ้างอิงแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ศึกษาติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  และน ามาใช้ในการวางแผน ออกแบบระบบเครือข่ายและสื่อสารของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 
วิทยาเขต โดยเน้นคุณลักษณะพิเศษของระบบ คือ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีเพียงพอต่อความต้องการ
และสนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย ระบบมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สามารถป้องกันภัยคุกคาม
จากแหล่งอื่นได้ และให้บริการได้ ตลอด 24 ชั่วโมง 

3.1ก(2)  ทุกบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าผ่าน
หลายช่องทาง เช่น Facebook อีเมล โทรศัพท์ จุดบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ การสัญจรพบบุคลากร
ทุกระดับของคณะ/หน่วยงานรวมทั้งนักศึกษา เอกสารประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ลูกค้า
ได้รับทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และสนใจที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังใช้กลไกส่งเสริมการตลาด
ส าหรับบางผลิตภัณฑ์ ในการสนับสนุนให้ลูกค้ามาใช้บริการ ได้แก่ บริการฝึกอบรม เพ่ิมความสะดวกให้
ลูกค้าสามารถดูตารางโครงการฝึกอบรม รายละเอียดหลักสูตร และสมัครเข้ าอบรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถช าระเงินค่าบริการได้อย่างหลากหลาย เช่น การโอนเงิน
เข้าบัญชีศูนย์คอมพิวเตอร์ ธนาณัติ หรือช าระด้วยตนเอง นอกจากนี้ มีส่วนลดค่าลงทะเบียนให้ ในกรณี
ท าตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ หรือคิดค่าบริการพิเศษส าหรับลูกค้าประจ า ส าหรับบริการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ จัดฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ที่พัฒนา เพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ และจัดทีมเจ้าหน้าที่
บริการลูกค้าคอยให้ค าแนะน าในการใช้งานและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน ลูกค้าจะได้ไม่เกิดความ
กังวลใจในการใช้งาน เป็นการสนับสนุนให้มีการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนซอฟต์แวร์ใดที่ได้ถูก
น าไปใช้งานกับองค์การอ่ืนด้วย เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาไทย (ALIST) ศูนย์
คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนา user group เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน 
อีกท้ังยังสามารถหากลุ่มลูกค้าใหม่ได้ด้วย นอกจากนี้ยังท าตลาดเชิงรุกด้วยการออกบูธในงานสัมมนาด้าน
เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา (WUNCA) ที่มีการจัดสัมมนาไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีการ
จัดสัมมนาไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

กลไกในการปฏิบัติงานดังกล่าว จะถูกก าหนดด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ผ่านที่ประชุมของกลุ่มงาน ซึ่งมีรอบของการประชุมอย่างสม่ าเสมอ ท าให้มั่นใจได้ว่า
กลไกรวมถึงข้อก าหนดต่าง ๆ จะถูกน าไปปฏิบัติ และจะถูกถ่ายทอดไปยังทุกคนในองค์กรเพ่ือรับทราบ
ร่วมกันผ่านที่ประชุมบุคลากรประจ าเดือน 

3.1ก(3)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดรับฟังเสียงจากลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง หากมี
ประเด็นทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามา จะมีกระบวนการก าหนดและสร้างนวัตกรรมโดยหัวหน้ากลุ่มงานหารือกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และพิจารณาขีดความสามารถเบื้ องต้นก่อน หากมี
ความสามารถที่จะด าเนินการได้ ก็จะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือขอความเห็นชอบ โดย
จ าแนกโครงการเป็น 2 ประเภท คือ โครงการเร่งด่วน และไม่เร่งด่วน  และรายงานผลการด าเนินงานไป
ยังหัวหน้ากลุ่มงานทุกสัปดาห์ รายงานในที่ประชุมติดตามโครงการทุกเดือน และรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทันต่อทิศทางและความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ 

ข. กำรสร้ำงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ำ 

3.1ข(1)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2008 ในการ
ให้บริการ โดยจัดท าระเบียบปฏิบัติ (Procedure) ของกระบวนการให้บริการทุกผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
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Flow Chart ของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และคู่มือที่จ าเป็นในการ
ให้บริการ ประกาศให้บุคลากรทุกคนรับทราบ โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้น ๆ ทราบ
ความสัมพันธ์ของทั้งกระบวนการให้บริการ มีคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาด สามารถท างาน
แทนกันได้ และเกิดการประสานงานที่ดีระหว่างกลุ่มงาน ท าให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีค่านิยมร่วมขององค์กร ซึ่งเกิดจากการแสดงความเห็นของบุคลากร คือ 
WISH3 ก าหนดให้ Integrity คือการให้บริการอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม และ Service mind คือ 
การมีจิตบริการ เพ่ือสร้างความตระหนักด้านการมุ่งเน้นลูกค้า อันจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจใน
การรับบริการ และมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีทุกครั้งที่มาใช้บริการ อันจะส่งผลต่อความ
ผูกพันของลูกค้า สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ ลูกค้ามีความภักดีต่อบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งที่ผ่านมา
จะพบว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เคยใช้บริการฝึกอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ จะกลับมาใช้
บริการซ้ าอีกในหลักสูตรอ่ืน ๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ บริษัทสยามเซมเพอร์เมท 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา หรือบางหน่วยงานที่มีหลายสาขา เช่น บริษัทซีพีเอฟ เทรน
นิ่งเซ็นเตอร์ จ ากัด จะใช้บริการฝึกอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาบุคลากรของบริษัทในหลาย
สาขาของภาคใต้ เช่น สาขาบ้านจ่า สาขาระโนด สาขาชุมพร เป็นต้น 

นอกจากนี้ ทุกปีศูนย์คอมพิวเตอร์จะจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกขวัญใจชาวศูนย์คอมพิวเตอร์ จาก
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประทับใจของเพ่ือนร่วมงานและลูกค้า มีการประเมินผล
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรทุกระดับในหัวข้อ จริยธรรม การ
มุ่งเน้นผู้รับบริการ การมุ่งเน้นคุณภาพ จัดสัมมนาบุคลากรประจ าปี ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุ่งเน้นลูกค้า และกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึง
การให้บริการที่ดี เช่น จัดสัมมนาประจ าปี  ในหัวข้อ ศิลปะการบริการ การสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน เป็นต้น 

3.1ข(2)  การสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม จะแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

กลุ่มนักศึกษา ซึ่งใช้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ที่ พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ 
บริการฝึกอบรม และบริการเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ แนะน า
บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ แจกนักศึกษาใหม่ และท าเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์วางไว้บนหน้าเวบไซต์ของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือให้ความรู้การใช้บริการต่าง ๆ ในเดือนแรกของ
การเปิดภาคการศึกษา จะจัดกิจกรรมสัญจร เพ่ือบริการแก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของนักศึกษา บริการฝึกอบรม จะมีการเข้าพบฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะ เพ่ือ
ทราบความต้องการในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา และจัดท าหลักสูตรเฉพาะที่
เหมาะและตรงตามความต้องการของคณะและนักศึกษา เช่น จัดท าหลักสูตร พัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และโปรแกรม
ชุด Office ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากเป็นข้อบังคับของคณะที่ก าหนดให้ นักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนต้องมีใบรับรองความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว และจะไป
ประชาสัมพันธ์ที่คณะในช่วงใกล้ปิดภาคเรียน เนื่องจากนักศึกษาจะมีเวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนเท่านั้น 

กลุ่มบุคลากร ซึ่งใช้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ที่พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ 
บริการฝึกอบรม  บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมสัญจรไปยังคณะ/
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการเพ่ิม และน า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงบริการ 

https://dss.psu.ac.th/dss_person/train/train_staff_detail.asp?trainid=2753
https://dss.psu.ac.th/dss_person/train/train_staff_detail.asp?trainid=2753
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กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ใช้บริการฝึกอบรม  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมไปยัง
ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่อย่างสม่ าเสมอ ผ่านหลายช่องทางเช่น Facebook อีเมล โทรศัพท์ จุดบริการของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เอกสารประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ไปเยี่ยมลูกค้าเพ่ือน าเสนอหลักสูตร
ฝึกอบรม ฯลฯ ตอบสนองความต้องการให้เหนือกว่าความคาดหวัง การเพ่ิมบริการจัดอบรมแบบ  
In House โดยจัดทีมวิทยากร เอกสารประกอบการอบรม และเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปบริการถึงหน่วยงาน
ของลูกค้า ท าให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย และลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ย
เลี้ยงของพนักงาน 

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความผูกพันกับองค์กร เช่น 
บริการฝึกอบรม ส่ง ส.ค.ส. และเยี่ยมเยียนลูกค้าในโอกาสปีใหม่ โทรศัพท์ไปทักทายกับผู้ประสานงานของ
หน่วยงานที่เคยมาใช้บริการ บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ จัดกิจกรรมสัมมนา ALIST User Group เป็น
ประจ าทุกปี ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือรับฟังปัญหาและรับความต้องการ
เพ่ิมเติม รวมทั้งเชิญลูกค้าใหม่เข้าร่วมด้วย เพ่ือให้ทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เป็นจริงมากที่สุดและมี
แหล่งอ้างอิงที่เป็นตัวบุคคล การออกบูธน าเสนอระบบสารสนเทศที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาในงาน
สัมมนา WUNCA ทุกปี เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานและเห็นถึงพัฒนาการของระบบที่พัฒนาตามล าดับ  

3.1ข(3)  ศูนย์คอมพิวเตอร์สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง และสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ เพ่ือสร้างความตระหนักในการมุ่งเน้นลูกค้าในทุก
โอกาส เช่น การประชุมบุคลากรเดือนละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมผู้บริหารพบกลุ่มงาน 2 เดือนต่อครั้ง มีการ
ประชุมติดตามโครงการของบุคลากรกลุ่มสาขาขาดแคลน การยกตัวอย่างขององค์กรที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ
มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นและสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และใช้ช่องทางใน
การรับฟังเสียงจากลูกค้าทุกช่องทาง เช่น การประชุมร่วมกับลูกค้า การรับฟังข้อเสนอแนะผ่านอีเมล  
Facebook เป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วตามระบบคุณภาพที่
ก าหนดไว้ เช่น การก าหนดตัวชี้วัดเรื่องระยะเวลาในการตอบกลับลูกค้าไว้ในกลุ่มงานบริหารทั่วไปและ
กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ  เมื่อบุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและได้รับการ
ปลูกฝังให้มีวัฒนธรรมในการมุ่งเน้นลูกค้า ส่งผลให้บุคลากรตระหนักถึงการให้บริการที่ทันต่อความ
ต้องการของลูกค้า และลูกค้าเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรในที่สุด 
3.2 เสียงของลูกค้า  

ก. กำรรับฟังลูกค้ำ 

3.2ก(1)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดช่องทางการรับฟังเสียงจากลูกค้าอย่างหลากหลายและเปิดบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง ดังตาราง 16 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น าไปด าเนินการต่อได้ทันที โดยวิธีการรับฟังภายในวงจร
ชีวิตของการเป็นลูกค้า ซึ่งช่องทางการรับฟังคล้ายคลึงกัน และตั้งแต่ปี 2553 ได้เพ่ิมช่องทางแจ้งข้อ
ร้องเรียนส าหรับลูกค้าภายใน เช่น นักศึกษา บุคลากร สามารถแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะออนไลน์
ผ่านระบบ SysAid ข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาจะถูกส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือด าเนินการทันที มี
การติดตามผลการด าเนินการโดยหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งบริการเสร็จสิ้น นอกจากนี้ได้
ก าหนดให้กลุ่มงานจัดการนโยบาย แผนและระบบคุณภาพ ท าหน้าที่ติดตามความคิดเห็นของลูกค้าใน
เรื่องคุณภาพการให้บริการในภาพรวม โดยการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกบริการปีละ 1 ครั้ง 
เป็นอย่างน้อย และผู้ให้บริการยังมีการติดตามผลการให้บริการเป็นรายโครงการหรือทุกครั้งที่ให้บริการ
เสร็จสิ้น เช่น การใช้แบบประเมินหลังจบโครงการอบรม การประเมินหลังการใช้บริการ helpdesk  การ
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รับฟังข้อเสนอแนะจากการสัมมนา ALIST User Group ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ป้อนกลับอย่างทันท่วงทีและน าข้อมูลไปปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามาก
ยิ่งขึ้น 

ตำรำง 16 ช่องทำงกำรรับฟังเสียงจำกลูกค้ำ 
ผู้เกี่ยวข้อง ช่องทำงกำรรับฟังเสียงจำกลูกค้ำ 

นักศึกษา 
บุคลากร 
ผู้บริหาร 

 โทรศัพท ์
 อีเมล 
 เวบไซต์ 
 Facebook ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 ระบบ SysAid 
 กล่องรับความคิดเห็น 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 แบบประเมินการให้บริการ 

ผู้รับบริการอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและภาค 
เอกชน (ทั้งผู้ใช้บริการปัจจุบันและผู้
ที่เคยใช้บริการ) 

 โทรศัพท ์
 อีเมล 
 เวบไซต์ 
 Facebook ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 กล่องรับความคิดเห็น 
 แบบประเมินการให้บริการ 
 การประชุม/สัมมนา 

3.2ก(2)  กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ รับผิดชอบหลักในการรับฟังเสียงของ
ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน การด าเนิ นการด้าน
การตลาดเชิงรุกด้วยกิจกรรมศูนย์คอมพิวเตอร์สัญจร การจัดบูธในงานประชุม /สัมมนา เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการ และรับฟังลูกค้าในอนาคต ซึ่งข้อมูลจากการรับฟังลูกค้าทั้งหมดจะน าไป
เป็นข้อมูลป้อนกลับส าหรับกลุ่มงานที่เก่ียวข้องใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ 

3.2ก(3)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพตามมาตรฐานISO9001:2008 ในการจัดการ
ข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยได้จัดท าระเบียบปฏิบัติเรื่องการแก้ไขและป้องกันปัญหาซึ่งครอบคลุมการ
จัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า และก าหนดตัวผู้รับผิดชอบชัดเจน คือ 1) ตัวแทนของฝ่ายบริหารด้าน
คุณภาพ ท าหน้าที่รับค าร้องเรียนจากลูกค้า ติดตามการแก้ไขปัญหา 2) หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องสั่งการ
ในการแก้ไขข้อร้องเรียน ติดตามไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า และดูแลให้มาตรการแก้ไขเป็นไปอย่างถูกต้อง 3) 
ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในออกใบ CAR เมื่อพบข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงานและให้บริการและตรวจ
ซ้ าเพ่ือติดตามผลการแก้ไข 4) ทีมแก้ไขปัญหา ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย รายงานผลตาม
ก าหนด และสื่อสารกับลูกค้าถึงความบกพร่องที่เกิดขึ้นหรือหารือในแนวทางการแก้ไข ด าเนินการแก้ไขให้
เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า หาแนวทางการชดเชยความบกพร่องที่ เกิดขึ้นให้แก่ลูกค้า เช่น การให้ส่วนลด
พิเศษในการขอใช้บริการครั้งต่อไป เป็นต้น  ส าหรับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยเจ้าหน้าที่ระดับ
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ปฏิบัติการ จะถูกรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือพิจารณาตัดสินใจและก าหนดแนว
ทางแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ข. กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำ 

3.2ข(1)  กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ รับผิดชอบการประเมินความพึงพอใจ
ลูกค้าทุกบริการปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย โดยการส ารวจครอบคลุมบริการต่าง ๆ ได้แก่ บริการการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ทุกระบบ เช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบส่งระดับขั้นผล
การเรียน ระบบบริหารงานบุคคลส่วน Back Office ระบบ MIS-DSS ระบบภาระงานอาจารย์ เป็นต้น 
บริการระบบเครือข่าย บริการ help desk บริการเวบเมล บริการระบบโทรศัพท์และประชุมทางไกล ซึ่ง
ผลการส ารวจจะได้รับการวิเคราะห์และสรุปรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน และแจ้งให้ผู้
ที่เก่ียวข้องรับไปปรับปรุงแก้ไขการบริการ  นอกจากนี้ ทุกบริการที่มีระยะเวลาการด าเนินโครงการไม่นาน
มาก และมีกลุ่มลูกค้าหลากหลาย มีทั้งลูกค้าที่ เป็นนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ฯ รวมทั้ง
บุคคลภายนอก ศูนย์คอมพิวเตอร์จะก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 
หลังสิ้นสุดการให้บริการเป็นรายโครงการ เช่น บริการฝึกอบรม บริการ  help desk บริการตรวจและ
วิเคราะห์ข้อสอบ เป็นต้น ผู้ให้บริการจะท าการสรุปผลการประเมิน  และน าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้าไปปรับปรุงการให้บริการครั้งต่อๆ ไป 

3.2ข(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประเมินความพึงพอใจลูกค้าโดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์หรือ
แบบสอบถามที่เป็นกระดาษปีละ 1 ครั้ง ข้อมูลจากแบบสอบถามจะได้รับการวิเคราะห์และสรุปรายงาน
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือกระจายให้หัวหน้ากลุ่มงานที่ เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงแก้ไข  
และผลที่ได้จะเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเอง ส่วนการเทียบเคียงผลส ารวจความพึงพอใจกับระดับ
ความพึงพอใจขององค์กรอ่ืนในระดับเดียวกันยังไม่ได้ด าเนินการอย่างเป็นทางการ แต่อยู่ระหว่างการ
ประสานงานและก าหนดประชุมเพ่ือหารือร่วมกันภายในเดือนมิถุนายน 2555 นี้   

3.2ข(3)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ก าหนดให้การประเมินความไม่พึงพอใจเป็นหัวข้อหลักข้อหนึ่งในแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ าปี เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา  โดยก าหนดเป็นค าถาม
ปลายเปิด “สิ่งที่ท่านไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์มากที่สุด 3 ล าดับแรก” ให้ลูกค้า
ระบุความไม่พึงพอใจบริการต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ข้อมูลที่ได้รับจากแบบส ารวจจะถูกสรุปและรายงานเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือทราบและกระจายให้หัวหน้ากลุ่มงานรับไปแก้ไขหรือปรับปรุงใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง หากเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงได้ภายใต้ความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่ก็จะ
ด าเนินการทันที เช่น “ระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบเครือข่ายเกิดปัญหาช่วงลงทะเบียนเพราะมี
นักศึกษาใช้งานพร้อมกันจ านวนมาก ท าให้ลงทะเบียนไม่ได้” กลุ่มงานที่รับผิดชอบจะเตรียมความพร้อม
และเฝ้าระวังบริการในช่วงที่มีการลงทะเบียนเป็นพิเศษ  เพ่ือให้การลงทะเบียนของนักศึกษาเป็นไปอย่าง
ราบรื่น แต่กรณีเป็นเรื่องท่ีต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ก็จ าเป็นต้องวางแผนงบประมาณเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาในรอบปีต่อไป หรือหากเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องขอความเห็นชอบ
จากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ก่อน 

ค. กำรวิเครำะห์และใช้ข้อมูลลูกค้ำ 

3.2ค(1)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก าหนดกลุ่มลูกค้าตามประเภทลูกค้า คือ นักศึกษา บุคลากร ส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยฯ ลูกค้ารายกลุ่มจากส่วนราชการและภาคเอกชนภายนอก ลูกค้ารายบุคคลทั่วไป 
และก าหนดส่วนตลาดตามประเภทของบริการ คือ บริการฝึกอบรม บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการตรวจ
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และวิเคราะห์ข้อสอบ บริการทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ โดยค านึงถึงลูกค้าของคู่แข่งหรือลูกค้าที่พึง
มีในอนาคตด้วยการใช้ข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการที่ให้บริการ ความคิดเห็นที่ได้จากการจัด
กิจกรรม ALIST User Group ข้อเสนอแนะจากทุกช่องทาง  และใช้ข้อมูลสารสนเทศของลูกค้าที่ได้จาก
ช่องทางข้างต้นมาด าเนินการด้านการตลาดเชิงรุก เช่น การออกหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ โดยแนบแผนการฝึกอบรมเพ่ือให้ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจ การเดินทางไปน าเสนอผลิตภัณฑ์
ที่ส านักงานของลูกค้า เพ่ือแนะน าบริการให้สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละประเภทภายใต้ศักยภาพที่มี  ซึ่ง
บริการลักษณะนี้ ได้แก่ บริการฝึกอบรม และบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

3.2ค(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ น าข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้จากกระบวนการฟังเสียงของลูกค้า ข้อมูล
จากทีมการตลาดที่ได้จากกิจกรรม ALIST User Group ข้อมูลจากการติดตามเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ใน
กลุ่มงาน ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะของผู้ว่าจ้าง เช่น คณะกรรมการตรวจรับระบบห้องสมุดของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งไปยังกลุ่มงานที่รับผิดชอบน าไปประชุมร่วมกันในกลุ่มงาน 
เพ่ือก าหนดและคาดการณ์ความต้องการที่ส าคัญของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ 
เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีความสามารถให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ โครงการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้า กรณีไปเสนอบริการแล้วลูกค้ามีความ
ต้องการหรือข้อก าหนดที่แตกต่างไปจากบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอ  ทางทีมพัฒนาระบบจะหารือ
ร่วมกันเพื่อวิเคราะห์และประเมินความต้องการนั้น และสรุปผลการตัดสินใจที่จะปรับปรุงระบบให้ตรงกับ
ความต้องการลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินงานของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

3.2ค(3)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลบุคลากร และ
ฐานข้อมูลลูกค้าฝึกอบรมทุกประเภท เพ่ือดูแนวโน้มลูกค้าและการตลาด การออกแบบหลักสูตรใหม่ ๆ 
หรือการจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ใหม่ โดยมีที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท าหน้าที่กลั่นกรอง
และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ และผู้อ านวยการฯ สื่อสารผ่านที่
ประชุมระดับต่าง ๆ และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการเพื่อสร้างวัฒนธรรมการมุ่งเน้นลูกค้า 

3.2ค(4)  กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับฟังเสียง
ของลูกค้า และยังมีเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของกลุ่มงานบริการและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เจ้าหน้าที่เครือข่าย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ข้อร้องเรียนจากลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบให้บริการโดยตรง เพ่ือ
ปรับปรุงบริการได้ทันที กรณีเป็นเรื่องท่ีกระทบด้านนโยบาย เช่น ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์
ที่ให้บริการเดิมเพ่ือปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น ต้องรับบุคลากรเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอกับภาระงาน ข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานซึ่งจะมีการประชุมทุกสัปดาห์ เพ่ือพิจารณา
ตัดสินใจ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วกลุ่มงานที่รับผิดชอบน าไปด าเนินการได้ทันที 
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หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
4.1 การวดั การวเิคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
ก. กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร 

4.1ก(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ใช้วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร
เป็นกรอบในการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPIs) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัดจะถูกก าหนดและ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการฯเป็นประธาน รอง
ผู้อ านวยการฯ หัวหน้ากลุ่มงานและรองหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานเป็นกรรมการ โดยมีนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนเป็นเลขานุการที่ประชุม 

การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPIs) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้น าหลักการของ Balance Score 
Card มาใช้ โดยวัดผลการด าเนินงานใน 4 มุมมองคือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  

การก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัด ใช้ข้อมูลจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นเกณฑ์
ในการชี้วัดผลการด าเนินงาน  การรายงานตัวชี้วัดมีทั้งรายงานระยะสั้น และรายงานระยะยาว เช่น เป็นราย
เดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี   และสามารถใช้ข้อมูลจากตัวชี้วัดในการตอบตัวชี้วัดระดับ
มหาวิทยาลัยฯ กพร. สมศ และ สกอ. ได้ 

จากตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ จะได้รับข้อมูลสนับสนุนจากการด าเนินงานของ
กลุ่มงานต่างๆ กลุ่มงานต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานขึ้นมาเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนตัวชี้วัดของศูนย์
คอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลเพ่ือวัดผลการด าเนินงานระดับกลุ่มงานด้วย ซึ่งการจัดท าตัวชี้วัดระดับกลุ่ม
งานจะจัดท าตามพันธกิจของกลุ่มงานซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทั้ง 4 มุมมองตามหลักการของ Balance Score 
Card แต่เน้นมุมมองที่เก่ียวข้องโดยตรงกับภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน โดยหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้จัดท าตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน โดยประชุมร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงาน และน าเข้าทบทวนในที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานก่อนประกาศใช้  

ในการประกาศใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ (ตาราง 15 หมวด 2) ผู้อ านวยการฯ
แจ้งให้บุคลากรทราบประมาณเดือนตุลาคมของทุกปีในที่ประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีการประชุม
เป็นประจ าทุกเดือน  การประกาศใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้แจ้งให้บุคลากร
ในกลุ่มงานทราบ พร้อมหารือแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน 

การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับศูนย์คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบโดยกลุ่มงานจัดการ
นโยบายแผนและระบบคุณภาพ  การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน รับผิดชอบโดย
หัวหน้ากลุ่มงานโดยติดตามผ่านโปรแกรม IT Balanced Scorecards:ITBSC (http://dynamic.psu. 
ac.th/itbsc54/) เป็นประจ าทุกเดือน และเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบรรจุเป็นวาระใน
การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เมื่อพบว่าตัวชี้วัดเริ่มมีปัญหาจะน าเข้าทบทวนในที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข 

http://dynamic.psu/
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นอกจากติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามที่กล่าวมาแล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์ยังได้ติดตาม
คุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2008 โดยมีการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพภายในที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
ISO9001:2008 เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนและกระบวนการคุณภาพทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้ง
ต่อปี และตรวจติดตามโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระปีละ 1 ครั้ง  เพ่ือ
ตรวจติดตามและรับรองกระบวนการให้บริการว่ายังคงสอดคล้องกับข้อก าหนดคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO9001:2008  

4.1ก(2) ในการก าหนดคู่แข่งเชิงเปรียบเทียบ ศูนย์คอมพิวเตอร์พิจารณาคู่แข่งเชิงเปรียบเทียบจาก
องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมและลักษณะงานที่ใกล้เคียงกัน การเทียบเคียงจะเทียบเคียงทุกกระบวนการหลัก 
และทุกภารกิจ โดยได้ก าหนดคู่แข่งเชิงเปรียบเทียบ คือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

นอกจากการเทียบเคยีงโดยใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากคู่แข่งเชิงเปรียบเทียบแล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์มี
การใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบโดยพิจารณาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย  ผลการด าเนินงาน ข้อมูลจากลูกค้า
และผู้เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพทั้งจากภายใน และภายนอก ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงน าเกณฑ์มาตรฐานของ กพร. สมศ. และ 
สกอ. มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ส าหรับปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์
คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงสอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ และแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

4.1ก(3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีช่องทางรับความต้องการ และข้อร้องเรียนจากลูกค้าในหลายๆช่องทาง
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล Facebook และช่องทาง Help & Document 
ในเว็บไซด์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (http://www.cc.psu.ac.th)  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการรับความ
ต้องการ ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  มีการก าหนดกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะที่
ต้องการการตัดสินใจจะสรุปผ่านทางหัวหน้ากลุ่มงาน น าเข้าทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานซึ่ง
มีการประชุมกันทุกสัปดาห์ เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายหรือแนวทาง ในการให้บริการหรือแก้ไขปัญหา  โดย
หัวหน้ากลุ่มงานจะเป็นผู้รับนโยบายหรือแนวทาง ในการให้บริการหรือแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นเพ่ือชี้แจงกับ
ผู้รับผิดชอบในการน าไปปฏิบัติ และสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายหรือแนวทางข้างต้นรายงานให้ที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานรับทราบ   มีการรวบรวมข้อมูล ความต้องการ ข้อร้องเรียนที่ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เข้าสู่ระบบเพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูล และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 

4.1ก(4) ศูนย์คอมพิวเตอร์มีนโยบายในการทบทวนตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPIs) ทุกปี และน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือให้ความเห็นชอบ และหัวหน้ากลุ่มงานชี้แจงตัวชี้วัดให้บุคลากรในกลุ่ม
งานรับทราบและก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานตัวชี้วัด  มีระบบสารสนเทศเพ่ือจัดท า
และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานแต่ละกลุ่มงานและนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนรับผิดชอบการติดตามและรายงานผลผ่านระบบตามรอบที่ก าหนด มีการก าหนดสิทธิ์ให้
ผู้บริหารทุกท่านสามารถเรียกดูรายงานได้  โดยระบบจะมีการก าหนดเกณฑ์เพ่ือเตือนให้ทราบว่าผลการ
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ด าเนินงานเริ่มมีปัญหาหรือไม่  เพ่ือน าตัวชี้วัดที่เริ่มมีปัญหาเข้าทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
เพ่ือก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ไขปัญหาและหาวิธีด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

การพัฒนาระบบสารสนเทศด าเนินการในลักษณะของการจัดท าโครงการ มีแผนในการด าเนินโครงการ
ที่ชัดเจน มีการติดตามผลการด าเนินโครงการโดยหัวหน้าโครงการ มีการรายงานผลการด าเนินโครงการทุก
สัปดาห์  ในรูปแบบของรายงานซึ่งมีการก าหนดพ้ืนที่ในการรวบรวมรายงานไว้และประกาศให้ทุกคนในกลุ่ม
งานรับทราบ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการจากรายงานประจ าสัปดาห์ หากมีปัญหา /
อุปสรรคในการด าเนินโครงการจะมีการประชุมทีมงานเพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคนั้น
ทันที  หากมีโครงการใดเริ่มมีปัญหาหรือมีปัจจัยที่มากระทบท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผน จะ
อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการโครงการก่อนและหัวหน้ากลุ่มงานจะรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานซึ่งมีการประชุมทุกสัปดาห์   เมื่อปิดโครงการหัวหน้าโครงการจะจัดท ารายงานสรุปปิดโครงการ ซึ่ง
มีรายละเอียดของผลการด าเนินโครงการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รวมถึงความรู้ที่ได้จากการ
ด าเนินโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับโครงการอ่ืนต่อไป ในทุกเดือนจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
รายงานผลการด าเนินงานของบุคลากรสาขาขาดแคลน โดยมีผู้อ านวยการฯเป็นประธานการประชุม    

ผู้อ านวยการฯก าหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนบันทึกผลการปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือซึ่งแต่ละ 
กลุ่มงานตกลงกัน เช่น กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร บันทึกไว้ในซอฟต์แวร์ชื่อ SysAid กลุ่มงาน
บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศบันทึกไว้ในซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า DotProject เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็น
ประโยชน์กับเจ้าตัวในการน ามาใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) อีกทั้งเป็นประโยชน์กับหัวหน้า
กลุ่มงานในการตรวจติดตามการท างานของบุคลากรภายในกลุ่มงาน และสามารถน ามาใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานของตนเองได้ อีกทั้งข้อมูลบางส่วนสามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบ
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานระดับกลุ่มงานและระดับองค์กรได้ และในอนาคตหากการบันทึกผลการปฏิบัติงาน
เป็นระบบมากขึ้นยังสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพ่ือเก็บไว้เป็นประวัติการท างานของแต่ละบุคคล 
ตลอดจนใช้ประกอบการวางแผนอัตราก าลังได้อีกด้วย 

ข. กำรวิเครำะห์ และทบทวนผลกำรด ำเนินกำร 

การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการโดยหัวหน้ากลุ่มงานและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาตัดสินใจ เพ่ือให้มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้กับองค์กร ใน
การประเมินผลส าเร็จขององค์กร ผลการด าเนินการในเชิงแข่งขันและความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งใช้ในการประเมินความสามารถขององค์กรที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการขององค์กรและความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงาน
อยู่ ดังนี้ 

1. ด้านภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ โดย
วิเคราะห์ว่าศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นใดบ้าง และการ
ด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอยู่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯครบถ้วนแล้ว
หรือไม่   
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2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ และปัญหาของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ
ภายนอก  ทั้งท่ีได้รับจากผลการส ารวจความพึงพอใจ และที่ได้รับจากการเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์จัดท าขึ้น 

3. พันธกิจของแต่ละกลุ่มงานรวมถึงผลการด าเนินงานตามพันธกิจและผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
4. ด้านพัสดุ การเงิน การคลัง เพ่ือจัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง การวิเคราะห์ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ 
5. ด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นตามภาระงานที่

รับผิดชอบ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. การติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงการบริการให้เหมาะสมและ

สอดคล้องต่อความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ และความต้องการของชุมชน  

ค. กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ถ่ายทอดนโยบายจากผู้อ านวยการฯไปยังหัวหน้ากลุ่มงานผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน รวมทั้งการทบทวนผลการด าเนินงานทั้งที่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และการจัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องน าไปปรับปรุง และถ่ายทอดเรื่องที่จัดล าดับ
ความส าคัญไว้และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้กลุ่มงานและระดับปฏิบัติการน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
ด าเนินการผ่านที่ประชุมกลุ่มงานโดยหัวหน้ากลุ่มงานชี้แจงนโยบายจากผู้อ านวยการฯให้บุคลากรในกลุ่มงาน
รับทราบ พร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้อ านวยการฯ รวมถึงหาวิธีในการ
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้วัดผลการด าเนินงาน  และการประชุมทีมบริหารพบกลุ่มงานต่างๆ โดยก าหนด 2 เดือน
ต่อครั้ง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานงานได้รับฟังนโยบายจากผู้อ านวยการฯ รวมถึงการซักถามปัญหา ข้อสงสัยในการ
ด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้อ านวยการฯและผู้ปฏิบัติงานโดยตรง  และการ
ประชุมบุคลากรเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะมีหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรทุกระดับเข้าร่วมประชุม โดยมี
ผู้อ านวยการฯเป็นประธาน เพ่ือเป็นเวทีในการถ่ายทอดนโยบาย รายงานผลการด าเนินงาน รับทราบปัญหา 
รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงงาน 
4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ก. กำรจัดกำรข้อมูล สำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

4.2ก(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดตั้งกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือศึกษาและวิจัยองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นองค์ความรู้ด้านโอเพนซอร์ส โดยได้จัดท าเว็บไซต์ในนามของชมรมโอเพนซอร์ส
และฟรีแวร์  มหาวิทยาลัยฯที่   http://opensource.cc.psu.ac.th เ พ่ือเป็นคลังความรู้ที่ สกัดจาก
ประสบการณ์ท างานจริงของสมาชิกในชมรม และเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เปิดกว้างสู่สาธารณะที่
คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  ข้อมูลที่จัดท าไว้สามารถน าไปใช้ได้จริง มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ  และหาก
ผู้ใช้งานมีวิธีการ หรือเทคนิคใดท่ีทันสมัยกว่าก็สามารถบันทึก แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมเติมได้  ส่วนข้อมูลที่เป็น
ความลับ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน ข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร จะมีระบบในการจัดเก็บแยกต่างหาก มีการ
ก าหนดสิทธ์การเข้าถึงข้อมูล  มีการแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ในการป้อนข้อมูลและตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องของ

http://opensource.cc.psu.ac.th/
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ข้อมูล ซึ่งรูปแบบเดียวกันนี้ได้น ามาใช้งานภายในกลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 
http://netman.cc.psu.ac.th ด้วย 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บเอกสารข้อมูลโครงการ เอกสารการด าเนินงานของ
กลุ่มงาน และเอกสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่ 
https://sritrang. psu.ac.th/sites/CC/default.aspx ซึ่งเป็น intranet ขององค์กร โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ของ
แต่ละกลุ่มงาน และก าหนดสิทธิ์ในการใช้งาน เช่น ผู้มีหน้าที่โดยตรงสามารถเรียกดูและแก้ไขได้ ผู้ที่ไม่
เกีย่วข้องโดยตรงสามารถเรียกดูได้แต่แก้ไขไม่ได้ เป็นต้น  และศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดท าเครื่องแม่ข่ายส าหรับ
ส ารองข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์และข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันติดตั้งอยู่ 
4 จุดคือ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และที่วิทยาเขตตรัง  โดยจะส ารอง
ข้อมูลทุกวันและเก็บข้อมูลไว้อย่างน้อย 90 วัน เพ่ือให้สามารถเรียกคืนข้อมูลมาใช้งานได้กรณีที่เครื่อง
ให้บริการหลักขัดข้อง 

4.2ก(2) ศูนย์คอมพิวเตอร์มีข้อมูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็น เช่น ข้อมูลการลงเวลาท างานโดยการสแกน
ลายนิ้วมือ  ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ข้อมูลเอกสารการด าเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ 
ข้อมูลการรับแจ้งปัญหาและความต้องการลูกค้า ข้ อมูลผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ มีการก าหนดสิทธิ์
ในแก้ไขข้อมูล ทั้งผู้บริหารและบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยผ่านระบบเครือข่ายทุกที่ทุกเวลา  

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและสื่อสารไปยังลูกค้าหลากหลายช่องทางและมี
การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยสอดคล้องกับการให้บริการ เช่น http://www.cc.psu.ac.th โทรศัพท์ อีเมล 
Facebook SMS ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่าวได้ตลอดเวลา 

4.2ก(3)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก าหนดพ้ืนที่บน  https://sritrang.psu.ac.th/sites/CC/default.aspx 
ให้กลุ่มงานต่าง ๆ ใช้เป็นแหล่งบันทึกความรู้ของกลุ่มงาน โดยก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ตามความ
เหมาะสม ส่วนการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรด าเนินการด้วยวิธีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผล
การด าเนนิงานของบุคลากรสาขาขาดแคลนเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีผู้อ านวยการฯเป็นประธานการประชุม 
การประชุมบุคลากรทุกเดือน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ เช่น การให้ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการเงิน ด้านบุคลากร  การชี้แจงปัญหา ข้อสงสัยในด้านนโยบายต่างๆ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์  การชี้แจงนโยบายการบริหารงาน มติที่ประชุม และผลการด าเนินงานของศูนย์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักหนึ่งคือการพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานที่มี
ภารกิจโดยตรงกับงานนั้น ๆ เป็นเจ้าของระบบ เช่น กองทะเบียนและประมวลผลเป็นเจ้าของระบบบริหาร
จัดการนักศึกษา กองการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของระบบบริหารจัดการบุคลากร เป็นต้น   

ในขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้ได้ความต้องการที่ครบถ้วนจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานเหล่านั้นอย่างสม่ าเสมอ โดยการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  มีการพัฒนาตัวแบบเพ่ือน าเสนอให้เห็นตัวระบบอย่างคร่าวๆ ในเบื้องต้นก่อนพัฒนาระบบ

http://netman.cc.psu.ac.th/
http://www.cc.psu.ac.th/
https://sritrang.psu.ac.th/sites/CC/default.aspx%20ให้
https://sritrang.psu.ac.th/sites/CC/default.aspx%20ให้
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จริง มีการสรุปรายการความต้องการเพ่ือให้หน่วยงานเจ้าของระบบตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการอย่าง
แท้จริง และรายการความต้องการนี้เมื่อพัฒนาระบบเสร็จ จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการที่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการพัฒนา และส่งให้เจ้าของระบบตรวจสอบอีกครั้งก่อนการติดตั้งระบบเพ่ือใช้
งานจริง 

ส าหรับข้อมูลการให้บริการต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์จะถูกรวบรวมอยู่ ในเวบไซต์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ (http://www.cc.psu.ac.th ) ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่าย ทุกที่ทุกเวลา  มี
การจัดท าคู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แจกให้นักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีค าแนะน าการใช้
บริการบนเวบไซต์ของแต่ละระบบ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดสรรงบประมาณปีละไม่ต่ ากว่า 2,000,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากร เช่น การไปฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน การไปดูงานจากองค์กรหรือ
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับงาน เป็นต้น  ในการไปอบรมดูงานได้ก าหนดเป็นนโยบายว่า เมื่อ
กลับมาจะต้องจัดท ารายงานสรุปความรู้ที่ได้จากการไปฝึกอบรม สัมมนา ดูงานรายงานผู้บริหาร และน าขึ้น
เวบ https://sritrang.psu.ac.th/ sites/CC/default.aspx ซึ่งเป็นพ้ืนที่รวบรวมเอกสารเพื่อให้เพ่ือนร่วมงาน
เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู้ในที่ประชุมต่างๆตามความเหมาะสม เช่น ที่ประชุม
บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการด าเนินงานของบุคลากรสาขาขาด
แคลน 

ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง เพ่ือน ามาวิเคราะห์
จัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ เช่น ข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT ของศูนย์คอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 วิสัยทัศน์ พันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์  ข้อเสนอแนะจากทีม
ตรวจประเมินคุณภาพภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์ ข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายนอกจากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ, เสียงจากลูกค้าที่แจ้งผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆที่มีอยู่ รวมถึง
ข้อเสนอแนะของบุคลากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์เอง ซึ่งอาจเสนอผ่านที่ประชุมต่างๆ เช่น ที่ประชุมทีม
บริหารพบกลุ่มงาน ที่ประชุมกลุ่มงาน หรือทางอีเมล เป็นต้น 

ข. กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4.2ข(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์มีกระบวนการจัดการทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีการก าหนด

ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย มี
การส ารองอุปกรณ์ในกรณีจ าเป็นตามสมควร มีระบบในการเฝ้าระวังซึ่งท าให้รับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหา
ได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

ตำรำง 17 กระบวนกำรจัดกำรด้ำนฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ความเชื่อถือได ้ ความปลอดภัย การใช้งานง่าย 

ด้านฮาร์ดแวร ์   
1. มีการจัดท าข้อมูลประวัติ ของ 1. มีการควบคุมการเข้าออกห้อง Data 1. มีวิ ธีการใช้งาน ณ จุดที่มี

http://www.cc.psu.ac.th/
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ความเชื่อถือได ้ ความปลอดภัย การใช้งานง่าย 
ฮาร์ดแวร์ โดยมีรายละเอียด เช่น  
- วันท่ีได้มา  
- วัตถุประสงค์การใช้งาน   
- ระบบ/ข้อมูลที่ให้บริการ 
- ผู้รับผิดชอบ  

2. มีระบบในการเฝ้าระวัง (monitor) 
เพื่อให้มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์พร้อม
ให้บริการ  

3. มีการก าหนดตั ว ช้ี วั ดด้ านการ
ให้บริการ และติดตามตัวช้ีวัดทุก
เดือน 

4. มีการก าหนดแผนบ ารุ งรั กษา 
ด าเนินการตามแผน และมีระบบ
การรายงานผลการบ ารุงรักษา 

5. มีการเปลี่ยนเครื่องตามอายุการใช้
งาน 

Center 
2. มีระบบส ารองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ 

เพื่อให้ระบบท างานได้ 
3. มีการก าหนดสิทธ์ ในการเข้าถึง

ฮาร์ดแวร์แต่ละตัว 
4. มีการติดตั้งระบบเพื่อป้องกันผู้บุก

รุกจากภายนอก 

อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ 

ด้านซอฟต์แวร ์   
1. มีการส ารวจความต้องการใช้

ซอฟต์แวร์ในแต่ละกลุม่งาน และ
น าเข้าทบทวนในท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อให้
มั่นใจว่า ซอฟต์แวร์ที่ใช้มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน 

2. มีนโยบายให้ใช้ซอฟต์แวรล์ิขสิทธิ ์

1. มีการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าใช้งาน 
2. มีการส ารองข้อมูลทุกวันเก็บข้อมูล

ไว้ไม่ต่ ากว่า 30 วัน และสามารถกู้
คืนข้อมูลได้ภายใน 1 วัน 

3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ตอบค าถามและแก้ไขปัญหาการใช้
งานซอฟต์แวร์ 

1. มีคู่มือพร้อมใช้งาน ณ จุด
บริการ 

2. มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผูร้ับผดิชอบและ
ลูกค้า 

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการก าหนดผู้ดูแลระบบทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  มีการเฝ้าระวังอย่าง

สม่ าเสมอ มีระบบในการแจ้งเตือน มีช่องทางในการสื่อสารเมื่อเกิดปัญหา มีข้อมูลประวัติอุปกรณ์ ท าให้
ประมาณการได้ว่าอุปกรณ์ใดเริ่มเสื่อมสภาพ  และน าไปใช้ในการจัดท าแผนในการจัดซื้อ จัดหาทดแทน  มี
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามข่าวสารความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีเวทีในกา ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะถูกประเมินและตัดสินใจโดย
คณะกรรมการด าเนินงาน 

4.2ข(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการส ารองข้อมูลทุกวันและเก็บข้อมูลส ารองนี้ไว้ไม่ต่ ากว่า 90 วัน และ
สามารถกู้คืนข้อมูลได้ภายใน 1 วัน มีการกระจายข้อมูลไปส ารองยังจุดอ่ืนๆอีก 3 จุด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล
จะไม่สูญหาย  มีการทดสอบการกู้คืนข้อมูล มีการติดตามงานตามแผน เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศมี
ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง หรือสามารถฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  มีโครงการจัดตั้ง
ไซต์ส ารองไว้ที่อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 
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หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
5.1 ความผูกพนัของบุคลากร 
ก. กำรเพิ่มคุณค่ำแก่บุคลำกร 

5.1 ก(1)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ น าข้อมูลที่ได้จากผลส ารวจความพึงพอใจบุคลากรโดยใช้แบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ SharePoint ซึ่งมีค าถามครอบคลุมทั้งด้านสถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน การ
บังคับบัญชา การบริหารงาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ระบบคุณภาพ และค่าตอบแทน ความผูกพัน
ต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร และ
ด าเนินการปรับปรุงการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้เหมาะสม ได้แก่ 

1. การปรับปรุงค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรสาขาขาดแคลน 
2. เงินรางวัลผลงานตามเป้าส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
3. รางวัลบุคลากรดีเด่น 
4. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี 
5. การท าประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากรทุกคน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่บุคคลจะท าการ
ส ารวจความต้องการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานของบุคลากรรายบุคคลและกลุ่มงาน ซึ่งหัวหน้ากลุ่มงานจะ
ก าหนดหัวข้ออบรมที่สอดคล้องตามวิชาชีพของแต่ละต าแหน่งงานเป็นรายบุคคล แล้วเจ้าหน้าที่บุคคลท าการ
รวบรวมและสรุปเป็นแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทบทวนและ
กลั่นกรองแผนในภาพรวม ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการฯพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี จากนั้นก็
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี 

นอกจากนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร การดูแลสุขภาพ 
การมีส่วนร่วม การรู้จักแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาสผ่านช่องทางต่าง ๆ การสันทนาการ และการส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมไทย เช่น 

1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงาน 
2. กิจกรรมส่งเสริมการแบ่งปันเพ่ือสังคม เช่น การบริจาคเงิน และสิ่งของ แก่ผู้ด้อยโอกาส/

ผู้ประสบภัย การจัดอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนระดับมัธยม และบริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนใน
ถิ่นธุรกันดาร เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ภาคใต้ 

3. กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ด าเนินการ
ให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี การเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพ นอกจากนี้ได้
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกก าลังกายให้แก่บุคลากรทุกเดือน เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องดนตรี 
5. การจัดสัมมนานอกสถานที่เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้นอกสถานที่และผ่อนคลายความเครียด 
6. กิจกรรมพิเศษในโอกาสต่าง ๆ เช่น การท าบุญเลี้ยงพระ การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
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5.1ก(2)  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก าหนดให้
ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนมีการสื่อสารผ่านอีเมล์ โดยก าหนดให้ทุกคนต้องเปิดอ่านอีเมล์อย่างน้อย
วันละ 1 ครั้ง และมีระบบ SharePoint เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ระเบียบต่าง ๆ ที่ทุกคน
สามารถเข้าไปเปิดอ่านได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ  จัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านที่ประชุม
บุคลากรและท่ีประชุมบุคลากรสาขาขาดแคลนเดือนละ 1 ครั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถาม
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทุกสัปดาห์ และประชุมทบทวน
ของฝ่ายบริหารเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน 3 เดือนต่อครั้ง โดยด าเนินการกิจกรรมข้างต้นอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้างอย่างเป็นระบบในองค์กรและเกิดผลการด าเนินการที่ดี 

นอกจากนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและการท างานที่ให้ผลการ
ด าเนินการที่ดีโดยผู้บริหารทุกระดับปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง เช่น การเข้าประชุมตรงเวลา การเปิดรับ
ความคิดเห็นจากทุกช่องทาง การให้ค่าตอบแทนพิเศษโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติการที่ดี การประเมินผล
การปฏิบัติงานทุกครั้งจะมีข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้ถูกประเมิน และเปิดโอกาสให้ซักถามหรืออุทธรณ์หากมีข้อ
สงสัย การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีหลักฐานให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ และผู้อ านวยการฯ เปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งอีเมล์ การสื่อสารพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ 
โทรศัพท์ การสื่อสารผ่านที่ประชุมบุคลากรทุกเดือน ที่ประชุมกลุ่มงาน และที่ประชุมทีมบริหารพบกลุ่มงาน
ทุก 2 เดือน เพื่อรับฟังความเห็นและปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 

5.1ก(3)  การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยก าหนดให้บุคลากรทุกคนเขียน TOR (Term Of Reference) วางแผนการ
ปฏิบัติล่วงหน้าทุกรอบ 6 เดือน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใน IT Balanced Scorecards ทุกเดือน และ
แผนดังกล่าวจะถูกใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนจะได้รับการประเมินเบื้องต้นโดย
หัวหน้ากลุ่มงาน ก่อนเสนอเข้าคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีหัวหน้ากลุ่มงานที่ผู้ถูกประเมินสังกัดเป็นประธาน
กรรมการ  และกรรมการจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน  มีการทบทวนคณะกรรมการทุกปี ส่วน
หัวหน้ากลุ่มงานและรองหัวหน้ากลุ่มงานจะประเมินโดยทีมบริหาร เมื่อประเมินเสร็จแล้วจะแจ้งผลให้ผู้ถูก
ประเมินทุกคนลงนามรับทราบ เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน  หัวหน้ากลุ่มงานจะใช้ข้อมูลที่เป็นจุดด้อย
ไปจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และผู้อ านวยการฯจะน าผลประเมินไปใช้พิจารณาบริหารค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน สวัสดิการ การจัดสรรเงินรางวัล การยกย่องชมเชย และส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่าง
เต็มที่ทั้งการศึกษาต่อ การสัมมนาทั้งภายในและต่างประเทศ การฝึกอบรม ดูงาน การวิจัยพัฒนา การท า
โครงการพัฒนางานของบุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุน  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ สมรรถนะ 
และประสบการณ์ของบุคลากร  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ริเริ่มการประเมินสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional 
Competency) นอกเหนือจากการประเมินตาม TOR ส าหรับบุคลากรสาขาขาดแคลนหรือวิชาชีพเฉพาะทุก 
6 เดือน โดยมุ่งเน้นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามสมรรถนะให้สอดคล้องกับผลประเมิน ซึ่งมีส่วนส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและได้รับค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น 
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ข. กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ 

5.1ข(1)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โดยครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ และมุ่งให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะตามต าแหน่งงานทั้งในและต่างประเทศ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ด าเนินการเอง จ านวน 6 หลักสูตร 
และส่งไปเข้าร่วมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกจ านวน 22 หลักสูตร  และได้ส่งบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ไปเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่าง ๆ อีก 9 หลักสูตร 

หลังจากที่ได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้ไปฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน แล้ว บุคลากรเหล่านั้นก็ได้น าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดให้เพ่ือนร่วมงานได้รับรู้ เช่น การพัฒนากระบวนการ
ทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) ซึ่งเป็นการทดลองใช้ซอฟต์แวร์โดยใช้ความรู้ทางด้านเทคนิค เพ่ือ
ค้นหาความผิดพลาด (error) ของซอฟต์แวร์ที่อาจซ่อนอยู่ให้ปรากฏออกมา และสามารถระบุถึงแนวทางการ
เกิดปัญหา พร้อมทั้งหาทางแก้ไขก่อนที่จะส่งมอบซอฟต์แวร์ให้ลูกค้า เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการท างานของ
ซอฟต์แวร์หลังส่งมอบ เป็นต้น 

บุคลากรทุกคนได้รับการปลูกฝังในด้านการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมผ่านที่ประชุมบุคลากร
ประจ าเดือน การประชุมทีมบริหารพบกลุ่มงาน การประชุมกลุ่มงาน และการจัดสัมมนาในหั วข้อเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมการตรวจติดตามระบบคุณภาพโดยทีมผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในที่จะช่วย
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อบกพร่องและสิ่งที่คาดว่าอาจจะท าให้เกิดข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุง ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ เปิดโอกาสให้บุคลากรและลูกค้าแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ เช่น อีเมล เวบไซต์ โทรศัพท์ หนังสือร้องเรียน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการร้องเรียนปัญหาด้านจริยธรรม
เกิดข้ึน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
วิชาชีพของต าแหน่งงานและหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ เช่น มนุษยสัมพันธ์ จิตวิทยาการให้บริการ และ
สนับสนุนให้บุคลากรที่มีความช านาญงานและประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ บอกเล่าประสบการณ์ให้แก่
เพ่ือนร่วมงานในรูปแบบของการฝึกอบรม การสอนงาน และการเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่บุคลากรที่บรรจุใหม่หรือ
บุคลากรที่ยังไม่มีความช านาญในเรื่องนั้น และการบันทึกองค์ความรู้เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานได้เข้าไปศึกษาได้ 
ส่วนผู้บริหารจะเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรด้านการบริหาร เช่น หลักสูตรนักบริหาร, PMQA, TQA 

5.1ข(2)  เจ้าหน้าที่บุคคลจะส ารวจความต้องการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน จากบุคลากรทุกคน และ
ความต้องการจากหัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้บริหาร เพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ และ
ส่งบุคลากรไปพัฒนาตามแผนที่วางไว้อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี รวมทั้งจัดฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่
เป็นความต้องการร่วมกันของบุคลากรทุกกลุ่มงาน เช่น ความปลอดภัยในองค์กร ศิลปการสื่อสาร โดยเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ และการจัดถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรที่เป็นความช านาญเฉพาะด้านโดย
บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Error&action=edit&redlink=1
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก าหนดให้บุคลากรจัดท ารายงานสรุปความรู้ที่ได้รับจากการไปฝึกอบรม สัมมนา ดู
งาน และบันทึกองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานไว้บนระบบ SharePoint เพ่ือเป็นแหล่งให้บุคลากรคนอ่ืน
เข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และจัดประชุม/ฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุไปยังบุคลากรรุ่นใหม่ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ได้ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานที่ตรงกับต าแหน่งงาน
และลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้งหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะและหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ เช่น สัมมนาในงานแสดง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ ฝึกอบรมด้านนโยบายและแผน ด้านการเงินและบัญชี ด้าน
พัสดุ ด้านสารบรรณ ด้านการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น และก าหนดให้หัวข้อ“ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”เป็นสมรรถนะหลัก (Core Competency) ส าหรับบุคลากรทุกคน เพ่ือสนับสนุนให้
บุคลากรน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารมีนโยบายให้
บุคลากรทุกสายงาน ท าโครงการพัฒนางาน และมีแรงจูงใจด้วยการจ่ายค่าตอบแทนตามประเภทและผลงาน 

5.1ข(3)  วิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา กรณีเป็นการ
ฝึกอบรมในห้องเรียนจะมีแบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงระบบ 
และการประเมินจากผลการปฏิบัติงานตาม TOR ทุก 6 เดือน เพ่ือประเมินการเรียนรู้และพัฒนาที่สะท้อน
ออกมาจากผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การถ่ายทอดความรู้ ส่วนการอบรมลักษณะอ่ืน 
เช่น การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) ยังไม่ได้ก าหนดวิธีการประเมินที่ชัดเจน 

5.1ข(4)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ สนับสนุนให้บุคลากรจัดท าเอกสารในลักษณะคู่มือการปฏิบัติงาน รายงาน
โครงการพัฒนางาน รายงานโครงการของบุคลากรสาขาขาดแคลน เพ่ือให้บุคลากรเหล่านั้นได้ใช้ประโยชน์
จากเอกสารที่จัดท าขึ้นในการขอเลื่อนระดับต าแหน่งสูงขึ้น โดยเจ้าหน้าที่บุคคลจะส ารวจผู้ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์เพ่ือแจ้งให้ท าผลงาน และส่งบุคลากรที่มีความประสงค์จะเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการท าผลงานวิชาการ จัดให้บุคลากรที่อยู่ในต าแหน่งช านาญการพิเศษเป็นพ่ีเลี้ยงหรือที่
ปรึกษา ให้ค าแนะน า รวมถึงทีมบริหารเองก็จะเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรที่จะเลื่อนต าแหน่ง
สูงขึ้นเช่นกัน 

ส่วนการวางแผนสืบทอดต าแหน่งจะพิจารณาจากบุคลากรอาวุโสที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์การท างานและส่งเสริมให้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารที่จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก และเรียนรู้งานอย่างเป็นระบบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสืบทอด
ต าแหน่งในอนาคต 

ค. กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร 

5.1ค(1)  กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพได้จัดท าแบบส ารวจอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 
Share Point เพ่ือส ารวจความพึงพอใจบุคลากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาปีละ 1 ครั้ง โดยสร้างข้อ
ค าถามที่ครอบคลุมด้านสถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน ระบบคุณภาพ การบังคับบัญชา การบริหาร 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ งบประมาณและค่าตอบแทน ความผูกพันต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งได้
คะแนนภาพรวม 3.59 จากคะแนนเต็ม 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.85 ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 2.64 และผล
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การประเมินถูกรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ การจัด
สวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือลดการขาดงาน การเพ่ิมผลผลิต และสร้างความผูกพันให้กับบุคลากร
เพ่ิมขึ้น เพ่ือรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรระยะยาว และมีการประเมินอย่างไม่เป็นทางการจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยฯ เช่น คอมพิวเตอร์สัญจร การท าบุญเลี้ยงพระ จัดงาน
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วางพวงมาลาวันมหิดล กิจกรรมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ซึ่งบุคลากรทุกคนให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

5.1ค(2)  ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรด้านความผูกพันต่อองค์กรเท่ากับ 3.96 จากคะแนน
เต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับมากรองจากคะแนนด้านการบังคับบัญชาของผู้อ านวยการฯ รองผู้อ านวยการฯ ซึ่งมี
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 3.98  และหัวข้ออ่ืน ๆ เช่น สิ่งแวดล้อมในการท างาน ความพอใจต่องานที่ท ามีคะแนน
อยู่ในระดับมาก  แม้ว่าผลส ารวจจะต่ ากว่าปีก่อนเล็กน้อยแต่ศูนย์คอมพิวเตอร์ก็ได้สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม โดยจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอปีละไม่ต่ ากว่า 2,000,000 บาท ในการ
จัดสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรทุกประเภท การสร้างคลังความรู้ (Knowledge 
Asset) โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ การเล่าประสบการณ์ผ่านที่ประชุมติดตามโครงการ ซึ่งเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและเผยแพร่ไปยังสาธารณะด้วย บุคลากรส่วนใหญ่จึงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เพ่ือท าให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีผลประกอบการที่ดี 

ในส่วนของคะแนนด้านงบประมาณและค่าตอบแทนที่มีคะแนนเท่ากับ 3.43 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่
ในระดับปานกลาง เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 0.59 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้
สมทบงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับในอัตราลดลง เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากร การให้ค่าตอบแทน และการจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
5.2  สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
ก. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร 

5.2ก(1)  หัวหน้ากลุ่มงานแต่ละกลุ่มงานจะวิเคราะห์และประเมินเบื้องต้นถึงขีดความสามารถของ
บุคลากร ตลอดจนทักษะ สมรรถนะของอัตราก าลังในกลุ่มงาน หากเห็นว่าอัตราก าลังไม่เพียงพอกับภาระงาน
ก็จะน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพ่ิมอัตราก าลัง หรือการจัดหานักศึกษาท างาน
แลกเปลี่ยนและการรับนักศึกษาฝึกงาน เพ่ือแบ่งเบาภาระงานที่มีมากในขณะนั้น รวมทั้งพิจารณาทบทวน
ภาระงานให้เหมาะสมกับจ านวนบุคลากรที่มีในปัจจุบัน และวางแผนจัดหาบุคคลทดแทนในอนาคต  รวมถึง
การส่งบุคลากรไปพัฒนาทักษะด้านการจัดการเพ่ือลดเวลาท างานให้น้อยลง แต่ผลผลิตยังเท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึน  

5.2ก(2)  หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานให้จ้างคนเพ่ิม หัวหน้ากลุ่มงาน
จะแจ้งความต้องการและคุณสมบัติของบุคลากรใหม่ไปยังเจ้าหน้าที่บุคคล เพ่ือด าเนินการตามกระบวนการ
สรรหา ว่าจ้าง และบรรจุ ตามระเบียบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบการประชาสัมพันธ์รับสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ รับสมัครในลักษณะเปิดสอบทั่วไป เพ่ือเปิด
กว้างให้ผู้ที่จบการศึกษาจากทุกสถาบันได้เข้ามาสมัคร โดยไม่จ ากัดเพศ ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิล าเนา 
ทั้งนี้ อาจด าเนินการคัดเลือกเป็นการเฉพาะรายได้หากผู้นั้นมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เป็นพิเศษ
เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งท าให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งรวมบุคลากรที่มีความหลากหลายทางความคิด 
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ทางวัฒนธรรม แต่สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี  และด าเนินการคัดเลือกโดยทดสอบความรู้ 
ความสามารถตามลักษณะงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเบื้องต้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นจะถูก
สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการด าเนินการสอบ เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเชิงพฤติกรรมและประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา เมื่อผ่านการทดสอบทุกกระบวนการแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการท าสัญญาจ้าง การทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน โดยในช่วงทดลองปฏิบัติงานจะมีการปฐมนิเทศโดยหัวหน้าส านักงานเลขานุการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่บุคคลให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบคุณภาพ กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ และมีการสอนงานโดยหัวหน้ากลุ่ม
งานหรือบุคลากรอาวุโสเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้แก่บุคลากรใหม่ 

ในด้านการธ ารงรักษาพนักงานใหม่นั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลทุกปี 
การจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมบุคลากรใหม่ การบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมโดยจ้างในอัตราสูงกว่า
เงินเดือนข้าราชการทั่วไป 1.3 เท่า หากเป็นบุคลากรสาขาขาดแคลนก็จะได้รับเงินตอบแทนเพ่ิมขึ้น เช่น เงิน
สมนาคุณสาขาขาดแคลน เงินตอบแทนตามสมรรถนะเมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือนแล้ว  และผล
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี เงินโบนัสเมื่อโครงการเสร็จตามก าหนด เป็นต้น  และบุคลากรสาขาขาดแคลนที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกร จะได้รับการปรับ
การจ้างให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิอีกด้วย 

5.2ก(3)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 กลุ่มงาน และหนึ่งหน่วย ได้แก่ กลุ่ม
งานให้บริการหลัก 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ รับผิดชอบการพัฒนาและ
ให้บริการระบบสารสนเทศส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และลูกค้าภายนอก กลุ่มงานบริการระบบเครือข่าย
และสื่อสาร รับผิดชอบบริการเครือข่ายและสื่อสารส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ กลุ่มงานบริการวิชาการ 
รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป การจัดสอบนักศึกษา การ
ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ และกลุ่มงานสนับสนุน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไปรับผิดชอบงาน
สนับสนุนส่วนกลางของศูนย์คอมพิวเตอร์ด้านสารบรรณ การเงิน พัสดุ และงานบุคคล กลุ่มงานวิจั ยและ
พัฒนารับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการหลัก และกลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและ
ระบบคุณภาพ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการเกี่ยวกับลูกค้าและการประเมินความ
พึงพอใจลูกค้า งานประชาสัมพันธ์และงานกราฟิก และหน่วยคอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานีรับผิดชอบงาน
บริการคอมพิวเตอร์และสื่อสารในวิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้เพ่ือความคล่องตัวและเสริมสร้างการมุ่งเน้นการ
ให้บริการได้ตรงตามความต้องการลูกค้า 

5.2ก(4)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคลเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร
ทั้งด้านวิชาชีพและด้านการพัฒนาพฤติกรรม โดยจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ปีละไม่ต่ ากว่า 2,000,000 บาท เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ การสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อระดับสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศในสาขาที่ตรงตาม
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ยังจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินรางวัล และสวัสดิการที่เหมาะสม
กับค่าครองชีพ เพ่ือให้บุคลากรมีรายได้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือสร้างความพึงพอใจ ความ
ผูกพัน และลดอัตราการลาออกและโอนย้ายของบุคลากร 
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ข. บรรยำกำศกำรท ำงำนของบุคลำกร 

5.2ข(1)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดสถานที่ท างานตามบริบทของแต่ละงาน โดยการจัดหาโต๊ะเก้าอ้ีฉาก
กั้น และจัดสรรพื้นที่เพ่ือความสะดวกคล่องตัวในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานงาน มีการจัดท า
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจ า
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนฯ เป็นประจ าปีทุกปี การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชั้นและมี
แผนการบ ารุงรักษาตามรอบเวลาที่ก าหนดโดยบริษัทเอกชน การติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือน และติดตั้งเครื่อง
ตรวจจับควันเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทั้งนี้มีแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อสาร และไฟฟ้าที่
ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนและด าเนินการตามแผนอย่างสม่ าเสมอ ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ห้องโถงชั้นล่างและ
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 30 วัน การติดตั้งเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือบริเวณทางเข้าด้านหลังอาคารเพ่ือป้องกันไม่ให้คนภายนอกเข้าออกได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
และติดตั้งบริเวณทางข้ึนชั้น 2 เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกขึ้นไปในพ้ืนที่โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีตู้ยาสามัญ
ส าหรับบุคลากรที่เจ็บป่วย ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความม่ันใจด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุคลากร 
ส าหรับตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ด้านสภาพแวดล้อมได้อ้างอิงใช้ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ คือ จ านวนครั้ง
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งต้องรายงานข้อมูลให้กองอาคารสถานที่ปีละ 1 ครั้ง 

5.2ข(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีนโยบายดูแลด้านเงินเดือนและค่าจ้างโดยจ่ายค่าจ้างบุคลากรทุกต าแหน่ง
ทุกระดับในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างของส่วนราชการทั่วไปประมาณ 1.3 เท่า มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
ต่อ1 คน โต๊ะท างานที่เป็นสัดส่วน และเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ งบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรจัดสรรลงไประดับกลุ่มงานและรายบุคคล สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจ าปี การประกัน
อุบัติเหตุ เงินโบนัสส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนตามผลงานปีละ 1 ครั้ง และบุคลากรสาขาขาดแคลนจะ
ได้รับเงินพิเศษเพ่ิมอีก ได้แก่ ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลนตามอายุงานเป็นรายเดือน 1 ,000-2,000 บาท/
เดอืน เงินโบนัสตามผลงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จตามก าหนด เงินตอบแทนตามสมรรถนะตามผลประเมินการ
ปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือน และการจัดสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งเปิดโอกาสให้น าครอบครัวร่วม
เดินทางไปด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและครอบครัวปีละ 1 ครั้ง 
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หมวด 6 กำรจัดกำรกระบวนกำร 
6.1 ระบบงาน  

ก. กำรออกแบบระบบงำน 
6.1ก(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้น าระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี 2542 การ

ออกแบบและก าหนดระบบงาน จึงอ้างอิงตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน ISO9001:2008 ฉบับ
ที่ประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการท างานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มาใช้ใน
การออกแบบระบบงาน ระบบงานดังกล่าวจึงมีโครงสร้างที่ครอบคลุมการท างานทั้งหมด ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การทบทวนความต้องการกับลูกค้า 
2. การเตรียมการบริการหรือเตรียมการผลิต ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์ วัสดุรวมทั้งผู้รับผิดชอบ

ในการท างานนั้นๆ 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมถึงการส่งมอบและบริการหลังส่งมอบโดยมีกระบวนการ

ท างานที่ชัดเจน 
4. การควบคุมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การรับข้อร้องเรียน การจัดการ

กับข้อร้องเรียน 
5. การติดตาม วัดประเมินผล และวิเคราะห์  
6. การตรวจติดตามคุณภาพภายในและรับการตรวจประเมินประจ าปี 
7. กระบวนการปรับปรุงการให้บริการหรือข้อบกพร่องดังภาพประกอบ 

ภำพประกอบ 2 ระบบคุณภำพของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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ส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ข้อก าหนด 7.3 ของระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 โดยได้จัดท ากระบวนการ การออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการออกแบบและพัฒนา ข้อมูลส าหรับการออกแบบ
และพัฒนา ผลการออกแบบและพัฒนา การทบทวนการออกแบบและพัฒนา การทวนสอบการออกแบบ
และพัฒนา การทดสอบเพ่ือรับรองผลของการออกแบบและพัฒนา การควบคุมการเปลี่ยนแปลงในการ
ออกแบบและพัฒนา เป็นแนวทางในการสร้างกระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการสร้างหลักสูตร 
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร  และมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องโดยอาศัยข้อเสนอแนะจากทีมผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจ
ติดตามระบบคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ .) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ และ
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของบุคลากรผ่านที่ประชุมต่าง ๆ  

6.1ก(2) ความสัมพันธ์ของระบบงานและกระบวนการที่ส าคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์ ทุกบริการมี
กระบวนการท างานที่ชัดเจนในการรับความต้องการให้บริการและส่งมอบโดยอาศัยความสามารถพิเศษ
ขององค์กร เช่น การติดตามเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในกระบวนการผลิตและให้บริการ 
เป็นต้น พร้อมทั้งมีกระบวนการภายในในการตรวจสอบว่าสามารถด าเนินการตามกระบวนการนั้นๆ 
หรือไม ่

ข.  กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ 

6.1ข(1)  กระบวนการท างานที่ส าคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์มี 3 กระบวนการหลัก คือ 
กระบวนการสร้างหลักสูตร กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพราะเป็น
กระบวนการที่สนับสนุนการท างานในมหาวิทยาลัยฯ โดยกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และกระบวนการ
บริการระบบเครือข่ายและสื่อสารเป็นกระบวนการที่ไม่เน้นผลก าไรหรือผลตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่เป็น
การเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบ ในด้านการอ านวยความสะดวกในการ
ท างาน  ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน  เพ่ือช่วยท าให้มั่นใจว่าข้อก าหนดที่ส าคัญของลูกค้าได้รับการ
ตอบสนอง เช่น ผลการบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว การได้รับการบริการตามความต้องการและความสะดวก
ในการขอรับบริการ เป็นต้น ท าให้องค์กรได้รับความเชื่อถือและได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
เพ่ิมข้ึนตามความจ าเป็น   

6.1ข(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้ข้อมูลความคาดหวัง ความต้องการของลูกค้า ศักยภาพพ้ืนฐานของ
องค์กรและบุคลากร แนวโน้มความต้องการของตลาด คู่ความร่วมมือ และข้อก าหนดของระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานISO9001:2008 โดยแต่ละกลุ่มงานไปจัดท ากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตนเอง  
และน ามาทบทวนร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  จนได้มาซึ่งข้อก าหนดของกระบวนการ
ท างานที่ส าคัญท้ัง 3 กระบวนการหลัก 

การทบทวนข้อก าหนดของกระบวนการที่ส าคัญได้รับการติดตามโดยกระบวนการตรวจติดตาม
ระบบคุณภาพภายในจากทีมตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์ทุก  3 เดือน และ
ด าเนินการโดยผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพจากภายนอกปีละ  1 ครั้ง  ตัววัดในกระบวนการและดัชนีชี้
วัด จะกระท าทุกรอบ 1 ปี ในช่วงต้นปีงบประมาณใหม่  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน 
และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานก่อนประกาศเป็นนโยบายขององค์กร 
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ค.  กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในรูป

คณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์  และฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนฯ เป็น
ประจ าปีทุกปี  การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชั้นและมีแผนการบ ารุงรักษาตามรอบเวลาที่ก าหนดโดย
บริษัทเอกชน มีแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อสาร และไฟฟ้าที่ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
และด าเนินการตามแผนอย่างสม่ าเสมอ ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ห้องโถงชั้นล่างและในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ทุกห้อง สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ไม่ต่ ากว่า 30 วัน การติดตั้งเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือบริเวณทางเข้าด้านหลังอาคารเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกได้ทั้งในและนอกเวลา
ราชการ และติดตั้งบริเวณทางข้ึนชั้น 2 เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกขึ้นไปในพ้ืนที่โดยไม่ได้รับอนุญาต  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการส ารองข้อมูลทุกวันโดยเก็บข้อมูลไว้ไม่ต่ ากว่า 90 วัน และสามารถกู้คืน
ข้อมูลได้ภายใน 1 วัน มีการกระจายข้อมูลไปส ารองยังจุดอ่ืนๆ ภายนอกอาคารอีก 3 จุด เพ่ือให้มั่นใจว่า
ข้อมูลจะไม่สูญหาย  มีแผนในการทดสอบการกู้คืนข้อมูล มีการติดตามงานตามแผน เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูล
และสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง หรือสามารถฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติได้ในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

ในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแล บ ารุงรักษาระบบ มี
แผนการบ ารุง รักษา และตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง มีคู่มือการใช้งานและติดตั้งระบบ มีการส ารอง
อุปกรณ์ในกรณีจ าเป็นตามสมควร มีระบบในการเฝ้าระวังซึ่งท าให้รับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว 

6.2  กระบวนการท างาน  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้ข้อมูลจากพันธกิจ ภารกิจขององค์กร/กลุ่มงาน และข้อก าหนดตามมาตรฐาน 

ISO9001:2008 ข้อ 7 เรื่องกระบวนการผลิต/การบริการ ผสานกับความรู้/ความเชี่ยวชาญขององค์กร 
ความสามารถพิเศษขององค์กร ค่านิยมด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ข้อมูลจากการติดตามเทคโนโลยี ความ
ต้องการของลูกค้า ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้า มาพิจารณาเป็นแนวทางในการออกแบบ
กระบวนการท างานให้ทันกับความต้องการใช้งาน  ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนกระบวนการผลิต 
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับลูกค้า การออกแบบและพัฒนา การจัดซื้อ การด าเนินการผลิตและการบริการ 
การควบคุมอุปกรณ์ติดตามตรวจและเครื่องมือวัด มาออกแบบเป็นกระบวนการท างาน 

ก.  กำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ประกาศใช้กระบวนการท างานตามมาตรฐาน ISO9001:2008 และสื่อสารให้
บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติผ่านที่ประชุมระดับต่าง ๆ โดยหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้ติดตามและ
ควบคุมการท างานตามกระบวนการที่ได้จัดท าขึ้น  และทีมตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในและผู้ตรวจ
ติดตามจากภายนอกเป็นผู้ตรวจประเมินการท างานตามกระบวนการว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ มีการตรวจ
ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง มีกระบวนการน าข้อบกพร่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือข้อบกพร่องที่ไม่
สามารถแก้ไขได้เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขร่วมกัน 
โดยกระบวนการท างานข้างต้นได้พิจารณาด าเนินการให้ครอบคลุมข้อมูลความคาดหวังและความต้องการ
ของลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือด้วย 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการก าหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรและระดับกลุ่มงาน ซึ่งครอบคลุมตัวชี้วัดด้าน
ต้นทุน ด้านลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์ และติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดทุกเดือน ในกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้าจะมีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอในเรื่องการทบทวนความต้องการว่าตรงกับที่
แจ้งความต้องการไว้ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์มีการจัดท าต้นแบบ (Prototype) ในส่วนของหน้าจอการ
ใช้งานให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนน าไปพัฒนาจริง  และติดตั้งระบบให้ลูกค้าทดสอบก่อนน าไปใช้จริง  ในส่วน
ของการจัดท าหลักสูตรจะน าตัวอย่างหลักสูตรให้ลูกค้าตรวจสอบและปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมและ
ตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น ข้อบกพร่องต่าง ๆ จะถูกตรวจพบและได้รับการแก้ไขในแต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการผลิต  

ข.  กำรจัดกำรกระบวนกำรท ำงำน 

6.2ข(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้ข้อมูลจากการติดตามเทคโนโลยี ความต้องการของลูกค้า ข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะจากลูกค้า ข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตจากการตรวจติดตามโดยทีมผู้ตรวจติดตามทั้ง
ภายในและภายนอก ข้อมูลจากที่ประชุมติดตามโครงการกลุ่มสาขาขาดแคลน น ามาทบทวนและปรับปรุง
กระบวนท างานเพ่ือบรรลุผลการท างานที่ดีขึ้น ทันกับความต้องการและเป็นไปตามทิศทางขององค์กร 
กระบวนการต่าง ๆ ที่น ามาปรับปรุงจะถูกถ่ายทอดในที่ประชุมต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้ทราบและ
น าไปปฏิบัติ 

6.2ข(2) ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการตามระบบงานที่ออกแบบไว้ตามภาพประกอบ 2 ตั้งแต่ขั้นตอน
ทบทวนข้อตกลงกับลูกค้าซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มต้น จนถึงการส่งมอบ มีการควบคุมบริการที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน การจัดการกับข้อร้องเรียนผ่านกลุ่มงานต่าง ๆ 
และข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยกลุ่มงานจะได้รับการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
เพ่ือพิจารณาหาทางแก้ไข การจัดตั้ง WAR ROOM ในช่วงให้บริการระบบงานที่ส าคัญและส่งผลกระทบ 
เช่น ช่วงลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การจัดเวรเฝ้าระวังระบบให้บริการประจ าวัน เพ่ือรับประกันว่า
บริการต่าง ๆ จะให้บริการได้ตลอดเวลา หรือหากมีปัญหาเกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขและสื่อสารไปยัง
ผู้ใช้บริการอย่างทันท่วงที การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการให้บริการทันที เช่น บริการฝึกอบรม บริการ  
help desk เป็นต้น การตรวจติดตามคุณภาพโดยทีมตรวจติดตามคุณภาพท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใช้
เป็นช่องทางปรับปรุงบริการและลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น  กระบวนการให้บริการต่าง ๆ ได้รับการ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกคนผ่านที่ประชุมระดับต่าง ๆ เพ่ือถือปฏิบัติ ท าให้บุคลากรทุกคนตระหนักและ
ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า  ช่วยให้ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถควบคุมต้นทุนโดยรวมของ
กระบวนการ ลดของเสียหรือความผิดพลาดของการให้บริการ รวมถึงการท างานซ้ า และลูกค้าจะได้รับ
บริการที่พึงพอใจ 
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หมวด 7 ผลลัพธ์  
7.1 ผลลพัธ์ด้านผลติภัณฑ์  
ก.  ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ 

7.1(ก)  การบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์จ าแนกในภาพรวม มีบริการหลัก คือ 
1. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบด้วย 4 ระบบ คือ 

1.1. ระบบเพ่ือการบริหารจัดการ 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบบริหารจัดการนักศึกษา ระบบ
บริหารจัดการบุคลากร และระบบบริหารจัดการการเงิน  

1.2. ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 1 ระบบ ได้แก่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   
2. บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร ที่เชื่อมต่อครอบคลุมทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 
3. บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
4. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

บริการเหล่านี้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2008 ท าให้กระบวนการ
ต่างๆ ตั้งแต่เตรียมการให้บริการไปจนถึงการให้บริการหลังการขาย มีการจัดท ากระบวนการในการ
ให้บริการที่ชัดเจน มีการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถบ่งชี้สอบกลับได้ การให้บริการและกระบวนการ
รับค าร้องเรียน รับปัญหาที่เป็นระบบ เพราะเป็นการให้บริการด้านสารสนเทศ ดังนั้น กระบวนการจัดการ
เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ จึงได้รับการประยุกต์ใช้และตรวจติดตาม โดยในปี 2554 สามารถด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 ได้ครบถ้วน 

ส าหรับตัวชี้วัดที่ในส่วนผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ 
 ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามก าหนดและงบประมาณ 
 ร้อยละของข้อสอบ online ที่แล้วเสร็จ 
 ร้อยละของการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อปี 
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ติดตั้งในมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 
7.1.1 ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามก าหนด ในปี 2552  ก าหนดจ านวนระบบสารสนเทศที่

พัฒนาแล้วเสร็จ เป้าหมาย 8 โครงการ ท าได้ 12 โครงการ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ SBOIII ระบบ
บริหารจัดการฝึกอบรม, ระบบจัดการหอพักนักศึกษาส่วนกาหนดสิทธิ์ ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียน 
ระบบ KPI ระบบจัดการบัณฑิต ศึกษา ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ระบบการเงิน ระบบบันทึกผลงาน 
ระบบทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สูงกว่าเป้าหมาย  
4 โครงการ เนื่องจากทางกลุ่มงานได้มีการแบ่งระบบที่พัฒนาเป็นระบบย่อย ๆ เพ่ือให้มีช่วงการพัฒนาที่
สั้นลงและง่ายต่อการควบคุมและติดตาม  

ในปี 2553 เป้าหมายร้อยละ 100.00 ด าเนินการได้ร้อยละ 98.19 สามารถพัฒนาแล้วเสร็จตาม
ก าหนดจ านวน 110 โครงการ จาก 112 โครงการ โครงการที่ล่าช้า คือ ไตรมาสที่ 1 ระบบบริหาร
งานวิจัย และไตรมาสที่ 4  ระบบ E-doc 

ใน ปี 2554 เป้าหมาย ร้อยละ 100.00 ด าเนินการได้ร้อยละ 98.69 โครงการที่ล่าช้าคือโครงการ
ศูนย์ทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ซึ่งมีวิธีบริหารจัดการต่างจากโครงการอ่ืนๆเนื่องจากเป็นโครงการ



57 

สังกัดกลุ่มงานบริการวิชาการและมีปัญหาขาดแคลนบุคลากร ส่วนนี้จะต้องด าเนินการพิจารณาเรื่องการ
บริหารจัดการเพื่อให้ด าเนินการให้ได้ตามแผนต่อไป  

7.1.2 ตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของข้อสอบ online ที่แล้วเสร็จ ปี 2553 ก าหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 
100.00 ท าได้ ร้อยละ 50.00 ส าหรับปี 2554 ก าหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 100.00 ท าได้ร้อยละ 78.30   

7.1.3 ร้อยละของการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อปี ก าหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 50.00 ทุกปี ปี 
2552 ท าได้ 34.23 ปี 2553 ท าได้ร้อยละ 33.99 ปี 2554 ท าได้ร้อยละ 25.80 แนวโน้มการใช้งานลดลง 
เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานเอง และศูนย์คอมพิวเตอร์มีบริการให้นักศึกษาเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้งานราคาถูกวันละ 30 บาท กระบวนการนี้จึงปรับให้มุ่งหาผู้ ใช้ที่เป็นลูกค้าอบรม
ให้มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากช่วงเวลาที่ก าหนดเป็นรายปี ช่วงเวลาให้บริการ ยาวถึง 22.30 น. บางช่วงเป็น
ช่วงปิดเทอม ข้อมูลส่วนนี้ต้องน าเข้าหารือในที่ประชุมเพ่ือแก้ไขต่อไป   

7.1.4 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ติดตั้งในมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น เป็นเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นใหม่ เดิม
ติดตั้งใช้งาน จ านวน 8 แห่ง ปี 2554 ตั้งเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 2 แห่ง ซึ่งเป็นห้องสมุดสาขา ได้แก่ ห้องสมุด
คณะพยาบาลศาสตร์ และห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์   

ภำพประกอบ 3 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
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7.2 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
ก.  ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ตามกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2008 มี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องด าเนินการ หลักๆ คือเรื่องการทบทวนกับลูกค้า ให้ผู้บริการและ
ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจตรงกัน ก่อนที่จะให้บริการนั้นๆ แบบฟอร์มการใช้บริการส่วนใหญ่จึงก าหนดและ
ให้รายละเอียดแกลู่กค้าเก่ียวกับบริการ นอกจากนั้นได้เผยแพร่ข้อมูล ข้อจ ากัด ขอบเขตการให้บริการแก่
ผู้ใช้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เวบไซต์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ทางเอกสาร ส่งข้อความ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น นอกจากนั้นเรื่องการแก้ปัญหา ค าร้องเรียน ได้ก าหนดเป็นวิธีการบันทึกและ
ติดตามข้อร้องเรียนที่ชัดเจน ส าหรับผลลัพธ์ในส่วนของลูกค้า มีตัวชี้วัดการท างาน 2 ตัวชี้วัด คือ 

 ร้อยละความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์  
 ร้อยละของปัญหาที่ตอบกลับลูกค้าภายใน 2 วัน  

7.2.1 ศูนย์คอมพิวเตอร์วัดระดับความพึงพอใจลูกค้าปีละ 1 ครั้ง โดยการส ารวจครอบคลุมบริการ
ต่าง ๆ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบสารสนเทศนักศึกษา และด้านฮาร์ดแวร์ 
ได้แก่ ระบบเครือข่าย ด้านการบริการผู้รับบริการโดยตรงคือ บริการ helpdesk ระบบส่งระดับขั้นผลการ
เรียน ระบบบริหารงานบุคคลส่วน Back Office ระบบ MIS-DSS ระบบภาระงานอาจารย์ ระบบเว็บเมล 
ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ และระบบประชุมทางไกล โดยก าหนดมาตรฐานไว้ว่าความพึงพอใจต้อง
สูงกว่าร้อยละ 85.00 ผลการส ารวจจะได้รับการวิเคราะห์และสรุปรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน และแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับไปปรับปรุงแก้ไขการบริการ 

ในปี 2552 การส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการบุคลากรใช้วิธีส ารวจผ่านอินเทอร์เน็ตโดย
ก าหนดค่าการให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่าคะแนนที่ได้จะสูงกว่าปีอ่ืนๆ คือได้ร้อยละ 81.00 แต่
วิธีการส ารวจผ่านอินเทอร์เน็ตพบปัญหาคือ ไม่สามารถก าหนดสัดส่วนกลุ่มผู้ตอบได้  ซึ่งมีความเห็นจากที่
ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารว่ากลุ่มผู้ตอบบางส่วนอาจไม่ใช่ผู้ใช้บริการที่แท้จริง ในปี 2554 จึงได้ปรับ
วิธีการส ารวจใหม่โดยใช้การสุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และปรับคะแนนลงเหลือ 5 คะแนน 
ในปี 2553 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มบุคลากรร้อยละ 73.60 ปี 2554 ได้ปรับการส ารวจเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาและบุคลากร นักศึกษาพึงพอใจ 3.55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.00 และกลุ่ม
บุคลากรพึงพอใจ 3.96 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.20   

จากการส ารวจสิ่งที่นักศึกษาต้องการให้ปรับปรุงได้แก่ 

1. ระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบเครือข่ายเกิดปัญหาช่วงลงทะเบียนเพราะมีนักศึกษาใช้งาน
พร้อมกันจ านวนมาก ท าให้ลงทะเบียนไม่ได้ 

2. ควรเพ่ิมช่องทางการลงทะเบียนมากกว่านี้และควรก าหนดคณะ ภาควิชา ชั้นปี  โดยก าหนด
จ านวนให้ชัดเจน 

3. บางเวบไซด์เข้าชมไม่ได้ทั้งที่เป็นเวบไซด์ธรรมดา 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และหูฟังไม่มีประสิทธิภาพ 
5. ระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีเสถียรภาพขัดข้องบ่อยครั้ง  
6. ควรประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ให้ทั่วถึงเพ่ือนักศึกษาเข้าไปใช้งาน 
7. WiFi บริเวณพอพักมีไม่เพียงพอและความเร็วต่ า ควรติดตั้ง WiFi ให้ทั่วถึงทุกที่ 
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8. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการใช้บริการมีน้อย 
9. มีโต๊ะ เก้าอ้ีไม่เพียงพอกรณีพาโน้ตบุ๊คมาเอง 
10.เครื่องพิมพ์มีน้อย บางครั้งพิมพ์ไม่ได้ 
11.ควรปรับปรุงเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น มีจุดให้ติดต่อสอบถาม อัธยาศัยของ

เจ้าหน้าที่ การให้ค าแนะน าที่ดี 
12.ปรับปรุงการให้บริการบ่อยและมากเกินไป กระทบต่อการใช้งาน 

สิ่งที่นักศึกษาพึงพอใจมีดังนี้ 

1. สถานที่ให้บริการสะดวกสบาย สะอาด บรรยากาศดีเหมาะต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและใช้
งานด้าน 

2. ระบบสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและอ่ืนๆ 
3. การกระจายข่าวสารท าได้ค่อนข้างรวดเร็ว 
4. มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ 
5. มีความหลากหลายในด้านการให้บริการ 
6. การเข้าใช้งานหน้าเวบต่าง ๆ เรียกใช้งานง่าย 
7. มีระบบ โปรแกรมท่ีทันสมัยและรวดเร็ว 
8. เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาได้ดี 
จากการส ารวจสิ่งที่บุคลากรต้องการให้ปรับปรุงได้แก่ 
1. ระบบเครือข่ายมีการปรับปรุงอุปกรณ์ท าให้กระทบกับผู้ใช้งาน ควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าว่า

มีการปรับปรุงอุปกรณ์ใดและอาจกระทบต่อการใช้งาน 
2. อินเทอร์เน็ตช้าและดาวน์บ่อยมาก 
3. ควรจะพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มหาวิทยาลัยฯ ตลอดเวลาเพ่ือให้ทันสมัยทัดเทียมกับ

มหาวิทยาลัยอื่น 
4. เว็บเมลควรเพิ่มพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 
5. ระบบส่งเกรดนักศึกษาควรมีระบบป้องกันข้อมูลที่แน่นหนาเพ่ือความปลอดภัย 
6. ควรเปิดให้เข้าไปดูรายวิชาที่นักศึกษาในสังกัดไปลงทะเบียนไว้กับคณะอ่ืนด้วย  เพราะต้องน า

ผลการเรียนมากรอกในแบบฟอร์ม 
7. อัปเกรดความเร็วของสายใยแก้วบริเวณอาคารบริหารวิชาการรวมจาก 100  Mbps เป็น 1 

Gbps 
8. บุคลากรท างานแบบตั้งรับ 

สิ่งที่บุคลากรพึงพอใจมีดังนี้ 

1. ทุกระบบส่วนใหญ่จะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มีปัญหาน้อยมาก 

2. ด้านซอฟต์แวร์มีความพร้อมในการให้บริการ เจ้าหน้าที่สามารถให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างดี และ
พัฒนาระบบต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

3. บริการรวดเร็ว ทันใจ 
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7.2.2 ร้อยละของปัญหาที่ตอบกลับลูกค้าภายใน 2 วัน ในปี 2554 ตั้งเป้าหมายไว้ ร้อยละ 98.00 
ท าได้ร้อยละ 97.32 

ภำพประกอบ 4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 

 
7.3 ผลลพัธ์ด้านการเงินและตลาด 
ก.  ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด 

7.3(ก) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน ในมุมมองของศูนย์คอมพิวเตอร์ครอบคลุมบางบริการที่อาจ
ไม่ได้สร้างรายได้แต่มีการให้บริการที่เพ่ิมขึ้นโดยแสดงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้
ก าหนดตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด คือ  

 สัดส่วนระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย  
 จ านวนผู้เข้าอบรม  
 จ านวนผู้เข้าทดสอบ online  
 จ านวนลูกค้าเชิงพาณิชย์  
 จ านวนหน่วยงานที่ติดตั้งระบบห้องสมุด   

7.3.1 การเพ่ิมของสัดส่วนระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายจากการบริการ โดยก าหนดเป้าหมายไว้ 
1.70  

ปี 2552 ผลการด าเนินงานได ้1.36 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เท่ากับ 0.34 เพราะมีการปรับปรุง
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรสาขาขาดแคลน โดยเพ่ิมค่าตอบแทนในการพัฒนาโปรแกรม เงิน
สมนาคุณตามความสามารถเชิงสมรรถนะ และเงินค่าประสบการณ์ ท าให้ยอดรายจ่ายในส่วนที่เป็น
ค่าตอบแทนและเงินสมนาคุณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2551 จาก 1,718,533 บาท เป็น 2,481,415 
บาท หรือเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 762,882 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.39 และค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ (ไม่
รวมโครงการฝึกอบรม) เพ่ิมขึ้นจากปี 2551 จาก 2,180,914.93 บาท เป็น 4,137,929.47 บาท หรือ
เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 1,957,014.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.73 เนื่องจากมีรายจ่ายค่าตอบแทนผู้พัฒนา
โครงการ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการ GIS จังหวัดสงขลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและส่ง
มอบงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ค่าจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ ครั้งที ่2”  
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ปีงบประมาณ 2553 ผลการด าเนินงานได้ 1.21 ต่ ากว่าเป้าหมายเท่ากับ 0.49 จากปัจจัย ดังนี้ 
1. มีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารโครงการโดยมีการแต่งตั้งผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญระบบ 

หัวหน้า และรองกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ และกลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ท าให้
ยอดรายจ่ายในส่วนที่เป็นเงินสมนาคุณและค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่มีประสบการณ์เพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ 2552 จาก 2,481,415 บาท เป็น 3,049,568.25 บาท หรือเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 
568,153.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.90  

2. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการฝึกอบรมเพ่ิมขึ้นจากปี 2552 จาก 944,746 บาท เป็น 
1,076,108.75 บาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 131,362.75 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.90 

3. รายจ่ายค่าบริการวิชาการงานโทรศัพท์ (ADSL) เพ่ิมขึ้นจากปี 2552 จาก 1,240,333.97 บาท 
เป็น 1,676,578.42 บาท เพราะมีลูกค้าเพ่ิมข้ึน 

ปีงบประมาณ 2554 ผลการด าเนินงานได้ท าได้ 1.06 ต่ ากว่าเป้าหมาย 0.64 เนื่องจากมีรายจ่าย
เพ่ิมข้ึน เช่น 

1. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานเพ่ิมขึ้นจาก19,999 บาท ในปี2553 เป็น 66,800 บาท หรือ
เพ่ิมขึ้น 46,801 บาท คิดเป็นร้อยละ 234.02 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนผู้ท าโครงการพัฒนางานและโครงการ
พัฒนาข้อสอบให้แก่ทีมพัฒนาข้อสอบของศูนย์ทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 

2. เงินรางวัล เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100.00 โดยปี2553 ไม่มีการเบิกจ่ายรายการนี้ แต่ปี 2554 มีการ
เบิกจ่าย 398,740 บาท ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายเงินรางวัลส าหรับบุคลากรกลุ่มที่ไม่มีเงินสมนาคุณสาขาขาด
แคลน จ านวน 38 คน 

3. ค่าประกัน สังคมเพ่ิมขึ้นจาก 135,700 บาท ในปี 2553 เป็น 208,163 บาท ในปี 2554 หรือ
เพ่ิมข้ึน 72,463 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.40 

4. เงินสมนาคุณพิเศษ (เงินรางวัลกลุ่มบุคลากรที่มีเงินสมนาคุณสาขาขาดแคลน) เพ่ิมขึ้นจาก 
727,607 บาท ในปี 2553 เป็น 1,053,000 บาท ในปี2554 หรือเพ่ิมขึ้น 325,393 บาท คิดเป็นร้อยละ 
44.72 

5. การรับบุคลากรสาขาขาดแคลนสังกัด กบพ.และกรส.เพ่ิมในปีงบประมาณ 2553-2554 มีผลให้
เงินสมนาคุณตามสมรรถนะและเงินสมนาคุณพิเศษ เพ่ิมขึ้นจากปี งบประมาณ 2553จาก 3,049,568.25 
บาท เป็น 3,561,465 บาท หรือเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 511,896.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.79   

7.3.2 จ านวนผู้เข้าอบรม จ านวนผู้เข้าอบรมทุกกลุ่มคือนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไปปี 2553 
เป้าหมาย 2,700 คน ท าได้ 3,263 คน ปี 2554 เป้าหมาย 2,800 คน ท าได้ 2,713 คน ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 87คน คิดเป็นร้อยละ 3.11 เนื่องจากนโยบายการของผู้บริหารให้ลดการจัดอบรมโครงการ 
Computer Literacy ส าหรับกลุ่มนักศึกษาลงเนื่องจากแนวโน้มความสนใจเปลี่ยน ท าให้จ านวนคนของ
ลูกคา้กลุ่มนักศึกษาลดลงต่ ากว่าเป้าหมาย จึงได้ปรับไปให้ความสนใจลูกค้ากลุ่มอื่นๆ แทน 

7.3.3 จ านวนผู้เข้าทดสอบ online ปี 2553 ก าหนดเป้าหมาย 2,000 คนท าได้ 6,699 คน  
ปี 2554 เป้าหมาย 6,000 คน ท าได้ 8,731 คน สูงกว่าเป้าหมาย 2,731 คน  คิดเป็นร้อยละ45.52 แต่ละ
เดือนจะมีผู้สนใจเขา้สอบไม่ถึง 500 คนต่อเดือน มีทั้งนักศึกษาที่มาสอบเป็นรายบุคคล ผู้สนใจทั่วไป และ
นักศึกษาที่มาเป็นกลุ่ม เช่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการสอบเฉพาะชุดวิชาที่
สนใจ  ส่วนเดือนสิงหาคมมีนักศึกษาเข้าทดสอบ 2,991 คน และเดือนกันยายน มีนักศึกษาเข้าทดสอบ 
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4,500 คน ซึ่งเป็นการทดสอบตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ คือการสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 5 วิทยา
เขต โดยทดสอบชุด Office 3 วิชา มีนักศึกษาเข้าสอบรวม 7,491 คนท าให้ท าได้เกินเป้าหมาย 

7.3.4 จ านวนลูกค้าเชิงพาณิชย์ ปี 2552 ตั้งเป้า 1,000 คน ท าได้ 605 คน  ปี 2553 ตั้งเป้า 650 
คน ท าได้ 1,151 คน จ านวนลูกค้าเชิงพาณิชย์ ปี 2554 เป้าหมาย 700  คน ท าได้ 1,217คน ซึ่งมีทั้ง
ลูกค้ารายบุคคล ลูกค้ารายหน่วยงาน และการส่งวิทยากรไปอบรม ณ ส านักงานของลูกค้า เช่น คณะ
วิทยาการจัดการ บริษัทเจริญ-โภคภัณฑฯ์ สาขาหัวไทร คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น 

7.3.5 จ านวนหน่วยงานภายนอกที่ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในปี 2553 มีหน่วยงานภายนอก
ที่ติดตั้ง 13 แห่ง ปี 2554 ตั้งเป้าหมายไว้  18 แห่ง ท าได้ 20 แห่ง โดยบางส่วนได้รับการสนับสนุน 
ค่าติดตั้งระบบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ภำพประกอบ 5 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและกำรตลำด 
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ภำพประกอบ 6 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและกำรตลำด (ต่อ) 

 
7.4 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
ก.  ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร 

7.4(ก) ตัวชี้วัดด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญไว้ จ านวน 4 
ตัวชี้วัด คือ   

 จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งที่ก าหนด  
 ร้อยละของปัญหาที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสามารถแก้ปัญหาได้  
 ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร  
 จ านวนโครงการพัฒนางาน  

7.4.1 จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งที่ก าหนดเป็นการ
ประเมินความสามารถตามสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งของบุคลากรในกลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบ
สารสนเทศและกลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ปี 2552 เป้าหมายร้อยละ 60.00 ท าได้ 79.54 
ปี 2553 เป้าหมายร้อยละ 85.00 ท าได้ 87.34 ปี 2554 เป้าหมายร้อยละ 85.00 ท าได้ร้อยละ 100.00 
โดยทุกคนใน 2 กลุ่มงาน มีสมรรถนะระดับ 3 ขึ้นไป โดยคณะกรรมการด าเนินงานประเมินจากผลงาน
เชิงประจักษ์ที่พบเห็น เช่น ผลงานที่ท าได้ถูกน า ไปใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นหรือไม่ การ
น าเสนอในที่ประชุมติดตามโปรเจคการเผยแพร่ความรู้ในลักษณะของการจัดการความรู้การน าทีมงานมี
หรือไม่การเป็นวิทยากรหลักสูตรต่าง ๆ มีหรือไม่ เป็นต้น 

การประเมิน competency มีจุดประสงค์เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีความสามารถตาม
เป้าหมายที่ต้องการ โดยได้ประกาศเกณฑ์การประเมินให้บุคลากรทราบล่วงหน้า  และเปิดโอกาสให้ผู้ถูก
ประเมินสามารถอุทธรณ์และชี้แจงการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการด าเนินงานกรณีที่เห็นว่าผลประเมิน
น่าจะสูงกว่าที่ได้รับ 

7.4.2 ร้อยละของปัญหาที่ support สามารถแก้ปัญหาได้ ปี 2552 เป้าหมายร้อยละ 80.00 ท าได้ 
85.93 ปี 2553 เป้าหมายร้อยละ 85.00 ท าได้ 83.74 ปี 2554 เป้าหมายร้อยละ 85.00 ท าได้ 89.80 
เดิมการพัฒนาระบบมีปัญหาการพัฒนาไม่เป็นตามเป้า เนื่องจากต้องคอยตอบค าถามแก้ปัญหาระบบที่
ผู้ใช้แจ้งมา ต่อมาได้ปรับให้มีทีม เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเข้ามาช่วย และจ าเป็นต้องรับการอบรมถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาแก่ผู้ใช้บริการให้ได้มากเพ่ือลดภาระผู้พัฒนาระบบและเป็นการพัฒนา
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กระบวนการและองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าด้วย ในปี 2554 ทีมเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
สามารถแก้ปัญหาได้มากและรวดเร็วรวมทั้งมีองค์ความรู้ในระบบมากข้ึนอย่างชัดเจน 

7.4.3 ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร เป้าหมายร้อยละ 85.00 ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ  SharePoint โดยมีค าถามที่
ครอบคลุมทุกด้าน คือ 1)ด้านความผูกพันต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน  2)สภาพสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 3)การบังคับบัญชาของผู้อ านวยการฯ/รองผู้อ านวยการฯ 4)ความพอใจในงานที่ท า 5)ความพอใจ
ต่อกระบวนการคุณภาพ 6)ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 7)การบังคับบัญชาของหัวหน้ากลุ่มงาน 8)
ความพอใจต่อนโยบาย 9)งบประมาณค่าตอบแทน  โดยก าหนดช่วงคะแนน 1.00-1.50 พอใจน้อยที่สุด 
1.51-2.50 พอใจน้อย 2.51-3.50 พอใจปานกลาง 3.50-4.50 พอใจมาก 4.51-5.00 พอใจมากที่สุด  

ปี 2554 ท าได้ร้อยละ 71.85 หรือ 3.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ต่ ากว่าผลส ารวจของ
ปี 2553 ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 73.80 และปี 2552 ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 72.00 

ภำพประกอบ 7 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรจ ำแนกเป็น 9 ด้ำน 

 

7.4.4  จ านวนโครงการพัฒนางาน เป็นตัวชี้วัดที่ต้องการผลักดันให้กลุ่มงานสนับสนุนท าโครงการ
พัฒนางานโดยเป็นเป้าหมายของกลุ่มงานบริการวิชาการ 2 โครงการและกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
2 โครงการ เป้าหมายรวม 4 โครงการ ปี 2552 ท าได้ตามเป้าหมาย 4 โครงการ ปี 2553 ท าได้  
2 โครงการ และปี 2554 ท าได้ 5 โครงการ 
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ภำพประกอบ 8 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

7.5 ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 
ก.ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำร 

7.5(ก) ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ก าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับกระบวนการภายในไว้เป็นตัวชี้วัดที่มีการติดตาม
การท างาน 8 ตัวชี้วัด คือ  

 ข้อก าหนดที่ท าได้จากข้อก าหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  

 ชั่วโมงการแก้ปัญหาแอกเซสพอยส์ PSU WiFi เฉพาะหน่วยงานกลางและหอพัก  
 สามารถแก้ปัญหา Link Internet Intranet และวิทยาเขตได้ภายใน 60 นาที  
 สามารถแก้ปัญหา Internet Server และ firewall   
 สามารถแก้ปัญหาระบบตู้สาขาโทรศัพท์พ้ืนฐานและVOIP ภายใน 24 ชั่วโมง  
 สามารถแก้ปัญหา Server กล้องวงจรปิดภายใน 24 ชั่วโมง  
 สามารถแก้ปัญหาคู่สายโทรศัพท์พ้ืนฐานและVOIP ภายใน 8 ชั่วโมง  
 ร้อยละของ server ที่ให้บริการได ้  
7.5.1 ข้อก าหนดที่ท าได้จากข้อก าหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้ตั้งเป้าหมายตั้งแตป่ี 2553 ข้อก าหนดมีท้ังสิ้น 44 ข้อย่อย ปี 2553 ด าเนินการ



66 

ได้ 33 ข้อปี 2554 ตั้งเป้าหมาย 11 ข้อย่อย ด าเนินการโดยอิงหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ท าได้ 6 ข้อย่อย คิดเป็นร้อยละ 54.54 ค้างด าเนินการ 5 ข้อย่อย ได้แก่ 

ตามข้อ 8 (2) มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อ มูลที่จัดเก็บไม่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ ไข
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ ยังไม่ได้ตรวจติดตามนโยบายและกระบวนการเก็บรักษาความลับ 

ตามข้อ 8 (2) และก าหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูลคืออนุญาตผู้รักษาขอ้มูลจราจร
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าถึงข้อมูลและตามข้อ 8(3) จัดให้มีผู้มีหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่เช่นจะเรียกว่า ผู้รักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ยังค้างการแต่งตั้งหัวหน้า กรส.เป็น
ผู้รักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เป็นลายลักษณ์อักษร 

ตามข้อ 8 (2) กรณีติดตั้ง Centralized Log Server มีเซิร์ฟเวอร์ส าหรับเก็บรักษาเพียงเครื่ อง
เดียว ผลการด าเนินการ ทีมผู้รับผิดชอบได้ก าหนดเซิร์ฟเวอร์ส าหรับเก็บรักษา Centralized Log ชื่อ
เครือ่งNAS01 แต ่IT Auditor   ยังไมไ่ด้ตรวจติดตาม 

ตามข้อ 8 (5) การให้บริการในนามตนเองแต่บริการดังกล่าวเป็นบริการที่ใช้ระบบของผู้ให้บริการ
ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการต้องด าเนินการให้มีวิธีการระบุและยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการผ่ าน
บริการของตนเองด้วย ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถระบุได้ว่ามีบริการใดบ้าง และได้แจ้งให้ทราบความ
รับผิดชอบ และ IT Auditor  ยังไม่ได้ตรวจติดตาม 

การรวบรวมรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ไม่ต้อง Log on  ก่อนใช้งานเครือข่าย ยังไม่ได้
ด าเนินการและยังไม่ได้ตรวจติดตามดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ http://sritrang.psu.ac.th/sites/CC/ 
security/Shared%20 Documents/Forms/AllItems.aspx Check list การเก็บรักษาข้อมูล 

7.5.2 ชั่วโมงการแก้ปัญหาแอกเซสพอยส์ PSU WiFi เฉพาะหน่วยงานกลางและหอพัก เป้าหมาย
สามารถแก้ไขได้ภายใน 8 ชั่วโมงต่อเดือน ปี 2553 ท าได้ 29.88 ชั่วโมง เดือนธันวาคม 2552 เนื่องจาก
ปัญหาระบบไฟฟ้า ท าให้แอกเซสพอยต์ขัดข้อง มกราคม 2553 Injector hang คาดว่าน่าจะเกิดจาก
ปัญหาระบบไฟฟ้า  

ในปี 2554 ท าได้เฉลี่ย 14.70 ชั่วโมงต่อเดือน เกิดจากมดกัดสายระบบไฟฟ้า power injector 
เสีย ท าให้ต้องใช้เวลาในการซ่อมนานกว่า เป้าหมาย 6.7 ชั่วโมง โดยบันทึกจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการซ่อม
แต่ละจุดสูงสุดในแต่ละเดือนในวันและเวลาราชการ 

7.5.3 สามารถแก้ปัญหา Link Internet Intranet และวิทยาเขตได้เป้าหมายสามารถแก้ไขได้
ภายใน 60 นาทีต่อเดือน ท าได้เฉลี่ย 51.08 นาทีต่อเดือน ใช้เวลาน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยบันทึก
จ านวนนาทีที่ใช้ในการแก้ไขสูงสุดในแต่ละเดือน เดิม 60 นาที ท าได้ 76.33 นาท ี(ในวันและเวลาอยู่เวร) 

7.5.4 สามารถแก้ปัญหา Internet Server และ firewall เป้าหมายสามารถแก้ไขได้ภายใน 60 
นาทีต่อเดือน ท าได้ 29.58 นาทีต่อเดือน ใช้เวลานอ้ยกว่า เป้าหมาย 30.42 นาทีต่อเดือน โดยบันทึกเวลา
ที่ใช้ในการซ่อมสูงสุดในแตล่ะเดือน (ในวันและเวลาอยู่เวร) 

7.5.5 สามารถแก้ปัญหาระบบตู้สาขาโทรศัพท์พ้ืนฐานและ VOIP ภายใน 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมงต่อ
เดือน ปรากฏว่า่ไม่มีเหตุเสียของอุปกรณ์ตลอดปี2554 

7.5.6 สามารถแก้ปัญหา Server กล้องวงจรปิด เป้าหมายสามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมง 
ปรากฏว่า ไม่มีเหตุเสียของอุปกรณ์ตลอดปี 2554 

7.5.7 สามารถแก้ปัญหาคู่สายโทรศัพท์พ้ืนฐานและVOIP ภายใน 8 ชั่วโมงคู่สายโทรศัพท์พ้ืนฐาน
และโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพี เป้าหมายสามารถแก้ไขได้ภายใน 8 ชัวโมงต่อเดือน ท าได้เฉลี่ย 5.32 

http://sritrang.psu.ac.th/
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ชั่วโมงต่อเดือน ใช้เวลาน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 2.68 ชั่วโมง โดยบันทึกจ านวนชั่วโมงในการซ่อม
คูส่ายสูงสุดในแต่ละเดือนในวันและเวลาราชการ 

7.5.8 ร้อยละของ server ที่ให้บริการได้ เป้าหมายร้อยละ 95.00 ท าได้สูงกว่าเป้าหมายทุกปี โดย
ปี 2554 ท าได้ 98.46 

ภำพประกอบ 9 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำร 
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ภำพประกอบ 10 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำร (ต่อ) 

 
 

7.6 ผลลพัธ์ด้านการน าองค์กร  
ก.  ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและควำมรับผิดชอบต่อสังคมในภำพใหญ่  

7.6(ก) ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์มี
ตัวชี้วัดเรื่องการน าองค์กร  6 ตัวชี้วัด ได้แก่  

 งบประมาณบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
 จ านวนคนที่ได้รับการอบรมแบบให้เปล่า 
 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 
 จ านวนคนที่อุธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 จ านวนวันที่บุคลากรลาป่วย 
 จ านวนบุคลากรที่ลาออก  

7.6.1 งบประมาณบริการวิชาการแบบให้เปล่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เน้นเรื่อง “การเห็นประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”ด าเนินการโครงการเพ่ือสังคมทุกปี โดยหลักๆจะเป็นการเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการสู่ชุมชนแบบให้เปล่า ได้แก่ โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเยาวชนเด็กด้อยโอกาส  
ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่ห่างไกล มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ
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ส านักงานเขตการศึกษาพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัดเพ่ือเสนอชื่อโรงเรียนเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรม
ของศูนย์คอมพิวเตอร์จะเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักเรียนในพ้ืนที่อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคัดเลือกนักเรียน
เข้าอบรม ประมาณ 5 วัน โดยจัดกิจกรรมต่างๆให้ตั้งแต่เยี่ยมชม ดูงาน ทัศนศึกษา อบรมความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ และบริการอาหารและท่ีพักฟรี ให้แก่นักเรียนและครูผู้ควบคุมที่ร่วมโครงการ  ซึ่งกิจกรรมนี้
ด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 เป็นต้นมา และได้ขยายการอบรมไปยังครูในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ิมข้ึนด้วย  

ในปี 2552 จัดสรรงบประมาณไว้ 155,000 บาท ด าเนินการไป 110,527 บาท ปี 2553 จัดสรร
งบประมาณไว้ 150,000 บาท ด าเนินการไป 138,254 บาท ปี 2554 จัดสรรงบประมาณไว้ 150,000 
บาท ด าเนินการไป 135,253 บาท  

7.6.2 จ านวนคนที่ได้รับการอบรมแบบให้เปล่า ในปี 2552 ตั้งเป้าหมายไว้ 150 คน จัดอบรมให้
ทั้งสิ้น 172 คน ในปี 2553 ตั้งเป้าหมายไว้ 200 คน จัดอบรมให้ทั้งสิ้น 202 คน ในปี 2554 ตั้งเป้าหมาย
ไว้ 200 คน จัดอบรมให้ทั้งสิ้น 209 คน     

7.6.3 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยและมีการต่อรองรวมทั้งอนุมัติใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด โดยในปี 2552  
มีตัวชี้วัดระดับศูนย์คอมพิวเตอร์ 19 ตัว ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานได้ร่วมกันพิจารณา และปรับ
ลดตัวชี้วัดเหลือ 6 ตัว ในปี 2553 ทั้งนี้ เนื่องจากหลังจาการตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
กรรมการได้แนะน าให้ปรับลดตัวชี้วัดลง ปี 2553 และ ในปี 2554 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายร้อยละ 16.67 
เท่ากัน อย่างไรก็ตามทุกๆปี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จะท าการวิเคราะห์ผลของการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในภาพรวมของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือรายงานสรุปข้อสังเกตต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป 

7.6.4 จ านวนคนที่อุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพือ่ให้ระบบการประเมินโปร่งใส
ตรวจสอบได้ นอกจากการประเมินในรูปแบบกรรมการประกาศเกณฑ์การประเมินล่วงหน้า 1 รอบการ
ประเมินแล้วได้จัดให้มีกลไกในการรับค าร้องเรียนหรืออุทธรณ์ผลการประเมิน ในปี 2552 ไม่มีผู้อุธรณ์ผล
การประเมิน ปี 2553 มีผู้อุทธรณ์ 2 ราย ปี 2554 มีผู้อุทธรณ์ 1 ราย 

7.6.5 จ านวนวันที่บุคลากรลาป่วย เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ความส าคัญต่อสุขภาพของ
บุคลากร ในปี 2555 ได้ก าหนดเรื่องดัชนีมวลกายที่ได้มาตรฐานของบุคลากรเป็นเป้าหมายหนึ่งด้วย  
นอกจากนั้นในปีที่ผ่านๆมาได้จัดอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่และเรื่องอ่ืนๆ 
เพ่ือพิจารณาเรื่องสุขภาพของบุคลากรว่ามีแนวโน้มเช่นไร จึงน าตัวเลขการลาป่วยมาพิจารณาร่วมด้วย  
โดยในปี 2552 จ านวนวันลารวม 278.5 วัน ปี 2553 จ านวนวันลารวม 305 วัน ปี 2554 จ านวนวันลา
รวม 351.5 วัน จากเป้าหมายไม่เกิน 500 วันต่อปี 

7.6.6 จ านวนบุคลากรที่ลาออก เพ่ือเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกถึงความผูกพันธ์ของคนในองค์กรและ
สะท้อนถึงการจัดการและสวัสดิการที่จัดให้บุคลากร ได้ก าหนดตัวชี้วัดเรื่องจ านวนบุคลากรที่ลาออกไว้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน โดยในปี 2552 จ านวน 5 คน ปี 2553 
จ านวน 4 คน ปี 2554 จ านวน 3 คน 
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ภำพประกอบ 11 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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แผนกำรด ำเนนิงำนตำมตัวช้ีวัดของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหมวดที่ 7 หน่วยนับ แผน/ แผนกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 

   ผล 2552 2553 2554 2555 2556 2557  
1 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์                   

1.1 ร้อยละของโครงการที่แลว้เสร็จตาม
ก าหนดและงบประมาณ 

ร้อยละ แผน 60 100 100 100 100 100 
  

      ผล 62.5 98.19 98.69         
1.2 ร้อยละของข้อสอบ online MS ท่ี

แล้วเสร็จ 
ร้อยละ แผน   100 100 100 100 100 

  

      ผล   50 78.3         
1.3 ร้อยละของการใช้งานเครื่อง

คอมพิวเตอร์ต่อป ี
ร้อยละ แผน 50 50 50 50 50 50 

  

      ผล 34.23 33.99 25.8         
1.4 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ติดต้ังใน

มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 
หน่วยงาน แผน    10 12 14 16 

  

      ผล   8 10         
2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ                   

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของลกูค้าต่อ
บริการของศูนยค์อมพิวเตอร ์  

ร้อยละ แผน 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 
  

      ผล 81.00 73.60 75.10         
2.2 ร้อยละของปัญหาที่ตอบกลบัลูกค้า

ภายใน 2 วัน 
ร้อยละ แผน     98.00 98.00 98.00 98.00 

  

      ผล     97.32         
           

http://dynamic.psu.ac.th/itbsc53/bsc-table.asp?SheetID=258
http://dynamic.psu.ac.th/itbsc53/bsc-table.asp?SheetID=258


73 
 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหมวดที่ 7 หน่วยนับ แผน/ แผนกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
   ผล 2552 2553 2554 2555 2556 2557  
3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด                   

3.1 เพิ่มสัดส่วนระหว่างรายได้และคา่ใช่
จ่ายจากการบริการ 

สัดส่วน แผน 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 
  

      ผล 1.36  1.21 1.06         
3.2 จ านวนผู้เข้าอบรม คน แผน      2,700     2,800     2,800     2,800     2,800    
      ผล      3,263     2,713          

3.3 จ านวนผู้เข้าทดสอบonline คน แผน      2,000     6,000     6,000     6,000     6,000    
      ผล      6,699     8,731          

3.4 จ านวนลูกค้าเชิงพาณิชย์ คน แผน    1,000       650       700       700       700       700    
      ผล 605    1,151     1,217          

3.5 จ านวนหนว่ยงานภายนอกที่ติดตั้ง
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

หน่วยงาน แผน  -  - 5 5 5 18 
  

      ผล   13 20         
4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร                   

4.1 จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สอดคล้องกบัสมรรถนะของแต่ละ
ต าแหน่งทีก่ าหนด 

ร้อยละ แผน 60.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 
  

      ผล 79.54 87.34 100         
4.2 ร้อยละของปัญหาที่เจ้าหน้าที่บรกิาร

ลูกค้าสามารถแก้ปญัหาได ้
ร้อยละ แผน 80.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 

  

      ผล 85.93 83.74 89.8         
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ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหมวดที่ 7 หน่วยนับ แผน/ แผนกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
   ผล 2552 2553 2554 2555 2556 2557  

4.3 ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ แผน 77.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00   
      ผล 72.00 73.80 71.85         

4.4 โครงการพัฒนางาน  โครงการ แผน 4 4 4 4 4 4   
    ผล 4 2 5         
5 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของ

กระบวนกำร 
                

  

5.1 ข้อก าหนดที่ท าได้จากข้อก าหนดของ 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผดิ
เกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550  

ข้อ แผน - 44 44       
  

      ผล - 33 39         
5.2 ชั่วโมงการแก้ปญัหาแอกเซสพอยต์ 

PSU WiFi เฉพาะหนว่ยงานกลาง
หอพัก 

ชั่วโมง แผน   8 8 8 8 8 
  

      ผล   29.88 14.7         
5.3 สามารถแก้ปัญหาLink Internet, 

Intranet และวิทยาเขตได้ภายใน60
นาท ี

นาท ี แผน   60 60 60 60 60 
  

      ผล   76.33 51.08         
5.4 สามารถแก้ปัญหา Internet server

และ firewall  
นาท ี แผน   120 60 60 60 60 

  

      ผล   24.5 29.58         
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ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหมวดที่ 7 หน่วยนับ แผน/ แผนกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
   ผล 2552 2553 2554 2555 2556 2557  

5.5 สามารถแก้ปัญหาระบบตู้สาขา
โทรศัพท์พื้นฐานและVOIPภายใน24
ชั่วโมง 

ชั่วโมง แผน   24 24 24 24 24 
  

      ผล   0.61 0         
5.6 สามารถแก้ไขserverกล้องวงจรปิด

ภายใน 24 ชั่วโมง 
ชั่วโมง แผน   24 24 24 24 24 

  

      ผล   0.08 0         
5.7 สามารถแก้ปัญหาคู่สายโทรศัพท์

พื้นฐานและVOIPภายใน 8 ชั่วโมง 
ชั่วโมง แผน   8 8 8 8 8 

  

      ผล   4.74 5.32         
5.8 ร้อยละของ server ที่ให้บริการได้ 

95% 
ร้อยละ แผน 95 95 95.00 95.00 95.00 95.00 

  

      ผล 99.87 99.19 98.46         
6 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร                   

6.1 งบประมาณบรกิารวิชาการแบบให้
เปล่า 

บาท แผน 155,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
  

  
 

  ผล 110,527 138,254 135,253         
6.2 จ านวนคนทีไ่ด้รับการอบรมแบบให้

เปล่า 
คน แผน 150 200 200 280 280 280 

  

  
 

  ผล 172 202 209         
6.3 ร้อยละของตัวชีว้ัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ แผน     100 100 100 100   
  

 
  ผล   16.67  16.67         
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ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหมวดที่ 7 หน่วยนับ แผน/ แผนกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
   ผล 2552 2553 2554 2555 2556 2557  

6.4 จ านวนคนทีอุ่ธรณ์ผลการประเมนิการ
ปฏิบัติงาน 

คน แผน 0 0 0       
  

  

 
  ผล 0 2 1         

6.5 จ านวนวันทีบุ่คลากรลาปว่ย วัน แผน 500  500 500         
  

 
  ผล 278.5 305 351.5         

6.6 จ านวนบุคลากรที่ลาออก คน แผน 2 2 2       เฉพาะ วข.
หาดใหญ่ 

      ผล 5 4 3         

 


