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หมายเหตุ  
1. การให้คะแนนไม่มีความจ าเป็น หากประเมินในภาพรวมแล้วพบว่าระดับการพฒันาอยู่ในระยะแรก

ของการพฒันา 
2. การสรุปภาพรวมจะช่วยให้เกดิการพฒันาในเชิงบูรณาการ ไม่หลงประเด็นในพฒันารายย่อย ซ่ึง

เป็นการแยกส่วน 
3. ไม่ประเมินในหมวด 7 เพราะการรายงานไม่อยู่ในรูปแบบของ TQA 
4. การสัมภาษณ์ ในรายงานไม่มีความจ าเป็น เพราะศูนย์คอมฯ ควรบันทกึไว้พฒันาจะเหมาะกว่า 
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ส่วนที ่1 
ปัจจัยทีม่คีวามส าคญั (Key Factors) 

 
โครงร่างองค์กร 
1.  ลกัษณะองค์กร: คุณลกัษณะทีส่ าคัญขององค์กรคืออะไร 

 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
  (1) องคก์รมีผลิตภณัฑ์หลกัอะไรบา้ง กลไกท่ีองคก์รใชใ้นการส่งมอบ ผลิตภณัฑ์ให้แก่
 ลูกคา้คืออะไร 
  
ผลติภัณฑ์หลกัของศูนย์คอมพวิเตอร์ 
1) พฒันาระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย 4 ระบบ คือ 

1.1) ระบบเพื่อการบริหารจดัการ 3 ระบบหลกั ไดแ้ก่  ระบบบริหารจดัการนกัศึกษา ระบบบริหาร
จดัการบุคลาการ และระบบบริหารจดัการการเงิน 

1.2) ระบบสนบัสนุนการเรียนการสอน 1 ระบบ ไดแ้ก่  ระบบห้องสมุดอตัโนมติั 
2) บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และส่ือสาร  ท่ีเช่ือมต่อครอบคลุมทุกวทิยาเขตของมหาวทิยาลยั 
3) บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
4) บริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

 
กลไกการส่งมอบผลติภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าของศูนย์คอมพวิเตอร์ 

กลุ่มลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของศูนยค์อมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย  1) ลูกคา้  ไดแ้ก่  1.1) 
นกัศึกษา  1.2) อาจารยแ์ละบุคลากร  1.3) ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั  1.4)  ชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน/บุคคลทัว่ไป /ผูส้นบัสนุน  2) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประกอบดว้ย  2.1) ผูดู้แลระบบเครือข่าย
สารสนเทศหน่วยงาน  2.2) Uninet  3)  ผูส่้งมอบ ไดแ้ก่ บริษทัคอมพิวเตอร์/รับจา้ง TOT CAT 3BB 
UniNet   

กลไกการส่งมอบผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ (Value Chain) ของศูนยค์อมพิวเตอร์  ไดแ้ก่  
1) การรับฟังเสียงผา่นช่องทางในการติดตามและใหผู้ใ้ชง้านระบบสามารถแจง้ขอ้มูลขอ้บกพร่องได้

หลายช่องทาง เช่น  Facebook  e-mail  โทรศพัท ์และจุดบริการของศูนยค์อมพิวเตอร์ และระบบ 
SysAid   โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการใชง้าน และ
รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการส่งกลบัมายงัทีมผูพ้ฒันา เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขระบบโปรแกรมท่ีมี
ปัญหาดงักล่าว   
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2) การเขา้ถึงแหล่งรวบรวมเอกสารท่ีไดท้  าการบนัทึกความรู้ไวบ้นระบบ share point  ผูใ้ชบ้ริการ
สามารถเขา้ไปหาความรู้เก่ียวกบัปัญหาท่ีพบบ่อยและแนวทางในการแกไ้ข โดยระบบจะเปิดรับขอ้มูล
ผา่น 2 ช่องทาง คือ (1) เจา้หนา้ท่ีของศูนยค์อมพิวเตอร์เป็นผูบ้นัทึก และ (2) ลูกคา้เป็นผูใ้ส่ขอ้มูลเอง  

  (2) ลกัษณะท่ีส าคญัของวฒันธรรมองคก์รคืออะไร จุดประสงค์ วิสัยทศัน์ ค่านิยม และ
 พนัธกิจขององค์กรท่ีไดป้ระกาศไวคื้ออะไร ความสามารถพิเศษขององค์กรคืออะไร และมี
 ความเก่ียวขอ้งอยา่งไรกบัพนัธกิจขององคก์ร 
 

วฒันธรรมองค์กร : 
ให้บริการท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตอ้งการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด แกไ้ขขอ้ร้องเรียน

ของลูกคา้   ปรับปรุงพฒันางานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  ถึงพร้อมด้วยพนักงานท่ีมีคุณภาพและ
กระตือรือร้น ภายใตก้ารท างานอย่างมีระบบ ปฏิบติังานท่ีชัดเจนและทบทวน ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  
สามารถตรวจสอบได ้และเผยแพร่องคค์วามรู้สู่ชุมชน 
 
วสัิยทัศน์  : 

ศูนยค์อมพิวเตอร์ เป็นผูน้ าในการแสวงหา พฒันา และสนบัสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยัฯ 

 
พนัธกจิ  : 
1) สนบัสนุนการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรอบรู้ มีทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
2) สนบัสนุนการวจิยั การจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสมสู่ชุมชน 
3) น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลยัอยา่งเหมาะสม 
 

ค่านิยม  : 
WISH3  หมายถึง บุคลากรทุกคนท างานเป็นทีมอยา่งมีความสุขทงักายและใจ  ประกอบดว้ย 
W = Wisdom  มีปัญญาหรือมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้
I = Integrity  มีจริยธรรมและคุณธรรม ลงมือท าในส่ิงควรท าและมีจิตส านึกดว้ยตนเอง 
S = Service mind  มีจิตบริการ 
H3 = Happines ท างานอยา่งมีความสุข  Healthiness  สุขกายสบายใจ  Harmony  ความพร้อมเพรียง 

สามคัคี 
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ความสามารถพเิศษของ  : 
1) มีการพฒันาซอฟตแ์วร์ใชเ้องอยา่งต่อเน่ือง เป็นท่ียอมรับ สามารถน าไปใชง้านท่ีหน่วยงานอ่ืนไดอ้ยา่ง

แพร่หลาย 
2) สามารถสร้างองคค์วามรู้ดา้นการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถถ่ายทอดและประยกุตใ์ชไ้ด้

อยา่งเหมาะสมและเผยแพร่ใหชุ้มชนไดใ้ชป้ระโยชน์ 
3) มีการติดตามและประยกุตเ์ทคโนโลย ี 
4) จดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม 
 
  (3) ลกัษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร มีการจ าแนกบุคลากรหรือพนักงาน
 ออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบา้ง กลุ่มเหล่าน้ีมีการศึกษาระดบัใด ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจูงใจให้
 พวกเขาผูกพนัในการบรรลุพนัธกิจขององค์กรคืออะไร บุคลากร และภาระงานในองค์กรมี
 ความหลากหลายอยา่งไร มีกลุ่มอะไรบา้งท่ีจดัตั้งให้ท าหนา้ท่ีต่อรองกบัองคก์ร สิทธิประโยชน์
 และขอ้ก าหนดพิเศษดา้นสุขภาพและความปลอดภยัท่ีส าคญัมีอะไรบา้ง 
 
ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร มีดงัน้ี 

ศูนยค์อมพิวเตอร์มีบุคลากรทั้งหมด  116 คน  จ าแนกตามประเภทและแหล่งการจา้ง 
ประกอบดว้ย 1) ขา้ราชการ 31 คน  2) พนกังานมหาวทิยาลยั  41 คน (จา้งจากเงินงบประมาณ 36 คน และ
จา้งจากเงินรายไดศู้นยฯ์ 5 คน)  3) พนกังานเงินรายได ้35 คน และลูกจา้งประจ า 9 คน   

จ าแนกตามระดบัการศึกษา ประกอบดว้ย ระดบัปริญญาโท 34 คน ระดบัปริญญาตรี 69 คน  
และระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  13 คน   

 
ปัจจัยทีเ่ป็นส่ิงจูงใจให้บุคลากรผูกพนั   

การจดัสวสัดิการใหแ้ก่บุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี  การท าประกนัอุบติัเหตุ  การ
บริหารค่าจา้ง  ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลนส าหรับผูป้ฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
รวมถึง โบนัสตามผลงานเม่ือเสร็จส้ินโครงการ  เงินตอบแทนตามสมรรถนะรายเดือนตามผลการ
ปฏิบติังาน 

ศูนยค์อมพิวเตอร์ไม่มีการจดัตั้งกลุ่มท่ีท าหน้าท่ีต่อรองกบัองค์กร    แต่มีกระบวนการและ
ช่องทางใหบุ้คลากรทุกระดบัต่อรองกบัองคก์ร เช่น กิจกรรมผูบ้ริหารพบกลุ่มงาน เป็นตน้ 
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  (4) องคก์รมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ ท่ีส าคญัอะไรบา้ง 
 ศูนยค์อมพิวเตอร์ เป็นอาคาร 3 ชั้น  ประกอบดว้ย ชั้น 1  เป็นท่ีตั้งของ 4 กลุ่มงาน และมี

ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง  ห้องสัมมนาความจุ 100 ท่ีนัง่ และห้องประชุมความจุ 16 ท่ีนัง่ ชั้น 2  
เป็นท่ีตั้งของ 1 กลุ่มงาน และมีห้องประชุมความจุ 40 ท่ีนัง่ ห้อง Data Center ท่ีมีระบบความปลอดภยัสูง  
ชั้น 3  เป็นท่ีตั้งของกลุ่มงานบริการและพฒันาระบบสารสนเทศ โดยมีห้องประชุมความจุ 6 ท่ีนัง่  และ 12 
ท่ีนัง่ 

 เทคโนโลยีและอุปกรณ์  จ  านวน 15 รายการ  ไดแ้ก่  Internet ความเร็วสูง, Fiber Optic, 
Wireless Lan, IP CCTV, ระบบประชุมทาไกล, ระบบโทรศพัท,์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 40 เคร่ือง, ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ การเรียนการสอน การอบรม, โอเพนซอร์ส, ระบบเฝ้าระวงั Server และ
เครือข่าย , เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบติังาน 1 เคร่ืองต่อคน, Soft ware PSU Campus Agreement  
และช่องทางเผยแพร่บริการ/รับขอ้ร้องเรียน/ขอใชบ้ริการ  

 
 (5) องคก์รด าเนินการภายใตส้ภาพแวดลอ้มดา้นกฎขอ้บงัคบัอะไรบา้ง  กฎขอ้บงัคบัดา้น
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรับรองระบบงาน การข้ึนทะเบียน หรือขอ้ก าหนด
ดา้นการจดทะเบียน มาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และกฎขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม การเงิน และ
ผลิตภณัฑ ์ท่ีบงัคบัใชก้บัองคก์รมีอะไรบา้ง 
 
กฎ ข้อบังคับ 
1) ดา้นกฎหมาย ไดแ้ก่ พระราชบญัญติั กฎกระทรวง ระเบียบขา้ราชการพลเรือน/พนกังานของรัฐ  

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
2) ดา้นการรับรองภาระงาน : ระเบียบสภามหาวทิยาลยั ขอ้ก าหนดระบบประกนัคุณภาพ ISO9001:2008 
3) ดา้นการเงิน : ระเบียบการเงินและงบประมาณของกระทรวงการคลงั และของมหาวิทยาลยัสงขลา 

นครินทร์  ระเบียบพสัดุของส านกันายกรัฐมนตรี  ระเบียบเงินรายไดม้หาวทิยาลยัฯ 
4) ดา้นบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ  : ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการใหบ้ริการ 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัฯ วา่ดว้ยระบบบริหารงานศูนยค์อมพิวเตอร์ พ.ศ. 2529   และขอ้ปฏิบติัการใช้
บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ. 2540 ฯลฯ 

 
ข. ความสัมพนัธ์ระดับองค์กร 
  (1) โครงสร้าง และระบบการก ากบัดูแลขององคก์รมีลกัษณะอยา่งไร ระบบการรายงาน
ระหวา่งคณะกรรมการก ากบัดูแลองคก์ร ผูน้ าระดบัสูง และองคก์รแม่มีลกัษณะเช่นใด  
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  ศูนย์คอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขต
ปัตตานี  โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ มีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการประจ าศูนยค์อมพิวเตอร์  และรอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา เป็นรองประธาน  ผูอ้  านวยการศูนยค์อมพิวเตอร์เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  และมีเลขานุการศูนยค์อมพิวเตอร์เป็นผูช่้วยเลขานุการ   โครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 6 
กลุ่มงานและหน่ึงหน่วย    ไดแ้ก่  กลุ่มงานใหบ้ริการหลกั 3 กลุ่มงาน  กลุ่มงานสนบัสนุน 3 กลุ่มงาน  และ
มีหน่วยคอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานีรับผิดชอบงานบริการคอมพิวเตอร์และส่ือสารในวิทยาเขตปัตตานี 
ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของรองผูอ้  านวยการศูนยค์อมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานี และรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพฒันาระบบวทิยาเขตปัตตานี  
 
  (2) ส่วนตลาด กลุ่มลูกคา้ และกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญัขององคก์รมีอะไรบา้ง 
 (*) กลุ่มดงักล่าวมีความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีส าคญัต่อผลิตภณัฑ์ การบริการท่ีสนบัสนุน
 ลูกคา้และการปฏิบติัการอยา่งไร ความตอ้งการและความคาดหวงัของส่วนตลาด กลุ่มลูกคา้ 
 และกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ท่ีส าคญัแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
 
กลุ่มลูกค้าของศูนย์คอมพวิเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 
1) ลูกคา้  มีความตอ้งการในเร่ือง บริการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว  ระบบเครือข่าย

ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในมหาวิทยาลยั  รวดเร็วมีเสถียรภาพ และใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง หอ้งบริการ
คอมพิวเตอร์มีฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีทนัสมยั ระบบสารสนเทศใชง้านไดง่้าย  ใหค้  าปรึกษา
แนะน าการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัท่ีดี  บุคลิกภาพดี   

2) อาจารยแ์ละบุคลากร  มีความตอ้งการเร่ือง ระบบเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นท่ีในมหาวิทยาลยั รวดเร็ว
และมีเสถียรภาพ และใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ระบบสารสนเทศตรงตามความตอ้งการ ถูกตอ้ง ใชง้าน
ไดง่้าย รวดเร็ว  ใหค้  าปรึกษาแนะน าการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหม่ ๆ  มี
ช่องทางร้องเรียนท่ีหลากหลาย ตอบสนองต่อค าร้องเรียนรวดเร็ว  บริการท่ีมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว
และต่อเน่ือง  ตอ้งการมีส่วนร่วมในการพฒันา ก าหนดนโยบาย เจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัท่ีดี บุคลิกภาพดี 

3) ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั  มีความตอ้งการในเร่ือง มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว 
ปลอดภยัและทนัเวลา  สามารถตอบสนองนโยบายไดร้วดเร็ว  องคก์รมีภาพลกัษณ์ดี  มีความคุม้ค่าใน
เชิงงบประมาณ  ใชช้ี้น า ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อ
บริหารจดัการมหาวทิยาลยั  และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

4) ชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/บุคคลทัว่ไป /ผูส้นบัสนุน  มีความตอ้งการในเร่ือง การใหค้  าปรึกษา
เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม  มีขอ้ตกลงในการบริการท่ีชดัเจน  บริการ
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ท่ีมีความถูกตอ้งตามขอ้ตกลงและรวดเร็ว  ราคาบริการท่ีเหมาะสม  ความน่าเช่ือถือขององคก์ร  
อธัยาศยัท่ีดีของเจา้หนา้ท่ี  มีช่องทางในการติดต่อไดส้ะดวกรวดเร็ว 

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของศูนย์คอมพวิเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 
1) ผูดู้แลระบบเครือข่ายสานสนเทศของหน่วยงาน มีความตอ้งการในเร่ือง การไดรั้บขอ้มูลเชิงวชิาการท่ี

ถูกตอ้งเป็นประโยชน์  ความร่วมมือในการท างาน  เป็นตวักลางในการผลกัดนัและสนบัสนุนการ
จดัหาทรัพยากร 

2) UniNet  มีความตอ้งการเร่ือง ความร่วมมือ  ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์  
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ช่วยแกไ้ขปัญหา 

3) ผูส่้งมอบ เช่น บริษทัคอมพิวเตอร์ ผูรั้บจา้ง  TOT CAT 3BB  UniNet  มีความตอ้งการเร่ือง ความ
โปร่งใส เป็นธรรม ในการจดัซ้ือจดัจา้ง  ระบบใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ช่วยแกไ้ข
ปัญหา 

 
  (3) ประเภทของผูส่้งมอบ คู่ความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ และคู่ความร่วมมืออยา่งไม่
 เป็นทางการท่ีส าคญัท่ีสุดคือใคร มีบทบาทอะไรในระบบงาน กระบวนการผลิตและการส่งมอบ
 ผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีสนบัสนุนลูกคา้ท่ีส าคญั มีกลไกท่ีส าคญัอะไรในการส่ือสารและ
 จดัการดา้นความสัมพนัธ์กบัผูส่้งมอบ และคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 กลุ่มเหล่าน้ีมีบทบาทอะไรหรือไม่ในกระบวนการสร้างนวตักรรมขององค์กร ขอ้ก าหนดท่ี
 ส าคญัท่ีสุดของห่วงโซ่อุปทานขององคก์รคืออะไร 
 
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และคู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการทีส่ าคัญ แบ่งออกเป็น 4  
ประเภท  ไดแ้ก่ 
1) บริษทัคอมพิวเตอร์    มีบทบาทในการส่งมอบอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อใชใ้นกระบวน การ

ผลิตและให้บริการ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์  โทรศัพท์  และเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
มีกลไกในการส่ือสารโดยใชเ้อกสาร หนงัสือราชการ  การส่ือสารผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และ อีเมล 

2) ผูใ้ห้บริการระบบเครือข่าย   มีบทบาทในการให้บริการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย เพื่อส่งผ่านขอ้มูล
ภายในวิทยาเขต  ระหว่างวิทยาเขต และการใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย  การน าเสนอ
รายละเอียดผลิตภณัฑ ์ถ่ายทอดความรู้  มีกลไกในการส่ือสารโดยใชเ้อกสาร หนงัสือราชการ แผน่พบั
การประชาสัมพนัธ์  อีเมล เวบ็ไซต ์

3) ชุมชน  ผูดู้แลระบบเครือข่าย สารสนเทศหน่วยงาน  มีบทบาทในการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ดา้นการ
จัดการระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ   
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มีกลไกในการส่ือสารโดยใช้เอกสาร หนงัสือราชการ แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์  การประชุมสัมมนา  
หนงัสือเชิญเขา้ร่วมกิจกรรม  จดหมายข่าว  เวบ็ไซต ์อีเมล และ Facebook 

4) ผูส้นบัสนุนทุน (สกอ.)  มีบทบาทในการให้การสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนเคร่ืองมือและช่องทางในการเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต  มีกลไกในการส่ือสารโดยใชเ้อกสาร หนงัสือราชการ  การประชุมสัมมนา  เวบ็ไซต ์และ 
อีเมล  

การประเมินผูค้า้ เรียกวา่ approved vender list : AVL   รวมทั้งมีการศึกษาแนวโนม้และความ
ตอ้งการ โดยพิจารณาถึงความยดืหยุน่ในการใหบ้ริการและการปรับเปล่ียน พร้อมจดัท าแผนทดแทน 
กระบวนการผลิต  ส่งมอบและกลไกส่ือสาร 
 
2. สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร 
 ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
  (1) องคก์รอยูท่ี่ล  าดบัใดในการแข่งขนั ใหอ้ธิบายขนาดและการเติบโตขององคก์ร เม่ือ
 เปรียบเทียบกบัองคก์รในอุตสาหกรรมหรือตลาดเดียวกนั รวมทั้งจ  านวนและประเภทของคู่แข่ง 
  

คู่เทียบของศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   คือ  ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  โดยจะเร่ิมด าเนินการในเดือนมิถุนายน  2555   ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ปรากฏล าดบัใน
การแข่งขนั   
 
  (2) อะไรคือปัจจยัหลกัท่ีก าหนดความส าเร็จขององคก์รเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
 ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอะไรท่ีส าคญั ซ่ึงมีผลต่อสถานะการแข่งขนัขององคก์ร รวมถึง
 โอกาส ส าหรับการสร้างนวตักรรมและความร่วมมือ (*) 
  
ปัจจัยหลกัทีก่ าหนดความส าเร็จของศูนย์คอมพวิเตอร์ 
1) บุคลากรของศูนยค์อมพิวเตอร์ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ  และการ

ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนเขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานในหลกัสูตรดา้นวชิาชีพตามต าแหน่ง
งาน และหลกัสูตรท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ ความรู้ ความสามารถอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง/คน  

2) การสนบัสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ  
3) การใหค้่าจา้ง ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดี 
4) การแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อการปรับปรุงและพฒันางานผา่นท่ี

ประชุมทุกระดบั และการับฟังเสียงลูกคา้ผา่นช่องทางต่าง ๆ  เพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุงบริการ 
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  (3) แหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีมีอยูส่ าหรับขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขนัใน
 อุตสาหกรรมเดียวกนั มีอะไรบา้ง แหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีมีอยูส่ าหรับขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบจาก
 อุตสาหกรรมอ่ืนมีอะไรบา้ง และมีขอ้จ ากดัอะไรบา้งในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ี (ถา้มี) 
 
ยงัไม่ปรากฏการเปรียบเทียบและแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
  
 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
  ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั ดา้นธุรกิจ ดา้นการปฏิบติัการ 
 และดา้นทรัพยากรบุคคลขององคก์รคืออะไร ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ท่ีส า
 คญัท่ีส่งผลกระทบต่อความย ัง่ยนืขององคก์รมีอะไรบา้ง 
 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของศูนย์คอมพวิเตอร์ แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ด้านธุรกิจ  ในเร่ืองของการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี เพี่อรักษาฐานลูกคา้เก่า  การสร้างลูกคา้ใหม่ โดย

วธีิการทางการตลาด  และความพร้อมของระบบท่ีใหบ้ริการ  
2) ด้านปฏิบัติการ  ในเร่ืองของการไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน ISO9001 : 2008   การมีทีมงานวิจยั

และพฒันา เพื่อปรับปรุงการให้บริการตามความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงและหลากหลาย  มีแหล่ง
รวบรวมความรู้ภายในองคก์รและเผยแพร่ไปยงัหน่วยงานภายนอก 

3) ด้านทรัพยากรบุคคล  ในเร่ืองการสรรหา พฒันาและธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ทกัษะและประสบการณ์สูง  การจัดสวสัดิการท่ีเพียงพอและเหมาะสมส าหรับบุคลากรทุกคน   
มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์สูงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ  
มีความรู้ความสามารถในการพฒันาระบบสารสนเทศ ซ่ึงช่วยลดค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลยัฯ ปีละ
หลายลา้นบาท 

  
 ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
  ส่วนประกอบส าคญัของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการ
 ประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ระดบัองคก์ร และกระบวนการสร้างนวตักรรมคืออะไร 
  

ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ใช้กระบวนการจดัการความรู้ 
(KM) และกระบวนการประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ    การบนัทึกความรู้ไวบ้นระบบ 
share point  การให้ค  าแนะน าเชิงปฏิบติัแบบตวัต่อตวั หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในพื้นท่ีจริง  และการเผยแพร่
ความรู้สู่สาธารณะในลกัษณะการบอกเล่าประสบการณ์ 
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ส่วนที ่2 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Key Themes) 

 

A. จุดแข็งท่ีส าคญัท่ีสุด หรือการปฎิบติังานท่ีโดดเด่น (แนวโนม้ท่ีมีค่าต่อองคก์รอ่ืนๆ) ท่ีไดร้ะบุไว้
 คืออะไร? (ระบุจุดแขง็หมวด 1-6) 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์  ได้ประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2008 โดย 
ไดพ้ฒันาการมาตามล าดบัจาก ISO9001:1994 นอกจากน้ียงัมีระบบคุณภาพของ สมศ. และ สกอ 
จุดแข็ง 
1) ภายใต้ระบบคุณภาพท่ีด าเนินการมุ่งเน้นลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยมีระเบียบการ

ปฏิบติังานท่ีชดัเจน และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
2) โครงสร้างองคก์รท่ีกระชบั สายการบงัคบับญัชาท่ีไม่ซบัซ้อน สามารถส่ือสารถึงกนัไดท้ั้งจากบนลง

ล่าง (Top Down) หรือจากล่างข้ึนบน (Bottom Up) รวมทั้งการส่ือสารท่ีเปิดกวา้ง  
3) ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนบัสนุนให้ระบบบริการหลกั สามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองตาม

ระดบัการใหบ้ริการท่ีสัญญาไวก้บัลูกคา้  
4) การบริหารกระบวนการ หรือการจดัการกระบวนการท่ีมีการด าเนินการตั้งแต่การรับความตอ้งการ

ของลูกคา้ จนกระทัง่การส่งมอบผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้  
 
B. อะไรเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดในโอกาส ความวิตกกงัวล หรือความไม่แน่นอนท่ีไดร้ะบุไว?้  
 (ระบุโอกาสในการปรับปรุง หมวด 1-6) 
จุดทีค่วรพฒันา 
1) ไม่ชดัเจนว่าศูนยฯ์ ก าหนดและใช้ประโยชน์จากการจดักลุ่ม (Segment) ผลิตภณัฑ์  ลูกคา้ บุคลากร 

อย่างไร เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบงานและกระบวนการตอบสนองให้บรรลุเป้าหมาย  เช่น 
ผลิตภณัฑท่ี์ตรงกลุ่มลูกคา้ซ่ึงมีความตอ้งการต่างกนั   การดูแลนกัศึกษาฝึกงานหรือนกัศึกษาช่วยงาน 
ให้ปฏิบติังานบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานพร้อมสวสัดิการดูแล  การประเมินความพึงพอใจและจดัท า
แผนพฒันารายบุคคลตามกลุ่มงานและกลุ่มบุคคล  และการจดัการขอ้ร้องเรียนตามกลุ่มลูกคา้หรือ
กลุ่มงาน   

2) ไม่ชัดเจนว่าศูนยฯ์ จดัท าแผนกลยุทธ์ท่ีตอบสนองความทา้ทาย โดยใช้ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
อย่างไร เพื่อให้สามารถระบุความสามารถพิเศษ  (Core competency) ท่ีต้องการ  รองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต  พร้อมสามารถจดัท าตวัวดั (Measure) และเทียบเคียง  เพื่อการจดัการให้บรรลุ
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วตัถุประสงค์  เช่น  การสร้างลูกคา้ใหม่โดยวิธีการทางการตลาดหรือโดยการใช้คลงัความรู้โอเพน
ซอร์ส    หรือการท่ีวฒิุบตัรไดรั้บการยอมรับในระดบัประเทศ   

3) ไม่พบการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ศูนย์สามารถค้นหา รวบรวม เก็บสะสม และใช้
ความรู้สนบัสนุนภารกิจต่างๆ เช่น การพฒันาบุคลากร  การพฒันาระบบงาน  การฟังเสียงลูกคา้ตาม
ช่องทางต่าง ๆ ท่ีอาจตอ้งปรับใหเ้หมาะกบักลุ่มงานหรือกลุ่มลูกคา้  

 
C. พิจารณาปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีเป็นจุดแขง็ และสร้างคุณค่าแก่องคก์ร (ระบุจุดแขง็ หมวด 7) 
 ......................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................... 
 
D. พิจารณาผลลพัธ์ท่ีมีความส าคญัแต่ยงัคงเป็นช่องวา่ง เพื่อการปรับปรุงขององคก์ร (ระบุโอกาส
 ในการปรับปรุง หมวด 7) 
 ......................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................... 
 
E. หวัขอ้/ประเด็นการปฎิบติัท่ีดี (Good Practices) ของคณะ/หน่วยงานท่ีคน้พบ 
 1)  สามารถสรรหาเทคโนโลยท่ีีมีราคาท่ีเหมาะสม 
 2)  ความสามารถในการพฒันา Software เอง 
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ส่วนที ่3 
ผลการตรวจประเมนิ 

 
หัวข้อที ่1.1 : การน าองค์กร 

โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

1.1ก(1)  จดัท าวสิยัทศัน์โดยผูบ้ริหารน านโยบายจากมหาวิทยาลยั น าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพ่ือระดมความคิดเห็นในการก าหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ เป้าประสงค ์ระยะ
สั้นและระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาของมหาวทิยาลยั  ถ่ายทอดใหบุ้คลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์ทราบและน าไปปฏิบติั     
  

1.1ก(2)  - 
1.1ก(3)  - 
1.1ข(1)  การติดต่อส่ือสารในลกัษณะ 2 ทิศทาง ผ่านการประชุมร่วมกนัแบบเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ และรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทุกภาคส่วน 
1.1ข(2)  - 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

1.1ก(1)  - การถ่ายทอดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์ยงัไม่ครอบคลุมไปถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ พนัธมิตร  ผูส่้งมอบ  

- การปฏิบติัตนของบุคลากร ยงัไม่เป็นไปตาม “ค่านิยม WISH3” ท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์
ก าหนดไว ้  

1.1ก (2)  การทบทวนการปฏิบติัตามกฎหมายและจริยธรรมในเชิงรุก 
1.1ก (3)  - ยงัไม่ชดัเจนว่า ศูนยค์อมพิวเตอร์ ไดด้ าเนินการและพฒันาอยา่งไร  เพ่ือให้บรรลุ

พนัธกิจและวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ นวตักรรม 
- การพฒันาผูน้ าในอนาคต 

1.1ข(1)  - บทบาทของผูน้ าต่อการใหร้างวลัท่ีสอดคลอ้งกบัการท างาน 
- การสร้างความผกูพนัของบุคลากร 

1.1ข(2)  - การสร้างความสมดุลยต์่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 
      
       หัวข้อ 1.1 ผลการประเมนิ...................% 
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1.2 การก ากบัดูแลและความรับผดิชอบต่อสังคมในภาพใหญ่: องค์กรด าเนินการอย่างไรในการก ากบัดูแลองค์กร และ
ท าให้บรรลุด้านความรับผดิชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ (50 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

1.2ก(1)  มีการทบทวนการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการศูนยค์อมพิวเตอร์โดยอธิการบดีตามรอบ
ประเมิน 6 เดือน    

1.2ก(2)  มีการทบทวนการปฏิบัติงานของผูอ้  านวยการศูนยค์อมพิวเตอร์ โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบติังานระดบัมหาวทิยาลยัทุก 2 ปี และประเมินผลการปฏิบติังานของ
หวัหนา้กลุ่มงานทุก 6 เดือน 

1.2ข(1)  การใหค้วามร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในการป้องกนัผลกระทบทางลบต่อสงัคม  ไดแ้ก่ 
การซ่อมวสัดุครุภณัฑเ์พ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่  ธนาคารขยะ 

1.2ข(2)  - 
1.2ค(1)  - 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

1.2ก(1)  ยงัไม่ปรากฎการปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น Uninet  บุคคลทัว่ไป 
1.2ก(2)  ขาดการน าผลการประเมินเพื่อพฒันาผูน้ า 
1.2ข(1)  - การป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม ยงัไม่ครอบคลุมผลกระทบท่ีเกิดจาก

ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ  
- ขาดการจดัการเชิงรุก 

1.2ข(2)  ขาดการส่งเสริมและท าใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมในทุกจุดท่ีใหบ้ริการ 
1.2ค(1)  ความรับผิดชอบต่อสงัคมยงัไม่ถ่ายทอดไปสู่ชุมชนและขาดการสนบัสนุนชุมชน 

 
 
       หัวข้อ 1.2 ผลการประเมนิ...................% 
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2.1  การจดัท ากลยุทธ์ : องค์กรมวีธีิการอย่างไรในการจดัท ากลยุทธ์(40 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

2.1ก(1)  ศูนยค์อมพิวเตอร์จัดท าแผนกลยุทธ์ โดยน าปัจจัยสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปและ
ขอ้มูลผลการประเมินท่ีผา่นมา ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนระยะยาว 5 ปี และใช้
ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา ใชเ้ป็นขอ้มูลก าหนดแผนปฏิบติัการระยะสั้นใน
รอบปีถดัไป   

2.1ก(2)  - 
2.1ข(2)  - 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

2.1ก(1)  - ขั้นตอนและกระบวนการวางแผนกลยทุธ์ การด าเนินงานยงัไม่ชดัเจน 
- บุคคลท่ีเขา้มามีส่วนร่วมยงัไม่ชดัเจน 
- การก าหนดจุดบอดท าอยา่งไร 
- การจดัท าแผนระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบา้ง 

2.1ก(2)  - การรวบรวมและการวิ เคราะห์ข้อมูลย ังไม่ชัดเจน ย ังไม่มีการสร้งแผนท่ี
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 

- ความสามารถของการบรรลุผลตามแผน โดยเฉพาะตามช่วงเวลาท่ีก าหนดตาม
กระบวนการสร้างแผนกลยทุธ์ ยงัไม่ชดัเจน 

2.1ข(2)  - การสร้างนวตักรรม  และ needed Competency 
- การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 
       หัวข้อ 2.1 ผลการประเมนิ...................% 
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2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพือ่น าไปปฏิบตั ิ: องค์กรถ่ายทอดกลยุทธ์เพือ่น าไปปฏิบตัอิย่างไร (40 คะแนน)  
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

2.2ก(1)  - 
2.2ก(2)  การใชแ้ผนกลยทุธ์มาถ่ายทอดเป็น TOR หวัหนา้กลุ่มงานและผูป้ฏิบติัในกลุ่มงานนั้น 

และการรายงานผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั (KPIs) ผ่านระบบ IT Balanced 
Scorecards : ITBSC  

2.2ก(3)  ความเพียงพอของทรัพยากรผา่นท่ีประชุม 
2.2ก(6)  แผนการติดตามผลลพัธ์และประสิทธิภาพของแผนปฏิบติัการของศูนยค์อมพิวเตอร์ 

จ านวน 29 ตวัช้ีวดั ท่ีครอบคลุมทุกดา้น 
 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

2.2ก(1)  ไม่ปรากฏแผนปฏิบัติการระยะสั้ น ระยะยาว ท่ีรองรับหรือส่งผลให้เ กิดการ
เปล่ียนแปลงตามแผน 

2.2ก(2)  ขาดความเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคเ์ชิงกลุยทุธ์ 
2.2ก(4)  ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการ ท าให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรายบุคคล

เปล่ียนแปลงไป ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
2.2ก(5)  ขาดความพอเพียงของบุคลากรเพื่อใหส้ามารถด าเนินการบรรลุตามแผนท่ีวางไว ้
2.2ก(6)  ขาดความเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ ความส าเร็จท่ีคาดหวงั และครอบคลุม

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
2.2ข  ยงัไม่มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของศูนยค์อมพิวเตอร์กับคู่แข่งอย่างเป็น

ทางการ 
 
       หัวข้อ 2.2 ผลการประเมนิ...................% 
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3.1 ความผูกพนัของลูกค้า : องค์กรมวีธีิการอย่างไรในการสร้างความผูกพนักบัลูกค้า เพือ่ตอบสนองความต้องการ
และสร้างความสัมพนัธ์(50 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

3.1ก(1)  - 
3.1ก(2)  - การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในทุกบริการไปยงัลูกคา้ผา่นหลายช่องทาง 

- มีกลไกส่งเสริมการตลาด เช่น การช าระเงินหลากหลายวิธี  ค่าบริการพิเศษแก่
ลูกคา้ประจ า 

3.1ข(1)  - การน าระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO9001:2008 มาใช ้
- ค่านิยมร่วมขององคก์ร ซ่ึงเกิดจากการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรคือ WISH3 
- การคดัเลือกขวญัใจชาวศูนยค์อมพิวเตอร์ โดยใชเ้กณฑต์่าง ๆ  

3.1ข(2)  - การจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ลูกคา้ กลุ่มนกัศึกษา บุคลากร และบุคคล
ทัว่ไป 

3.1ข(3)  - ผูบ้ริหารปฏิบติัเป็นแบบอยา่งในการสร้างวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้ 
- มีการส่ือสารไปยงับุคลากรทุกระดบั 
- การก าหนดตวัช้ีวดัเร่ืองระยะเวลาในการตอบกลบัลูกคา้ เพ่ือเป็นการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ 
 

หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
3.1ก(1)  - ยงัไม่ชดัเจนในเร่ืองการสร้างความผูกพนัต่อลูกคา้แต่ละกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งไร  

เพ่ือจะไดน้ าขอ้มูลมาพฒันาผลิตภณัฑแ์ละสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้และ
บรรลุเป้าหมายของศูนย ์

- ยงัไม่ชัดเจนเร่ืองการก าหนดการสร้างนวตักรรมของผลิตภณัฑ์ท่ีเหนือความ
คาดหวงัของลูกคา้และตลาด เช่น บริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ วิธีการน า
เสียงของลูกคา้แต่ละกลุ่มมาพฒันาและน าเสนอผลิตภณัฑต์่อลูกคา้  การฝึกอบรม
ท่ีใหไ้ดรั้บวฒิุบตัร ซ่ึงเป้าหมายเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ 

3.1ก(2)  - ขาดขอ้ก าหนดท่ีส าคญัต่อลูกคา้และตลาดแต่ละกลุ่ม 
- วธีิการท่ีมัน่ใจวา่ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ถ่ายทอดไปยงัผูป้ฏิบติั เช่น วธีิ moniter 

3.1ก(3)  วธีิการรับรู้การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เช่น การเรียนรู้จากพนัธมิตร หรือจากเครือข่าย 
3.1ข(1)  การสร้างวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้ยงัไม่ครอบคลุมทุกผลิตภณัฑแ์ละลูกคา้ 
3.1ข(2)  การจดัความสมัพนัธ์ยงัไม่ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ใหม่ เช่น หน่วยงานใหม่  อาจารยใ์หม่ 
3.1ข(3)  ยงัไม่ชดัเจนในเร่ืองวธีิการทางตลาด เพ่ือสร้างลูกคา้ใหม่ 

       หัวข้อ 3.1 ผลการประเมนิ...................% 
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3.2 เสียงของลูกค้า : องค์กรมวีธีิการอย่างไรในการเสาะหาและใช้สารสนเทศจากลูกค้า (60 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
3.2ก(1)  - ช่องทางการรับฟังเสียงจากลูกคา้อยา่งหลากหลาย 
3.2ก(2)  - ก าหนดกลุ่มงานท่ีรับผดิชอบ รับฟังเสียงลูกคา้ 

- การน าระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO9001:2008 มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการขอ้
ร้องเรียนของลูกคา้ 

3.2ข(1)  - จดัท าการประเมินผลความพึงพอใจลูกคา้ทุกบริการ ปีละ 1 คร้ัง 
3.2ข(3)  - ไดด้ าเนินการก าหนดใหก้ารประเมินความพึงพอใจเป็นหวัขอ้หลกัขอ้หน่ึงใน

แบบส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ประจ าปี โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี 2554  
3.2ค(1)  - การก าหนดกลุ่มลูกคา้ตามประเภทลูกคา้และก าหนดส่วนตลาด  และใชข้อ้มูล

สารสนเทศของลูกคา้ท่ีไดม้าด าเนินการดา้นการตลาดเชิงรุก 
3.2ค(2)  - การน าขอ้มูลสารสนเทศทีไดจ้ากกระบวนการฟังเสียงลูกคา้มาใชพ้ฒันาระบบให้

ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
3.2ก(1)  - ยงัไม่ชดัเจนเร่ืองวธีิการไดม้าซ่ึงเสียงลูกคา้ท่ีเป็นขอ้มูลมาปรับปรุงผลิตภณัฑใ์ห้

เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละกลุ่ม รวมทั้ งการคน้หาลูกคา้ใหม่ ท่ีส่งผลให้ประสบ
ความ ส าเร็จในตลาด 

- ยงัไม่มัน่ใจวา่วธีิการรับฟังลูกคา้แตกต่างกนัไปแต่ละช่วงวงจรชีวิตการเป็นลูกคา้
อยา่งไร เช่น นกัศึกษา  ผูบ้ริหาร  สถาบนั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน ามาใชจ้ดัการต่อไป 

3.2ก(2)  ยงัไม่ชดัเจนเร่ืองการรับฟังลูกคา้ในอนาคตและลูกคา้ของคู่แข่ง 
3.2ก(3)  ยงัไม่ชดัเจนเร่ืองประสิทธิผลของการจดัการขอ้ร้องเรียน เช่น ความเช่ือมัน่ของลูกคา้ 
3.2ข(1)  - ไม่พบการประเมินความผกูพนั 

- ยงัไม่ไดจ้ดัท าการประเมินผลความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มลูกคา้ 
- ยงัไม่ใชข้อ้มูลจากการประเมินความพึงพอใจไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ เพ่ือปรับปรุง 

3.2ข(2)  ยงัไม่มีการเทียบเคียงผลส าเร็จความพึงพอใจกบัองคก์รอ่ืนในระดบัเดียวกนั  แต่อยู่
ระหวา่งการประสานงาน และจะเร่ิมด าเนินการ ในเดือนมิถุนายน 2555 

3.2ข(3)  แบบประเมินความพึงพอใจ ยงัไม่ครอบคลุมลูกคา้แต่ละกลุ่ม 
3.2ค(1)  การวเิคราะห์และการใชข้อ้มูลลูกคา้ยงัไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ 
3.2ค(2)  การน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาระบบยงัไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ 
3.2ค(3)  การสร้างวฒันธรรมการมุ่งเนน้ลูกคา้จากขอ้มูลลูกคา้และผลิตภณัฑ ์
3.2ค(4)  ไม่ชดัเจนเร่ืองการด าเนินงานข้ึนต่อความเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

       หัวข้อ 3.2 ผลการประเมนิ...................% 
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4.1 การวดั การวเิคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร :องค์กรมวีธีิการอย่างไรในการวดั วเิคราะห์ 
และน ามาปรับปรุงผลการด าเนนิการขององค์กร (40 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

4.1ก(1)  มีการติดตามตวัช้ีวดัผ่านโปรแกรม IT Balanced Scorecard  น ามารายงานรายเดือน   
รายไตรมาส รายคร่ึงปี และรายปี และใชร้ะบบ ISO มาช่วยในการติดตามผล 

4.1ก(3)  รับฟังขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้หลายช่องทาง ท าใหค้ณะกรรมการด าเนินงานทุกสัปดาห์ 
เพื่อก าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง  โดยหวัหนา้กลุ่มงานจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
น าไปปฏิบติั และจะแจง้กลบัมายงัท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานรับทราบ 

4.1ข(1)  หวัหนา้กลุ่มงาน และนกัวเิคราะห์นโยบายและแผนเป็นผูว้เิคราะห์ ทบทวน พร้อม
น าเขา้พิจารณาในคณะกรรมการด าเนินงาน 

4.1ค(1)  คณะกรรมการด าเนินงาน จดัล าดบัเร่ืองท่ีตอ้งปรับปรุง ผา่นท่ีประชุมกลุ่มงาน 
 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

4.1ก(1)  ขาดการติดตามรายงานประจ าวนั  และการสนบัสนุนนวตักรรม 
4.1ก(2)  ยงัไม่มีการก าหนดคู่แข่งขนัเชิงเปรียบเทียบ 
4.1ข(1)  วธีิการวเิคราะห์ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ขอ้สรุปเช่ือถือได ้เช่น ความพึงพอใจไม่ถึงเป้าหมายท่ี

ก าหนด 85% 
4.1ค(1)  การปรับปรุงผลการด าเนินการ ขาดการสนบัสนุนนวตักรรม 

 
       หัวข้อ 4.1 ผลการประเมนิ...................% 
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4.2 การจดัการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ : องค์กรมวีธีิการอย่างไรในการจดัการสารสนเทศ 
ความรู้ขององค์กร และเทคโนโลยสีารสนเทศ (40 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

4.2ก(1)  ความรู้ด้านคลังโอเพนซอร์ส  จัดเป็นชมรม แลกเปล่ียนข้อมูลท่ีน าไปใช้ได้จริง 
เช่ือถือได ้ขอ้มูลความลบั จดัแยกเก็บต่างหาก และมี Intranet 

4.2ก(2)  การส่ือสารและปรับปรุงขอ้มูลไปยงัลูกคา้ มีหลายช่องทาง 
4.2ก(3)  การก าหนดพ้ืนท่ีในระบบสารสนเทศใหก้ลุ่มงานใชบ้นัทึกความรู้ของกลุ่มงาน 
4.2ข(1)  ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ มีความน่าเช่ือถือ ปลอดภยั 
4.2ข(2)  การส ารองขอ้มูลทุกวนัและเก็บขอ้มูลส ารองไม่ต ่ากวา่ 90 วนั และสามารถกูคื้นได้

ภายใน 1 วนั 
 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

4.2ก(1)  ความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑห์ลกัของศูนยค์อมพิวเตอร์ เช่นบริการเครือข่ายและการ
จดัการ มีความทนักาล ถูกตอ้ง  

4.2ก(2)  ความพร้อมใชง้านของขอ้มูลท่ีมีต่อผูส่้งมอบ บุคลากรและคู่ความร่วมมือ 
4.2ก(3)  ไม่ชดัเจนว่า การจดัการความรู้ของศูนยค์อมพิวเตอร์ ไดถ่้ายทอดความรู้ท่ีแต่ละกลุ่ม

งานบนัทึก ไปยงักลุ่มงานอ่ืนหรือภายนอกองคก์รท่ีจ าเป็น  รวมทั้งการน าความรู้ท่ีได้
เขา้สู่การวางแผนกลยทุธ์ 

4.2ข(1)  ยงัไม่ชดัเจนเร่ืองการใชง้านง่าย เกิดจากการออกแบบอยา่งไร และประเมินผลอยา่งไร 
4.2ข(3)  การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทนัต่อความตอ้งการทางธุรกิจ 

 
 
       หัวข้อ 4.2 ผลการประเมนิ...................% 
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5.1 ความผูกพนัของบุคลากร : องค์กรมวีธีิการอย่างไรในการสร้างความผูกพนักบับุคลากร เพือ่ให้บรรลุความส าเร็จ
ในระดบัองค์กรและระดบับุคคล (55 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

5.1ก(1)  - การใชป้ระโยชน์จาก Segment เพื่อประเมินความผูกพนัของบุคลากรให้องคก์ร
บรรลุความส าเร็จ    

- การใชแ้บบสอบถามผ่าน Share Point ได ้5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัและ
ความพึงพอใจของบุคลากร 

5.1ก(2)  ทุกคนตอ้งอ่านอีเมลอย่างนอ้ย 1 คร้ังต่อวนั  และมีระบบ Share Point ท่ีมีขอ้มูลให้
เปิดอ่านได ้24 ชัว่โมง รวมทั้งมีการส่ือสาร 2 ทาง ผา่นการประชุมต่าง ๆ 

5.1ก(3)  การใช ้TOR และ IT Balance Scorecards ประเมินและแจง้ผลจดัท าแผนพฒันา
รายบุคคล 

5.1ข(1)  มีการพฒันาบุคลากรตามแผน เช่น Software Testing  จริยธรรม 
5.1ข(2)  การใช ้Share point  เพื่อการบนัทึกองคค์วามรู้ 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

5.1ก(1)  ไม่ชดัเจนว่าปัจจยัดงักล่าวแตกต่างอยา่งไรแต่ละกลุ่ม เช่น สาขาขาดแคลน บุคลากร
ทัว่ไป 

5.1ก(3)  - การประเมินเพ่ือใหบุ้คลากรมุ่งเนน้ลูกคา้และธุรกิจ 
- ค่านิยม WISH3  ยงัไม่ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งทัว่ถึงทุกดา้น ตามท่ีก าหนดไว ้

5.1ข(1)  ระบบการพฒันาท่ีครอบคลุมประเด็นสมรรถนะหลกั เพื่อตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยทุธ์ และการสร้างนวตักรรม 

5.1ข(2)  ยงัไม่มีการปฏิบติัตามแผนพฒันารายบุคคล 
5.1ข(3)  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ 
5.1ข(4)  วธีิการบรรลุประสิทธิผลของการพฒันาผูน้ าและการแลกเปล่ียนต าแหน่ง 
5.1ค(1)  การประเมินความผกูพนัท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มบุคลากรและการใชป้ระโยชน์จาก

ตวัช้ีวดัในเร่ืองการขาดงาน  
 
       หัวข้อ 5.1 ผลการประเมนิ...................% 



หนา้ 20 ของ 25 
 

 

 

5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร : องค์กรมวีธีิการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมทีม่ปีระสิทธิผลและเกือ้หนุน
บุคลากร (45 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

5.2ก(1)  บุคลากร ต้องผ่านการคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบ และจะพิจารณาคุณสมบติัเชิงพฤติกรรมและประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
โดยการทดลองปฏิบติังาน 6 เดือน   

5.2ก(4)  มีแผนการพฒันารายบุคคล 
5.2ข(1)  จดัหาอุปกรณ์การท างานตามบริบทของงาน ระบบรักษาความปลอดภยั 
5.2ข(2)  มีนโยบายการดูแลดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน 

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

5.2ก(1)  - ไม่ชัดเจนว่าศูนยค์อมพิวเตอร์ด าเนินการด้วยความสามารถของบุคลากรและ
องค์กรอย่างไร  เช่น การพฒันารายบุคคลท่ีเก่ียวกบัสมรรถนะหลกั  การจดัท า
ตวัช้ีวดัดว้ยบรรยากาศการท างานในแต่ละกลุ่มบุคลากร 

- ไม่ชดัเจนวา่การประเมินโดยความสามารถท่ีจ าเป็นของบุคลากรเป็นอยา่งไร 
5.2ก(2)  การจดัหานกัศึกษาท างานแลกเปล่ียนหรือการรับนกัศึกษาฝึกงานมีวธีิการอยา่งไร 
5.2ก(3)  การจดัการงานโดยใชส้มรรถนะหลกั เพื่อการด าเนินงานท่ีเน้นลูกคา้ให้เหนือความ

คาดหมายและคล่องตวั รับการเปล่ียนแปลง 
5.2ก(4)  การเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงดา้น ความสามารถและอตัราก าลงั 
5.2ข(1)  ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย รวมทั้งความแตกต่างของการวดัตามสถานท่ีท างาน 
5.2ข(2)  การตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างตามกลุ่มบุคลากร 

 
       หัวข้อ 5.2 ผลการประเมนิ...................% 
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6.1 ระบบงาน : องค์กรมวีธีิการอย่างไรในการออกแบบระบบงาน (50 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

6.1ก(1)  น าระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO มาประยกุตใ์ชต้ั้งแต่ปี 2542  โดยจะเร่ิมจากการ
ทบทวนความต้องการของลูกค้า  ปรับปรุงระบบโดยอาศัยข้อเสนอแนะจากทีม
ผูต้รวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ขอ้เสนอแนะของ สรอ. และขอ้คิดเห็นจากลูกคา้
และบุคลากร 

6.1ข(1)  มีกระบวนการท างาน 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการสร้างหลักสูตร  
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ กระบวนการบริการระบบเครือข่ายและส่ือสาร  เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

6.1ค(1)  - มีการจดัท าและการซอ้มแผนอคัคีภยั เพ่ือเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน โดยมี
คณะกรรมการรับผิดชอบ 

- ส ารองขอ้มูลทุกวนั  เก็บไวไ้ม่ต ่ากวา่ 90 วนั และสามารถกูคื้นไดภ้ายใน 1 วนั 
 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

6.1ก(1)  - ไม่พบเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการใดเป็นกรรมการภายในหรือภายนอก 
- ความสามารถพิเศษท่ีโยงกบัผลิตภณัฑ ์เช่นบริการฝึกอบรม 

6.1ข(1)  ยงัไม่ชดัเจนในกระบวนการท่ีเพ่ิมคุณค่าต่อลูกคา้ ส่งผลต่อความยัง่ยืนขององค์กร
อยา่งไร เช่น  ความมีช่ือเสียง การเป็นท่ียอมรับ  รวมทั้งขอ้ก าหนดของกระบวนการท่ี
แตกต่างกนั 

 
       หัวข้อ 6.1 ผลการประเมนิ...................% 
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6.2 กระบวนการท างาน : องค์กรมวีธีิการอย่างไรในการออกแบบ จดัการและปรับปรุงกระบวนการท างานทีส่ าคญั 
 (60 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 

6.2ก(1)  ใชข้อ้ก าหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2008  เพื่อออกแบบกระบวนการท างาน 
6.2ก(2)  - 
...   

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 

6.2ก(1)  ไม่ชดัเจนว่า ตวัช้ีวดัครอบคลุม Cycle time, Cost Control และประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพอยา่งไร 

6.2ข(1)  - การจดัการงานประจ าวนัท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 
- การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการจดัการกระบวนการ 

6.2ข(2)  การควบคุมตน้ทุนโดยรวมของกระบวนการ  การลดของเสีย หรือความผิดพลาดของ
การใหบ้ริการ รวมถึงการท างานซ ้ า  

6.2ค(1)  การปรับปรุงกระบวนการ  จะข้ึนต่อธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง 
 
       หัวข้อ 6.2 ผลการประเมนิ...................% 
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7.1 ผลลพัธ์ด้านผลติภณัฑ์ : ผลการด าเนินการด้านผลติภัณฑ์มอีะไรบ้าง 
(70 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
7.1ก(1)   
7.1ก(2)   
...   

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
7.1ก(1)   
7.1ก(2)   
...   

 
       หัวข้อ 7.1 ผลการประเมนิ...................% 
 

7.2 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า : ผลการด าเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
มอีะไรบ้าง (70 คะแนน)โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
7.2ก(1)   
7.2ก(2)   
...   

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
7.2ก(1)   
7.2ก(2)   
...   

 
       หัวข้อ 7.2 ผลการประเมนิ...................% 
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7.3 ผลลพัธ์ด้านการเงนิและตลาด : ผลการด าเนินการด้านการเงนิและตลาด 
มอีะไรบ้าง (65 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
7.3ก(1)   
7.3ก(2)   
...   

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
7.3ก(1)   
7.3ก(2)   
...   

 
       หัวข้อ 7.3 ผลการประเมนิ...................% 
 

7.4 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร : ผลการด าเนินการด้านการมุ่งเน้น 
บุคลากรมอีะไรบ้าง (65 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
7.4ก(1)   
7.4ก(2)   
...   

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
7.4ก(1)   
7.4ก(2)   
...   

 
       หัวข้อ 7.4 ผลการประเมนิ...................% 
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7.5 ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ : ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการมอีะไรบ้าง (65 คะแนน)
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
7.5ก(1)   
7.5ก(2)   
...   

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
7.5ก(1)   
7.5ก(2)   
...   

 
       หัวข้อ 7.5 ผลการประเมนิ...................% 
 

7.6 ผลลพัธ์ด้านการน าองค์กร : ผลลพัธ์ด้านการน าองค์กรมอีะไรบ้าง 
(65 คะแนน) 
โปรดระบุ  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญั (Key Factor) ทีสั่มพนัธ์กบัหัวข้อนีม้า 4-6 ปัจจยั 

 
หัวข้ออ้างองิ +/++ จุดแข็ง(Strengths) 
7.1ก(1)   
7.1ก(2)   
...   

 
หัวข้ออ้างองิ -/-- โอกาสในการปรับปรุง(OFI) 
7.1ก(1)   
7.1ก(2)   
...   

 
       หัวข้อ 7.6 ผลการประเมนิ...................% 
 
 



 

 

แผน/ผลการด าเนินงานรายตัวบ่งช้ี (KPIs) 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัหมวดที ่7 
หน่วยนับ แผน/

ผล 
แผนการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
2552 2553 2554 2555 2556 

1. ผลลพัธ์ด้านผลติภณัฑ์         
1.1 ร้อยละของโครงการท่ีแลว้เสร็จตามก าหนดของงบประมาณ ร้อยละ แผน 60 100 100 100 100  

  ผล 62.5 98.19 98.69    
1.2 ร้อยละของขอ้สอบ online MS ท่ีแลว้เสร็จ ร้อยละ แผน  100 100 100 100  

  ผล  50 78.3    
1.3 ร้อยละของการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อปี ร้อยละ แผน 50 50 50 50 50  

  ผล 34.23 33.99 25.8    
1.4 ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัท่ีติดตั้งในมหาวทิยาลยัเพ่ิมเติม หน่วยงาน แผน   10 12 14  

  ผล  8 10    

2. ผลลพัธ์ด้านลูกค้า         
2.1 ร้อยละความพึงพอใจของลูกคา้ตอ่บริการของศูนยค์อมพิวเตอร์ ร้อยละ แผน 85 85 85 85 85  

  ผล 81.00 73.60 75.10    
2.2 ร้อยละของปัญหาท่ีตอบกลบัลูกคา้ภายใน 2 วนั ร้อยละ แผน   98 98 98  

  ผล   97.32    

3. ผลลพัธ์ด้านการเงนิและตลาด         
3.1 เพ่ิมสดัส่วนระหวา่งรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายจากการบริการ สดัส่วน แผน 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7  

  ผล 1.36 1.21 1.06    
3.2 จ านวนผูเ้ขา้อบรม คน แผน 2,700 2,800 2,800 2,800 2,800  

 
 

 ผล 3,263 2,713    
 



 

 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัหมวดที ่7 
หน่วยนับ แผน/

ผล 
แผนการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
2552 2553 2554 2555 2556 

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

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

3.5 จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีติดตั้ง หน่วยงาน แผน   5 5 5  
  ผล  13 20    

4. ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร         
4.1 จ านวนบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสอดคลอ้งกบัสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งท่ีก าหนด ร้อยละ แผน 60 85 85 85 85  

  ผล 79.54 87.34 100    
4.2 ร้อยละของปัญหาท่ีเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้สามารถแกปั้ญหาได ้ ร้อยละ แผน 80 85 85 85 85  

  ผล 85.93 83.74 89.80    
4.3 ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ แผน 77 85 85 85 85  

  ผล 72 73.8 71.85    
4.4 โครงการพฒันางาน โครงการ แผน 4 4 4 4 4  

  ผล 4 2 5    

5. ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ         
5.1 ขอ้ก าหนดท่ีท าไดจ้ากขอ้ก าหนดของ พรบ.วา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
ขอ้ แผน - 44 44    

  ผล - 33 39    
5.2 ชัว่โมงการแกปั้ญหาแอกเซสพอยต ์PSU WiFi  เฉพาะหน่วยงานกลาง หอพกั ชัว่โมง แผน  8 8 8 8  

 
 

 ผล  29.88 14.7   
 



 

 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัหมวดที ่7 
หน่วยนับ แผน/

ผล 
แผนการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
2552 2553 2554 2555 2556 

5.3 สามารถแกปั้ญหา Link Internet, Intranet และวทิยาเขต ไดภ้ายใน 60 นาที นาที แผน  60 60 60 60  
  ผล  76.33 51.08    

5.4 สามารถแกปั้ญหา Internet Server และ Firewall นาที แผน  120 60 60 60  
  ผล  24.5 29.58    

5.5 สามารถแกปั้ญหาระบบตูส้าขาโทรศพัทพ้ื์นฐานและ VOIP ภายใน 24 ชัว่โมง ชัว่โมง แผน  24 24 24 24  
  ผล  0.61 0    

5.6 สามารถแกไ้ข Server กลอ้งวงจรปิดภายใน 24 ชัว่โมง ชัว่โมง แผน  24 24 24 24  
  ผล  0.08 0    

5.7 สามารถแกปั้ญหาคู่สายโทรศพัทพ้ื์นฐาน และ VOIP ภายใน 8 ชัว่โมง ชัว่โมง แผน  8 8 8 8  
  ผล  4.74 5.32    

5.8 ร้อยละของ Server ท่ีใหบ้ริการได ้95% ร้อยละ  95 95 95 95 95  
  ผล 99.87 99.19 98.46    

6 ผลลพัธ์ด้านการน าองค์กร         
6.1 งบประมาณบริการวชิาการแบบใหเ้ปล่า บาท แผน 155,000 150,000 150,000 150,000 150,000  

  ผล 110,527 138,254 135,253    
6.2 จ านวนคนท่ีไดรั้บการอบรมแบบใหเ้ปล่า คน แผน 150 200 200 280 280  

  ผล 172 202 209    
6.3 ร้อยละของตวัช้ีวดัท่ีบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ แผน   100 100 100  

  ผล  16.67 16.67    
6.4 จ านวนคนท่ีอุธรณ์ผลกาประเมินการปฏิบติังาน 

 
 

คน แผน 0 0 0 0   
  ผล 0 2 1   

 



 

 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัหมวดที ่7 
หน่วยนับ แผน/

ผล 
แผนการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
2552 2553 2554 2555 2556 

6.5 จ านวนวนัท่ีบุคลากรลาป่วย วนั แผน 500 500 500    
  ผล 28.5 305 351.5    

6.6 จ านวนบุคลากรท่ีลาออก คน แผน 2 2 2    
  ผล 5 4 3    
          
         

 

  
 


