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ค าน า 
  
 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายชัดเจนที่จะยกระดับคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับ
สากลเพ่ือให้สอดรับกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ที่มีเปูาหมาย “ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน
การสร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย....” โดยใช้เครื่องมือต่างๆในการพัฒนาบริหารจัดการเพ่ือให้องค์กรพัฒนาและ
ประสบความส าเร็จ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ จ านวน 11 หน่วยงาน
จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ในการด าเนินการพัฒนาดังกล่าว   
 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายใน ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจ าปี
การศึกษา 2553 ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าขึ้นเพ่ือการประเมินตนเอง
หมวด 1-6 และแสดงผลลัพธ์การด าเนินการในหมวด 7  
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โครงร่างองค์กร 
1.  ลักษณะองค์กร 
ก.สภาพแวดล้อมขององค์กร 

1ก(1) ผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร และกลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาจัดตั้งขึ้นในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ.2525-2529)   และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์ขึ้นที่วิทยาเขตปัตตานี  
เพ่ือขยายการให้บริการไปยังวิทยาเขตปัตตานี  และในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ได้มีการจัดตั้ง
ฝุายฝึกอบรมและฝุายโปรแกรมระบบเพ่ือรองรับภาระงานที่เพ่ิมขึ้น ภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ คือ สนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการแก่นักศึกษา   คณาจารย์ 
และบุคลากร งานบริหารและธุรการของมหาวิทยาลัย โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้ 

1. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบบริหารจัดการนักศึกษา 
ระบบบริหารบุคลากร ระบบการเงิน และระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 1 ระบบ ได้แก่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   

2. บริการโครงข่ายพ้ืนฐาน ระบบสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมต่อครอบคลุมทุกวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความปลอดภัยสูง 

3. บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน   

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพตามมาตรฐานISO9001:2008 และระบบคุณภาพของ สมศ. สกอ.
มาใช้ในการด าเนินงาน  ได้จัดตั้งกลุ่มงานจัดการนโยบายและระบบคุณภาพรับผิดชอบการขับเคลื่อนระบบ โดยมี
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์รับผิดชอบก ากับดูแลด้านนโยบาย ทีมผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ
ภายใน (Internal Auditor) ท าหน้าที่ตรวจติดตามกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยก าหนดตรวจติดตาม
ปีละ 4 ครั้ง และคณะกรรมการด าเนินงานท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานทั้งระดับศูนย์คอมพิวเตอร์ และกลุ่มงาน  
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  

1ก(2) วัฒนธรรมองค์ จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ความสามารถพิเศษ 

วัฒนธรรมองค์กร  

ให้บริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด แก้ไขต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า 
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ถึงพร้อมด้วยพนักงานที่มีคุณภาพและกระตือรือร้น ภายใต้การท างาน
อย่างมีระบบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่องค์ความรู้สู่
ชุมชน 

วิสัยทัศน์  

ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้น าในการแสวงหา พัฒนา และสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม   
เพ่ือสนับสนุนพันธกจิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พันธกิจ  
1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. สนับสนุนการวิจัยและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมสู่ชุมชน 
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3. น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม  

ค่านิยม  

ค่านิยมของศูนย์คอมพิวเตอร์ คือ WISH3 ซึ่งมีความหมายโดยรวมคือบุคลากรทุกคนท างานเป็นทีมอย่างมี
ความสุขทั้งกายและใจ 

W= wisdom มีปัญญาหรือมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
I= Integrity  มีจริยธรรมและคุณธรรม ลงมือท าในสิ่งควรท าและมีจิตส านึกด้วยตนเอง   
S= Service mind มีจิตบริการ เช่น เต็มใจให้บริการ 
H= Happy ท างานอย่างมีความสุข Healthy สุขกายสบายใจ Harmony ความพร้อมเพรียง สามัคคี   

ความสามารถพิเศษขององค์กร 

มีองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีบุคลากรผู้รับผิดชอบบริการหลักที่มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากรสายสนุนที่มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับต าแหน่งงาน  บุคลากรทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธภาพในการปฏิบัติงาน รวม 115 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 32 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ 34 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 7 คน และพนักงานเงินรายได้ 34 คน ลูกจ้าง ประจ า 10 คน 
รายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 1 ประเภทบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ระดับ ข้าราชการ 

พนง. 
มหาวิทยาลัย 

พนง. 
มหาวิทยาลัย 

พนง. ลูกจ้าง 
รวม 

เงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินรายได้ ประจ า 

การศึกษา ผู้บริหาร เช่ียวชาญเฉพาะ วิชาชีพ ทั่วไป สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน ท้ังสิ้น 

ปริญญาโท 1 5 3 0 11 1 5 0 26 

ปริญญาตรี 0 9 8 3 23 6 26 1 76 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0 0 2 0 0 3 8 13 

รวม 1 14 11 5 34 7 34 9 115 

 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจและความผูกพันกับบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปรับผิดชอบดูแล

การจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากรทุกคน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี การท าประกันอุบัติเหตุ การบริหารค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลนส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โบนัสตามผลงานเมื่อ
โครงการเสร็จตามก าหนด และเงินตอบแทนตามสมรรถนะรายเดือนตามผลประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับต าแหน่ง
วิศวกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิทยาศาสตร์ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนอ่ืน ๆ จะได้รับโบนัสรายปีตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน  

1ก(4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญ ที่ท าการของศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นอาคาร 3 ชั้น 1 คูหา 
โดยชั้น 1 เป็นที่ตั้งของกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ กลุ่มงานบริการวิชาการ 
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และห้องปฏิบัติการคอมคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง เปิดให้บริการวันจันทร์ -ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30-22.30 น. และ 
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ห้องสัมมนาความจุ 90 ที่นั่ง 1 ห้อง ห้องประชุมความจุ 16 ที่นั่ง 1 ห้อง  และ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของกลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร และห้องประชุม 40 ที่นั่ง 1 ห้อง 
ชั้น 3 เป็นที่ตั้งของกลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ  และยังมีหน่วยคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัย- 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
1. วงจรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
2. ระบบเครือข่ายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) 
3. ระบบเครือข่ายไร้สาย (PSU WiFi) 
4. IP CCTV   
5. ระบบประชุมทางไกล 
6. ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน และแบบ VoIP 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ได้แก่ Web Server,  LDAP Server, DNS Server, DHCP Server, Proxy 

Server, Authentication Server, VPN Server จ านวน 40 ตัว 
8. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, 

ระบบสารสนเทศนักศึกษา,  ระบบการเงิน, ระบบบริหารบุคคล, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ,  ระบบการจัดการฝึกอบรม,
ระบบโควตางานพิมพ์, Web mail และ Web hosting   

9. คลังความรู้ด้านโอเพนซอร์ส 
10. ระบบเฝูาระวัง Server และเครือข่าย  
11. ระบบรักษาปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
12. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ 150 เครื่อง  
13. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงาน 1 เครื่องต่อ 1 คน 
14. 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 

15. PSU Campus Agreement  

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

ตาราง 2 กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
ด้านต่างๆ กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

ด้านกฎหมาย  1. พระราชกฤษฎีกา ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 101 ตอนท่ี 55 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2527  
2. พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้าราชการพลเรือน/พนักงานของรัฐ  
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

ด้านรับรองระบบงาน  1. ข้อบังคับ ระเบียบ/การรับรองคุณภาพโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2. ข้อบังคับ ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  
3. ข้อก าหนดระบบประกันคุณภาพ ISO9001:2008 

ด้านการเงิน  1. ระเบียบการเงินและงบประมาณของกระทรวงการคลัง  
2. ระเบียบพัสดุของส านักนายกรัฐมนตรี  
3. ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย  

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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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร  
1ข(1) โครงสร้างและระบบก ากับดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างและระบบก ากับดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

                            

                                

                                
               

               

                                                              
                 

  .       

                      
            

                       
             

                  
                   

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีคณะกรรมการประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ บริหารงานโดยคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็น
ประธาน รองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นรองประธาน หัวหน้ากลุ่มงาน 6 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงาน
บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ   กลุ่มงานบริการวิชาการ  กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร  กลุ่ม
งานวิจัยและพัฒนา  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานจัดการนโยบาย แผน และระบบคุณภาพ เป็นกรรมการ รายงาน
ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มีตัวแทนฝุายบริหารด้านคุณภาพ ทีมผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในดูแล
ระบบประกันคุณภาพ ภายใต้การก ากับดูแลของรองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่วนหน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขต
ปัตตานี รายงานขึ้นตรงต่อรองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี และรองอธิการบดีฝุายวางแผนและ
พัฒนาระบบ วิทยาเขตปัตตานี 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
1. กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ รับผิดชอบงานพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือใช้งาน

ในมหาวิทยาลัยฯ และซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ 
2. กลุ่มงานบริการวิชาการ รับผิดชอบงานบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

จากทั้งภาครัฐและเอกชน งานตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ งานศูนย์ทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ งาน PC Clinic  
3. กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร รับผิดชอบงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ได้แก่ ระบบ

เครือข่าย เครือข่ายไร้สาย โทรศัพท์ ระบบการเรียนการสอนทางไกล กล้องวงจรปิด  
4. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนบริการหลักในข้อ 1-3  
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5. กลุ่มงานบริหารทั่วไป  รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ งานพัสดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี 

6. กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ งานนโยบายและแผน งาน
ประชาสัมพันธ์ งานกราฟิกดีไซน์ งาน help desk และงานการตลาดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

7. หน่วยคอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานี รับผิดชอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานระบบเครือข่ายและสื่อสาร 
ในวิทยาเขตปัตตานี 

1ข(2) กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยลูกค้ารายบุคคลและลูกค้า
รายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงผู้สนับสนุนทุนและผู้ส่งมอบ รายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 3 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการหลัก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ลูกค้า  
1. นักศึกษา  
2. อาจารย์  
3. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 

 บริการที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่อง  
 สามารถใช้งานได้ตามต้องการ ใช้ง่าย 
 มีวิทยากรและกระบวนการอบรมที่ดีตรวจสอบย้อนกลับได้ 
 ราคาค่าบริการที่เหมาะสม  
 ความน่าเชื่อถือขององค์กร 
 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 อัธยาศัยที่ดีของเจ้าหน้าท่ี 

บุคลากรภายในหน่วยงาน   ระบบธรรมาภิบาลในองค์กร  
 ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  
 การยกย่องและให้รางวัลชมเชย  
 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 สวัสดิการที่ดี  
 คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการท างาน  
 เพื่อนร่วมงานท่ีดี 

ชุมชน/ผู้ดูแลระบบเครือข่าย/สารสนเทศหน่วยงาน   ได้รับข้อมูลเชิงวิชาการที่ถูกต้องเป็นประโยชน์  
 ความร่วมมือในการท างาน 
 การสนับสนุนทรัพยากร 
 องค์ความรู้ 

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/บุคคลทั่วไป  บริการที่มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว 
 สามารถใช้งานได้ตามต้องการ ใช้ง่าย 
 มีวิทยากรและกระบวนการอบรมที่ดีตรวจสอบย้อนกลับได้ 

สกอ.(ผู้สนับสนุนทุน)  จัดท าระบบให้สอดคล้องกับความต้องการและเสร็จตามเวลา 
 มีข้อตกลงชัดเจน 

ผู้ส่งมอบ 
1. บริษัทคอมพิวเตอร์/รับจ้าง 
2. TOT  CAT 3BB 
3. UniNet 

 ความโปร่งใส เป็นธรรม  ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ระบบใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 



6 
 

 

1ข(3) ประเภทของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  บทบาทในกระบวนการ
ผลิตและการส่งมอบ และกลไกในการสื่อสารกับลูกค้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหลายประเภทดังนี้ 

ตาราง 4 ประเภทผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมือ บทบาทในกระบวนการผลิต กลไกการสื่อสาร 
ผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมืออย่างเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ 
บทบาทในกระบวนการผลิตและสง่มอบ กลไกการสื่อสาร 

บริษัทคอมพิวเตอร ์ สง่มอบอุปกรณ์ทีม่ีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลติและให้บริการ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ โทรศัพท ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นต้น  

 เอกสาร/หนังสือราชการ 
 การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 อีเมล ์

ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย ให้บริการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายเพื่อส่งผ่าน
ข้อมูลภายในวิทยาเขต ระหว่างวิทยาเขต และ
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย- 
สงขลานครินทร ์ 

 เอกสาร/หนังสือราชการ /แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 

 อีเมล์ 
 เวบไซด์ 

ชุมชน /ผู้ ดู แลระบบเครื อข่ าย /
สารสนเทศหน่วยงาน  

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบ
เครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานและให้บริการ 

 เอกสาร/หนังสือราชการ/แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ 

 การประชุม/สัมมนา 
 หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
 จดหมายข่าว 
 เวบไซด์ 
 Facebook ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 อีเมล์ 

สกอ.(ผู้สนับสนุนทุน) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัตเิพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

 เอกสาร/หนังสือราชการ 
 การประชุม/สัมมนา 
 เวบไซด์ 
 อีเมล ์

2. สภาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  

2ก(1) ในปีการศึกษา 2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ยังไม่ได้เปรียบเทียบล าดับในการแข่งขันกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ใดอย่างเป็นทางการ  

2ก(2) ปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดความส าเร็จขององค์กร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากรที่
มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/  
ดูงาน ในหลักสูตรด้านวิชาชีพตามต าแหน่งงาน และหลักสูตรที่เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/คน สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ และเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติงาน 1 เครื่อง/คน   การให้ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ดีเ พ่ือ
รักษาบุคลากรทุกประเภท ได้แก่ เงินสมนาคุณ และเงินสมนาคุณตามสมรรถนะส าหรับบุคลากรสาขาขาดแคลน เงิน
รางวัล (โบนัส) การประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับบุคลากรทุกคน และเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานผ่านที่ประชุม 
ทุกระดับ และการรับฟังเสียงลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงบริการ 
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2ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน ส่วนใหญ่สืบค้นได้ทาง Internet รายงานประจ าปี และ
การเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ประเภทการให้บริการ แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องอัตรา
ค่าบริการ รายได้จากการให้บริการ ซึ่งหน่วยงานที่ให้บริการส่วนใหญ่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้    

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ และด้านทรัพยากรบุคคลของศูนย์
คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 5 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ รายละเอียด 

ด้านธุรกิจ   การไดร้ับการรับรองตามมาตรฐาน ISO9001:2008  
 การสร้างความสมัพันธ์ที่ดีเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและการสร้าง

ลูกค้าใหม ่ 
 การให้บริการโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ    

ด้านปฏิบัติการ   การให้บริการทีต่อบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า  

 ความพร้อมของระบบท่ีให้บริการ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบ
เครือข่าย ระบบสื่อสาร ห้องปฏิบตัิการ 

ด้านทรัพยากรบุคคล   การสรรหา พัฒนา และธ ารงรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณส์ูง  

 จัดสวสัดิการทีเ่พียงพอและเหมาะสมส าหรับบุคลากรทุกคน 
 มีทีมนักวิชาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรที่มีความรูค้วามสามารถ 

ประสบการณ์สูงด้านเทคโนโลยสีนเทศและสื่อสาร 
 ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย

ให้มหาวิทยาลยัฯ ปีละหลายล้านบาท 
 มีแหล่งรวบรวบความรู้ภายในองคก์รและเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน

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

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจไปยังหัวหน้ากลุ่มงาน มีระบบการรับ  

ข้อร้องเรียนทุกช่องทาง มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการติดตามผลการ
ด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานซึ่งประชุมทุกสัปดาห์ การประชุมทีม
บริหารพบกลุ่มงาน 2 เดือนต่อครั้ง และการประชุมบุคลากรทุกเดือน เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุม อีเมล์ การพูดคุยแบบไม่เป็น
ทางการ บุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมความรู้เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในระบบการท างานเป็นทีมและการบริการที่มี
คุณภาพ    

http://opensource.psu.ac.th/
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ใช้กระบวนการจัดการความรู้และกระบวนการประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการใน
การปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  และผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรทุกกลุ่มงาน และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านที่ประชุมบุคลากร ที่ประชุมติดตามโครงการ  
การจัดการประชุมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในลักษณะพ่ีสอนน้อง  เพ่ือนช่วยเพ่ือน การบันทึกความรู้ไว้
บนระบบ share point การให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติแบบตัวต่อตัว (One-on-One) หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในพ้ืนที่จริง 
ในช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ และการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะในลักษณะการบอกเล่าประสบการณ์ผ่าน http://open 
source.cc.psu.ac.th, Share.psu.ac.th/planet/lists/view/cc-blog  

http://open/
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หมวด1 การน าองค์กร  
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง  
ก.วิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจ 

1.1ก(1)  วธิีด าเนินการในการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ระยะสั้น และระยะยาว ค่านิยม และการถ่ายทอดให้
บุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ น าไปปฏิบัติ มีวิธีการดังนี้ 

ตาราง 6 การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยมร่วม และวิธีการถ่ายทอด 
เร่ือง วิธีด าเนินการ วิธีการถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ 

1. วิสัยทัศน์ 
2. เปูาประสงค์ระยะสั้น

และระยะยาว 
 

1. ประชุมสมัมนาระดมความคดิเห็นของ
ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2. การจัดท าแผนโดยรวมเริ่มจากผู้บริหาร
เป็นผู้ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ 
เปูาประสงค์ระยะยาว 5 ปี และระยะสั้น 
1 ปี ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย 

3. ทบทวนวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ว่ายังคงมี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
และเทคโนโลย ีโดยการวิเคราะห์ขอ้มูล 
และน าวิสยัทัศน์ท่ีผ่านการทบทวน มา
เป็นหลักในการพิจารณาทบทวนพันธกิจ 
ก าหนดเปูาประสงค์ระยะยาว และระยะ
สั้นท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ 

4. คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผน 
กลยุทธ์ ก าหนดตัวช้ีวัด และกระจาย
นโยบายไปยังกลุ่มงาน 

5. กลุ่มงานจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์
คอมพิวเตอร ์

6. มีการประเมินผลการปฏบิัติราชการของ
ผู้อ านวยการโดยรองอธิการบดีฝาุย
วางแผนและพัฒนาและอธิการบดทีุก 6 
เดือน และ 12 เดือน  
 

1. ผู้บริหารระดับสูงน านโยบายจากมหาวิทยาลัย
แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
เพื่อพิจารณาและหาแนวทางในการ
ด าเนินการต่อไป 

2. การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานระหว่าง
อธิการบดีกับผู้อ านวยการศูนยค์อมพิวเตอร ์

3. สัมมนาร่วมระหว่างผู้บริหารและบคุลากร 
เพื่อระดมสมองในการจดัท าแผนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี และใช้น ากลยุทธ์ย่อยและตัวช้ีวัด
ไปจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปรีะดับศูนย์
คอมพิวเตอร์  

4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อ
ถ่ายทอดนโยบายไปยังหัวหน้ากลุม่งานเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการระดับกลุม่งาน 

5. หัวหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดนโยบายและ
แผนงานไปยังผูป้ฏิบัติงาน เพื่อจดัท าค า
รับรองการปฏบิัติงานรายบุคคล 

6. จัดสรรทรัพยากรตามแผนปฏิบัติการ 
7. ใช้เครื่องมือ ITBSC ติดตามผลการด าเนินงาน

ทั้งระดับองค์กรและในระดับกลุม่งาน และใช้ 
TOR ในการติดตามการปฏิบัติงานระดับ
บุคคลตามรอบการประเมินปลีะ 2 ครั้ง 

8. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทุกสัปดาห์ 
เพื่อติดตามผลด าเนินการ และรับทราบ
ปัญหาอุปสรรค และร่วมกันแก้ปญัหาของ
กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงาน  

ค่านิยม WISH3 
 

1. ประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร
ทุกระดับโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานและน าผลการศึกษาความพึง
พอใจผู้รับบริการ มาจดัท าค่านิยมร่วม
ฉบับร่าง 

2. เมล์แจ้งฉบับร่างเพื่อขอความเห็นจาก
บุคลากร 

3. ประชุมบุคลากรเพื่อหาข้อสรุปและ
ประกาศใช้ 

1. ถ่ายทอดและสร้างความตระหนักถึงค่านิยม
ร่วมไปยังบุคลากรโดยการการประชุม ช้ีแจง 
และจัดสัมมนาประจ าปี และประชาสัมพันธ์
ผ่านระบบเมล์ ระบบ intranet บอร์ดติด
ประกาศภายในศูนย์คอมพิวเตอร ์ 

2. ประชาสมัพันธ์ไปยังผู้ใช้บริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทาง Website และเอกสารข่าว
ประชาสมัพันธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์  
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1.1ก(2)  การสร้างบรรยากาศในองค์กรเพ่ือส่งเสริมก ากับและส่งผลให้มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมี
จริยธรรมโดยผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 7 วิธีการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 
เป้าหมายท่ีต้องการให้

เกิดขึ้นในองค์กร 
วิธีการของผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

การส่งเสริมให้บคุลากร
ท างานอย่างถูกต้องตาม
กฎ ระเบยีบ และหลัก
จริยธรรม 

1. ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ปฏบิัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏบิัติตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม 

2. ก าหนดเป็นนโยบายในการยกย่องเชิดชูเกียรติบคุลากรโดยจัดให้มีการมอบรางวัล “บุคลากรดีเด่น
และขวัญใจชาวศูนย์คอมพิวเตอร”์ เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างานให้แก่บุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอยา่งที่ดี  

3. สร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรโดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมร่วม 
และเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

4. การบรรยายและให้ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบโดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง และเชิญผู้มี
ความรู้มาบรรยาย/ช้ีแจงการปฏิบตัิตามหลักจริยธรรม  

5. ประยุกต์ใช้แนวปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

1.1ก(3)  การสร้างความยั่งยืน สร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการ ผู้อ านวยการศูนย์
คอมพิวเตอร์ สร้างความยั่งยืนและบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการให้บรรลุพันธกิจ โดยการ
กระจายอ านาจการตัดสินใจไปยังหัวหน้ากลุ่มงาน การปรับโครงสร้างการบริหารเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว การก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การถ่ายทอดความรู้ทั้งในเรื่องของระบบคุณภาพและวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านที่ประชุมและเวทีต่าง ๆ  โดยมีผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และผู้บริหารทุกระดับเข้าร่วมด้วย  และ
การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารเพ่ือเตรียมการส าหรับการวางแผนสืบทอดต าแหน่งในอนาคต  
มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 8 การสร้างความยั่งยืน สร้างบรรยากาศเพื่อบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เป้าหมายท่ีต้องการให้

เกิดขึ้นในองค์กร 
วิธีการของผู้บริหาร 

การกระจายอ านาจในการ
ตัดสินใจ และความ
คล่องตัวในการปฏิบตัิงาน 

1. หนังสือราชการมอบอ านาจของอธิการบดีและผู้อ านวยการศูนยค์อมพิวเตอร์ลงไปยังผู้บริหารระดับ
รองลงไปเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

2. ปรับโครงสร้างการบริหารภายในเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสายบังคับบัญชา 
3. ก าหนดความรับผดิชอบท่ีชัดเจนของบุคลากรแตล่ะต าแหน่ง 
4. กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงเพื่อให้บุคลากรเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
5. จัดประชุมบคุลากรเดือนละครั้ง จัดประชุมทีมบริหารพบกลุ่มงานต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมออย่างน้อย 2 

เดือนต่อครั้ง เพื่อสร้างบรรยากาศและเปดิโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝุายมสี่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่  

6. เปิดโอกาสให้บุคลากรทักท้วงผลการประเมิน พร้อมใหโ้อกาสในการน าเสนอผลงานเพื่อให้ข้อมูล
เพิ่มเตมิ    

7. การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการปฏิบตัิงานและสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Sharepoint และ  
อีเมล ์

การเรยีนรู้ทั้งในระดับ
องค์กร และผู้ปฏิบัติงาน 

1. จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ (KM) ด้านระบบคุณภาพ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการใหค้วามรู้เกี่ยวกับกฏ ระเบียบ
วิธีการด้านพัสดุ การเงิน การบริหาร 

2. มีเครื่องมือสนบัสนุนให้บุคลากรบนัทึกความรู้และเผยแพร่เพื่อให้เกดิการเรียนรู้ทั้งภายในหน่วยงาน
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เป้าหมายท่ีต้องการให้
เกิดขึ้นในองค์กร 

วิธีการของผู้บริหาร 

และระหว่างหน่วยงาน และจัดการองค์ความรู้โดยจดัท าเป็นเวบไซดเ์ผยแพรค่วามรู้ที่ 
http://opensource.cc.psu.ac.th/ และ Share.psu.ac.th/planet/lists/view/cc-blog 

3. จากการกระจายอ านาจและมอบหมายงาน ท าให้เกิดการเรยีนรู้ เพือ่เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ใน
การปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิผล 

4. มีระบบพี่เลี้ยงหรือพี่สอนน้องในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และมีคู่มือการปฏิบัติงานระดบังาน
ในทุกกลุ่มงาน 

5. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับองค์กร แนวปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ 
การวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งและการพัฒนา
ผู้น าในอนาคตขององค์กร 

ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารที่จดัโดยมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการบริหาร และเตรยีมความพร้อมส าหรับการเข้าสูต่ าแหน่งบรหิาร 

 
ข.การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์กร 

1.1ข(1)  การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทุกคน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ด าเนินการสื่อสาร
ในลักษณะ 2 ทิศทาง คือ การประชุมร่วมกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพ่ือชี้แจงนโยบาย ข่าวสาร ชี้แจง
ผลการด าเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการอ่ืน ตลอดจนผู้มีส่ วน
ได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 9 การสื่อสารในลักษณะ 2 ทิศทาง 
ผู้เกี่ยวข้อง วิธีก าหนดผลการด าเนินการ การสื่อสารผลการด าเนินงาน 

บุคลากรของศูนย์ คอม -  
พิวเตอร์ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ด าเนินการโดยค านึงถึงความ
ต้องการของบุคลากรทุกระดับ โดยการประชุม
บุคลากรประจ าเดือน การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน การประชุมทีมบรหิารพบกลุ่มงาน 
เพื่อให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง และรับทราบข้อมลู
ผ่านทางการประเมินความพึงพอใจในการปฏิงาน  
เพื่อรับข้อมูลและน าไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ให้เหมาะสม 

 เอกสาร/หนงัสือราชการ 
 การประชุมบคุลากร 
 การมอบหมายความรับผดิชอบ 
 การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 การสัมมนาบุคลากรประจ าปี 

นักศึกษา ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุก
คณะทุกช้ันปี การจดักิจกรรมศูนยค์อมพิวเตอร์
สัญจรเพื่อให้ความรู้และรับฟังปัญหา เปิดช่องทาง
รับข้อมูลผ่าน facebook, อีเมล,์ ระบบ SysAid 
เพื่อน าผลมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาตามวงจร 
Plan Do Check Act (PDCA) อย่างต่อเนื่อง  

 แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ SMS 
 เอกสาร/หนังสือราชการ/แผ่นพบั

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

สายหอพักนักศึกษา 
 ปูายโฆษณาหน้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร ์

ผู้รับบริการอื่นๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน (ท้ัง
ผู้ใช้บริการปัจจุบันและผู้ที่
เคยใช้บริการ) 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ค านึงถึงความตอ้งการของ
ผู้รับบริการ โดยการสรุปปญัหา/ความต้องการของ
ผู้รับบริการอื่น ๆ ดังนี ้
1. รายงานสรุปผลความพึงพอใจการรับบริการ 

 แบบสอบถาม 
 กล่องรับความคดิเห็น 
 เอกสาร/หนังสือราชการ/แผ่นพับ

http://opensource.cc.psu.ac.th/%20และ
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ผู้เกี่ยวข้อง วิธีก าหนดผลการด าเนินการ การสื่อสารผลการด าเนินงาน 
เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาตามวงจร 
Plan Do Check Act (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
2. ข้อมูลปูอนกลับจากการให้บริการวิชาการ 
 
 

ประชาสมัพันธ์ 
 การประชมุ/สัมมนา 
 หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
 หนังสือพิมพ ์สื่อวิทย ุ(FM.88) 
 จดหมายข่าว 
 ปูายโฆษณาของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

เทศบาลเมืองบ้านพรุและมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

 เวบไซด์ 
 Facebook ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 อีเมล์ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที ่
ส าคัญ (นายจา้ง/หน่วยงาน
ที่ให้การสนบัสนุน) 

ส่งเจ้าหน้าท่ีไปเยี่ยม ณ ส านักงานของนายจ้าง
และหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนในเทศกาลปีใหม่ 
เช่น เทศบาลนครหาดใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ฯลฯ  

 การประชาสัมพันธ์ทางวารสาร 
 ปูายโฆษณา 
 เวบไซด ์
 โทรศัพท/์โทรสาร 
 

 
1.1ข(2)  การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจังเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการด าเนินการ และ

บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร การทบทวนตัวชี้วัดผลการด าเนินการ ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการด าเนินการ บรรลุวิสัยทัศน์โดยการรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด การเปรียบเทียบผลการด าเนิการกับค่าเปูาหมายที่วางไว้ การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและตรวจ
ติดตามโดยทีมผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในและคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจ
ติดตามว่าผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเปูาหมาย หากไม่เป็นไปตามเปูาหมายจะแก้ ไขอย่างเร่งด่วนหรือปรับปรุง
วิธีการท างาน/ให้บริการ จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 10 วิธีการท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ 
วิธีการทบทวนผล 

การด าเนินการที่ท าเป็นประจ า 
วิธีการท าใหเ้กิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏิบัติงาน
ที่ผู้อ านวยการศูนยค์อมพิวเตอร์ ท ากับผู้บริหารของ
มหาวิทยาลยัทุก ๆ 6 เดือน 
 เปรียบเทยีบผลด าเนินการกับค่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ของ 

KPI แต่ละตัวตามรอบที่ก าหนด 
 ประยุกต์ใช้ระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO9001: 

2008 และก าหนดใหม้ีการตรวจสอบระบบโดยทีม
ผู้ตรวจติดตามคณุภาพภายในอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี/
ระบบ  และติดตามโดยที่ประชุมทบทวนของฝุายบริหาร
ปีละอย่างน้อย 4 ครั้ง โดยก าหนดวาระตดิตามที่ชัดเจน 
 ประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัฯ ซึ่งต้องจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองเพื่อรับการตรวจประเมินทกุปี     

1. กรณีพบว่าการด าเนินงานไม่บรรลวุัตถุประสงค์ กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง
จะไดร้ับใบขอให้แก้ไข เพื่อด าเนินการแก้ไข  โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาและติดตามอย่างต่อเนือ่งจนกว่าปัญหานั้นจะได้รับการ
แก้ไข 

2. หลังการตรวจประเมินคณุภาพภายในทุกครั้ง QMR น าผลการตรวจ
ประเมิน แจ้งต่อคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อทราบ และน าผล
ประเมินท่ีไดร้ับไปปรับปรุงกระบวนการบริหารและให้บริการ 
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1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่  
ก.การก ากับดูแลองค์กร 

1.2ก(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก าหนดวิธีการทบทวนและท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญใน
ระบบการก ากับดูแลองค์กรตามแนวทางบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 11 การทบทวนและก ากับดูแลองค์กร 
ด้านที่ส าคัญของระบบธรรมาภิบาล แนวทาง 

ความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ
ของผูอ้ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร ์

 ผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ถูกทบทวนโดยอธิการบดีตามรอบ
ประเมินทุกรอบ 6 เดือน และโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบ  
2 ปี 

 ผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงาน ถูกทบทวนโดยผู้อ านวยการฯ ตามรอบการ
ประเมินผลทุก 6 เดือน 

 บุคลากรทุกคนไดร้ับการประเมินผลการปฏิบตัิงานทุกรอบ 6 เดือน 
ความรับผิดชอบด้านการเงิน  หัวหน้าส านักงานเลขานุการตรวจสอบ/ติดตามผลการปฏิบัติการประจ าวัน และดูแล

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
 คณะกรรมการตรวจนับเงิน ท าการตรวจนับเงินคงเหลือประจ าวันสปัดาห์ละ 2 ครั้ง 
 การตรวจสอบการเงินโดยหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัฯ ทุกปี 

ความโปร่งใสในการปฏิบตัิการ  การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน การประชุมบคุลากร การประชุมทีมบรหิารพบ
กลุ่มงานด าเนินการอย่างเปดิเผยและเผยแพรร่ายงานการประชุมผ่านระบบ Intranet 

 กรรมการประจ าศูนย์คอมพิวเตอร ์ แต่งตั้งจากผู้บริหาร ผู้ทรงคณุวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  

การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็น
อิสระ 

 การรายงานผลราชการใสสะอาดในด้านการเงินและพัสดุ 
 การตรวจติดตามคุณภาพทางการศึกษา (SAR) โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยฯ 

แต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบคุณภาพ ISO9001:2008 โดยทีมผู้ตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน และการตรวจโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ .) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานอิสระ 

การปกปูองผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้
ส่วนเสยี 

 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อที่ประชุมคณบดี และน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

1.2ก(2)  ทุกรอบประเมิน 2 ปี คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ จะใช้
ข้อมูลผลการด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลจากการสอบถามบุคลากร  และข้อมูลภายนอก มาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  ผลการประเมินถูกปูอนกลับเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงข้อมูลจากการ
ส ารวจความพึงพอใจจะถูกปูอนกลับมายังผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงองค์กรต่อไป   

ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  ประเมินหัวหน้ากลุ่มงานทุกรอบ 6 เดือน โดยประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหาร ผลการประเมินส่งเป็นข้อมูลปูอนกลับอยู่บนพ้ืนฐานของการทบทวน
ด้านพฤติกรรมและธรรมาภิบาล   

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ท าการประเมินด้านบริหารจัดการของผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่ม
งาน ทุกรอบ 1 ปี ผลการประเมินส่งเป็นข้อมูลปูอนกลับอยู่บนพ้ืนฐานของการทบทวนด้านพฤติกรรมและธรรมา - 
ภิบาล   
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ข.การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

1.2ข(1) การด าเนินการกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในทางลบต่อสังคม  และเปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด และเปูาหมายในการจัดการกับผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบเชิง
ลบจากข้อร้องเรียนของลูกค้า การประชุมของกลุ่มงานต่าง ๆ การประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับลูกค้า 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เป็นข้อมูลน าเข้าในการพิจารณาผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เพ่ือปูองกันไม่ ให้เกิดข้อกังวล  
เช่น ปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เป็นต้น ผู้บริหาร
สูงสุดจะตั้งคณะท างานเพ่ือติดตามการด าเนินการจนสามารถแก้ไขปัญหาและปูองกันข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้น  โดยให้
ความส าคัญต่อผู้รับบริการหลักคือ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากผลการด าเนินงานมีผลทางลบต่อผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน ผู้บริหารจะเร่งด าเนินการแก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเร่งด่วน   และกลุ่มงานจัดการนโยบาย
แผนและระบบคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน หรือหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

นอกจากนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ในการปูองกันผลกระทบทางลบต่อสังคม เช่น 
 จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารจากผู้ผลิตโดยตรงเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคา

เหมาะสม เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยฯ  
 การซ่อมแซมครุภัณฑ์/วัสดุช ารุดให้น ากลับมาใช้ใหม่ได้ เพ่ือลดการจัดซื้อใหม่ 
 ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในด้านธนาคารขยะ 
 การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น เวบเมล์ จอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เวบศูนย์

คอมพิวเตอร์ เพ่ือเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีกับลูกค้าทุกประเภท 
 การใช้กระดาษท้ังสองหน้าในการพิมพ์เอกสารเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวม 

1.2ข(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่าง
เคร่งครัด  และมีการสื่อสารไปยังลูกค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ผ่านเวบ จดหมายข่าว รายงานประจ าปี จอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทุกช่องทางได้แก่ http://www.cc.psu.ac.th, โทรศัพท์2101, http://www. 
facebook.com/PSUCC, หนังสือร้องเรียน และส ารวจความพึงพอใจลูกค้าปีละครั้ง รวมถึงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยฯ และใช้กระบวนการ ตัวชี้วัด และระบบของมหาวิทยาลัยฯ มาส่งเสริมและก ากับดูแลให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการก ากับดูแลและตลอดทั่วทั้งองค์กร เพราะเป็นองค์กรขนาดเล็ก และไม่เคยมี
ปัญหาร้องเรียนด้านการประพฤติปฏิบัติที่ไม่มีจริยธรรมใด ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ค.ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

1.2ค(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างเครือข่ายเป็นกลยุทธ์ที่หนึ่งจาก
ทั้งหมด 3 กลยุทธ์หลัก โดยเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้วยการสื่อสารผ่านอีเมล์ การจัดประชุม เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เช่น ชุมชนโอเพนซอร์ส ชุมชนผู้ดูแลเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งช่ วยให้ผู้ปฏิบัติงานลดเวลาใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดก าลังคน เป็นต้น    

1.2ค(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดตั้งชุมชนโอเพนซอร์ส ชุมชนเจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่าย และจัดโครงการให้ความรู้
แก่นักเรียนด้อยโอกาสในพ้ืนที่ภาคใต้ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดสัมมนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนเหล่านั้นเป็นประจ าทุกปี   
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วิธีการคัดเลือกชุมชนจะเน้นชุมชนในภาคใต้เนื่องจากใกล้ที่ท าการและไม่ต้องใช้งบประมาณมากนักตามศักยภาพ
ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถด าเนินการได้  การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยมีผู้อ านวยการ/บุคลากร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรจัดเผยแพร่ความรู้โดยการจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกัน  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ร่วมโครงการ   
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
2.1 การจัดท ากลยุทธ์  

ก.การจัดท ากลยุทธ์ 
2.1ก(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยการศึกษาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ แผนพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่
สามารถส่งผลต่อการให้บริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นการประเมินเพ่ือหาโอกาสและอุปสรรค เพ่ือให้ศูนย์ฯ
สามารถปรับตัวได้ทันและเตรียมพร้อมในการรองรับและได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลง  วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ เช่น ความพร้อมของบุคลากร เป็นการประเมินเพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็ง , ข้อเสนอแนะ
จากทีมตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์, ข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ น ามาวิเคราะห์  เพ่ือก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีช่วงระยะเวลาของแผน
เป็น 5 ปีเช่นเดียวกับแผนระดับมหาวิทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี โดยจะได้รับการทบทวนทุกปีโดยที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและทันต่อความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือพิจารณาข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี อันจะน าไปสู่การก าหนด
แผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี ในรอบปีต่อไป  

เมื่อแผนกลยุทธ์ได้รับการยกร่างแล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานซึ่งประกอบไปด้วย รองผู้อ านวยการ หัวหน้า และรองหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ มงาน โดยมี
ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นประธาน บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงให้เหมาะสม และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ น าแผนกลยุทธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
กลุ่มงานเป็นข้อมูลในการประชุมร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี และน าเสนอเข้าทบทวน
ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เมื่อแผนปฏิบัติงานประจ าปีผ่านความเห็นชอบแล้ว หัวหน้ากลุ่มงานจะกระจาย
งานไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการรายบุคคลต่อไป  

2.1ก(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคขององค์กรจากผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับสารสนเทศ/ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการจัดท า
แผนกลยุทธ์ขององค์กรในทุกขั้นตอน โดยกระบวนการรวบรวม /วิเคราะห์ข้อมูลจะถูกด าเนินการเมื่อสิ้นรอบ
ปีงบประมาณโดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยประสานข้อมูลกับหัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มงานต่าง ๆ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย  น าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ และผลการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา  รายงานการวิเคราะห์จะถูกรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน
ระดับองค์กรและของกลุ่มงานต่าง ๆ และใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับปีต่อไป  

ส่วนความสามารถในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติพิจารณาจากความส าเร็จในการบรรลุเปูาหมายของตัวชี้วัดทั้ง
ระดับองค์กรและระดับกลุ่มงาน  โดยตัวชีว้ัดระดับกลุ่มงานซึ่งใช้เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กลุ่มงาน  จะความสอดคล้องและใช้เป็นข้อมูลในการตอบตัวชี้วัดระดับศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ 

ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
2.1 ข(1)  รองผู้อ านวยการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยใช้ประเด็นวิสัยทัศน์ ข้อมูลจากการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม ความสามารถขององค์กร มาเป็นกรอบในการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญในแต่ละด้าน โดย
เป็นแผนระยะ 5 ปี คือ ด าเนินการระหว่างปี  2550-2554  โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญดังนี้ 
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ตาราง 12 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ (แผนระยะยาว) 

ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

  

1. มีการจัดการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1. สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมี
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามโครงการ Computer Literacy ให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

  2. จัดฝึ กอบรมหลักสู ตรการ ใ ช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรด้านความ
ปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร 
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

  3. จัดตั้งศูนย์ทดสอบวัดความรู้ให้แก่นักศึกษา 
บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

  4. จัดท าแหล่ งการ เรี ยนรู้ ด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเป็นหมวดหมู่   

 2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

มีการจัดการความรู้โดยการจดัให้มีชุมชนนักปฏิบตัิ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สนับสนุนการใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารอย่างคุ้มค่า 

1. สนับสนุนให้มีการดูแลและจัดการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายทาง
วิ่งของข้อมูลระหว่างวิทยาเขต/คณะ 
ภายในส านักงานอธิการบดี/ส านักงาน
วิทยาเขต   

1. จัดท าหรือจัดหาระบบปูองกันการเข้าถึง
ข้ อ มู ล แ ล ะ บุ ก รุ ก ท รั พ ย า ก ร ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคคล ภายนอก
หรื อผู้ ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ์ ใ นก า ร ใ ช้ ข้ อมู ลห รื อ
ทรัพยากรต่าง ๆ  

  2. จัดท าระบบและเทคนิคที่ใช้วัดการใช้งาน
ระบบเครือข่ายของแต่ละหน่วยงานตาม
ปริมาณการใช้งานและประเภทของข้อมูล 
และน า เสนอรายงานการ ใ ช้ทรัพยากร
เครือข่ายของผู้ใช้ทั้งหมดเป็นระยะ ๆ โดย
แยกตามคณะและหน่วยงาน  เพื่อเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์และประเมินผล
ลักษณะการใช้งานทรัพยากรเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย 

  3. มีการประเมินอัตราการใช้งานช่องทางสื่อสาร
ข้อมู ลระหว่ า งวิทยา เขต  และระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับภายนอกให้มีความเร็วและ
ประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการเรียนการ
สอน การวิจัย  การบริหาร และบริการ
วิชาการ พร้อมทั้งทางวิ่งส ารอง 
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  4. จัดท าระบบรั กษาความปลอดภั ยตาม
ม า ต ร ฐ า น ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค งป ล อด ภั ย
สารสนเทศ หรือ ISO 27001 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

  5. จัดท าข้อเสนอแนะและมาตรฐานด้านความ
ป ล อ ด ภั ย ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ร่ ว ม กั น ข อ ง ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  รวมทั้ง
ระบบรักษาความปลอดภัยของทรัพยากร
สารสนเทศท้ังหมด 

 2. ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่เหมาะสม
กับการใช้งานของมหาวิทยาลัยฯ 

จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ค่าใช้จ่าย 

3. ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ ระบบสนับสนุน
การเรียนรู้ และระบบจัด
การศึกษา 

 

มีระบบสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพใน
การบริหารจัดการ สนับสนุนการเรียนรู้และ
การจัดการศึกษา 

1. สร้างทีมพัฒนามืออาชีพในการออกแบบ
ระบบ 

2. สร้างหน่วยงานให้บริการลูกค้า 
3. พัฒนาซอฟต์แวร์ตามกระบวนการคุณภาพ 

ด้านการบริหารจัดการ   
1. มีทิศทางการพัฒนาองค์กร

ที่ชัดเจนและมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

1. รักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

1. ติดตามความเคลื่อนไหวของเทคนิคการ
บริหารงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบ 

2. พัฒนาและรักษาระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 

 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรที่
ชัดเจนและมีระบบการบริหารจัดการที่
ด ี

 

 

1. ปรับโครงสร้างการบริหารให้มีความคล่องตัว
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจ 

2. สร้างกลไกเพื่อสนับสนุนและเร่งรดัให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

3. ส่งเสริมการพัฒนาบคุลากรของศูนย์
คอมพิวเตอร์ทุกระดับอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

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

ร่วมกับชุมชนและองค์กร
ท้องถิ่น 

 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ชุมชนและ
องค์กรท้องถิ่น  

1. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสใน
ภาคใต ้

 
 2. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ในการฝึกอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์  เพื่อ
พัฒนาศักยภาพให้แก่บุคคล ชุมชนและ
องค์กรท้องถิ่น    
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 3. ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนจัด

กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากร 
และชุมชนในภาคใต้   

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ 

1. สร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ 1. พัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่ 
2. พัฒนางานประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการ

วิชาการเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้อย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุมชุมชนในท้องถิ่น 

 
2. จัดตั้งหน่วยงานบริการธุรกิจในก ากับ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกนอก
ระบบ 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานใน
ก ากับ และศึกษาช่องทางการตลาดของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบการให้บริการที่
ก่อให้เกิดรายได้   

 
2.1ข(2)  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับความสามารถขององค์กร 

และวัฒนธรรมองค์กร เช่น  จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรด้านความ
ปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ, จัดตั้งศูนย์ทดสอบวัดความรู้ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป, มีการจัดการความรู้โดย
การจัดให้มีชุมชนนักปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยนช์จากความสามารถขององค์กรและบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ความสามารถเหล่านั้นในการผลิตและ
ให้บริการ 

2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ  

ก.การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ 
2.2ก(1)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้แผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาวซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี ส่วนแผนระยะสั้นจะเป็น

แผนปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มงานซึ่งก าหนดเป็นรายปี และก าหนดถ่ายทอดเป็น TOR ของหัวหน้ากลุ่มงานและ
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานนั้น ๆ และก าหนดตัวชี้วัดในการวัดผลการด าเนินงานประจ าปีทั้งระดับศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ระดับกลุ่มงานมีรายละเอียดที่ http://dynamic.psu.ac.th/itbsc53/   

การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับศูนย์คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบโดยกลุ่มงานจัดการนโยบายแผน
และระบบคุณภาพ  การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน รับผิดชอบโดยหัวหน้ากลุ่มงาน   โดย
ติดตามผ่านระบบ IT Balanced Scorecards:ITBSC (http://dynamic.psu.ac.th/itbsc53/) เป็นประจ าทุกเดือน 
และเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบรรจุเป็นวาระในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เมื่อพบว่า
ตัวชี้วัดใดที่ไม่บรรลุเปูาหมายเพื่อหาแนวทางแก้ไข  

2.2ก(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี  โดยมีที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ท าหน้าที่
ทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ น าแผนกลยุทธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของกลุ่มงานเป็นข้อมูลในการประชุมร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ การประจ าปี และ
น าเสนอเข้าทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เมื่อแผนปฏิบัติงานประจ าปีผ่านความเห็นชอบแล้ว หัวหน้า
กลุ่มงานจะกระจายงานไปยังผู้รับผิดชอบเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการรายบุคคลต่อไป  โดยมีเครื่องมือในการท างาน คือ 
ระบบ IT Balanced Scorecards ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

http://dynamic.psu.ac.th/itbsc53/
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2.2ก(3)   ก่อนที่แผนปฏิบัติการจะได้รับการน าไปปฏิบัติ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน จะท าหน้าที่

ทบทวนความสามารถขององค์กรทั้งด้านการเงินและทรัพยากรอ่ืน ๆ ว่ามีความเพียงพอหรือมีความสามารถที่จะ
ด าเนินการตามแผนได้หรือไม่ จึงได้อนุมัติให้ด าเนินการได้  และหัวหน้ากลุ่มงานจะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของศูนย์คอมพิวเตอร์ และน าเสนอเข้าทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอีก
ครั้งหนึ่งเพ่ือให้ความเห็นชอบ หัวหน้ากลุ่มงานจึงจะกระจายงานไปยังผู้รับผิดชอบเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการรายบุคคล
ในรูปแบบของ TOR ต่อไป 

2.2 ก(4)  ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการ หรือจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
จะได้รับการทบทวนอย่างทันท่วงที  และผลการทบทวนจะได้รับการกระจายไปยังผู้เกี่ยวข้องผ่านอีเมล์โดยเลขานุการที่
ประชุม การแจ้งโดยหัวหน้ากลุ่มงาน และหากเร่งด่วนจะจัดประชุมบุคลากรกรณีพิเศษเพ่ือแจ้งข้อมูลให้บุคลากรทุกคน
รับทราบ 

2.2ก(5)  ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ และส่งบุคลากรไปพัฒนาตาม
แผนที่วางไว้อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี รวมทั้งจัดฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เป็นความต้องการร่วมกันของ
บุคลากรทุกกลุ่มงาน เช่น ความปลอดภัยในองค์กร ศิลปการสื่อสาร โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ และ
การจัดถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรที่เป็นความช านาญเฉพาะด้านโดยบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคนได้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานที่ตรงกับต าแหน่งงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้งหลักสูตรวิชาชีพ
เฉพาะและหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที ่

ตาราง 13 แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2553 
ล าดับที ่ หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาที่จัด 

หลักสูตรกลาง     

1 สัมมนาบุคลากรประจ าปี  2553  บุคลากรทุกคน เดือนตุลาคม 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดแผนปฎิบัติงานประจ าปี บุคลากรทุกคน ตามความเหมาะสม 

3 อบรมเกี่ยวกับสิทธปิระโยชน์ในประกันสังคม พนักงานทุกคน,ผู้สนใจ ตามความเหมาะสม 

4 อบรมบุคลากรเกี่ยวกับระบบคณุภาพISO9001: 
2000 

พนักงานใหม่ ตามความเหมาะสม 

5 การปรับปรุงกระบวนการท างาน/การเพิ่มผลผลิตใน
ตนเอง (Personal Productive) 

บุคลากรทุกคน ตามความเหมาะสม 

6 อบรม PMQA /ระบบคุณภาพ /5 ส/ความเสี่ยง/
การปูองกันอัคคีภัย 

บุคลากรทุกคน ตามความเหมาะสม 

7 ซักซ้อมแผนระงับภัยฉุกเฉิน บุคลากรทุกคน ตามความเหมาะสม 

8 ศึกษาดูงานทีม  Intermal  Auditor Intermal  Auditor   ตามความเหมาะสม 

กลุ่มงานวจิัยและพัฒนา     
1 หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีความรับผดิชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ตามความเหมาะสม 

กลุ่มงานจัดการนโยบาย  แผนและระบบคุณภาพ       
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ล าดับที ่ หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาที่จัด 

1 การสร้างภาพ graphic แบบมืออาชีพ สุธิดา ภายในปีงบประมาณ 

2 PMQA/เกี่ยวกับคุณภาพ เนาวรัตน ์ ภายในปีงบประมาณ 

3 สนทนาภาษาอังกฤษ เนาวรัตน,์อรทัย,อังกาบ  ภายในปีงบประมาณ 

4 การวิจัยเชิงคุณภาพ  อรทัย ภายในปีงบประมาณ 

5 เครื่องมือในการวิจัยสถาบัน อรทัย ภายในปีงบประมาณ 

6 การคิดต้นทุนในการให้บริการ เนาวรัตน ์ ภายในปีงบประมาณ 

7 กลยุทธ์ในการจัดท าแผน อรทัย ภายในปีงบประมาณ 

8 เทคนิคการถ่ายภาพ อังกาบ ภายในปีงบประมาณ 

กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ     

1 Programming Technique & Technical 
Engineer     

1.1 Introdunction to Software Architecture หัวหน้าฝุาย , หัวหน้าโครงการ ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.2 Software Architecture Software Design ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.3 Developing Web Applications  ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.4 Agile Tips & Technigues  ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.5 Understanding the 'Real' SOA and How to 
Success หัวหน้าฝุาย , Supervisor 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.6 Service-Oriented Architecture (SOA) ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.7 Data Warehousing ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.8 Software Testing and Inspection Methods ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.9 SDLC Process Design หัวหน้าฝุาย , หัวหน้าโครงการ , SA,SD ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

1.10 Software Product Line หัวหน้าฝุาย , หัวหน้าโครงการ , SA,SD ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

2 Security     
2.1 ISO/IEC 17799 and ISO/IEC27001 Framework 

and Implementation ทีมท างาน ISO27001 
ขึ้นอยูก่ับผู้จัด 

2.1 Infromation Security ทีมท างาน  ISO27001 ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

2.1 Web service Security ทีมท างาน ISO27001 ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

3 การจัดการคุณภาพ/บริการ     

3.1 Customer Relationship Management หัวหน้าฝุาย,Supervisor,Support ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

3.2 change Management หัวหน้าฝุาย,หัวหน้าโครงการ ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

3.3 Managing Software Project Requirement ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

3.4 Software Configuration Management หัวหน้าโครงการ,Software Design ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

http://www.itpc.co.th/course_outline.php?code=1090&&status=
http://www.itpc.co.th/course_outline.php?code=1090&&status=
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ล าดับที ่ หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาที่จัด 

3.5 Agile Development & Project Management หัวหน้าฝุาย,หัวหน้าโครงการ ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

3.6 Key to Successfaul IT-Project หัวหน้าฝุาย,หัวหน้าโครงการ ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

3.7 หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการ Server System Admin. , Database Admin. ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

3.8 เคร่ืองมือช่วยในการจัดท ารายงาน Developer,Support 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 หัวหน้าฝุายฯ ขึ้นอยู่กับผู้จัด 

4.4 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุม่ฯ ทุกคน 3 เดือน/ครั้ง 
กลุ่มงานบริการวิชาการ     

  ด้านคอมพิวเตอร์     

1 ด้านการดูแล Server   ธีรพงศ์ ภายในปีงบประมาณ 

2 เพิ่มพูนความรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ทุกคน คนละไม่ต่ ากว่า 1 หลักสูตร ภายในปีงบประมาณ 

3 การสร้าง CAI  อยา่งมืออาชีพ วิพาดา, สุวิทย,์ พรศิลป ์ ภายในปีงบประมาณ 

  ด้านอื่น ๆ     

4 สนทนาภาษาอังกฤษ สุวิทย,์ วิพาดา, ธีรพงศ์ ภายในปีงบประมาณ 

5 การหาความจ าเป็นและการจัดท าแผนการฝึกอบรม  ศราวด ี ภายในปีงบประมาณ 

6 การบริหารโครงการ ศราวด,ี ดนยา, รัชภร, เนาวรตัน ์  
(2 คน) 

ภายในปีงบประมาณ 

7 การคิดต้นทุนในการให้บริการ เนาวรัตน,์ ดนยา, รัชภร, ศราวด ี  
(1-2 คน) 

ภายในปีงบประมาณ 

8 กลยุทธ์ของการขายแบบมืออาชีพ เนาวรัตน,์ รัชภร(1 คน) ภายในปีงบประมาณ 

9 การคิดอย่างเป็นระบบ  (Mind Mapping) ดนยา, รัชภร, ศราวด,ี เนาวรตัน์ (1 คน) ภายในปีงบประมาณ 

  ดูงาน     

10 ดูงานด้าน การท า e-learning ดนยา, สุวิทย์, วิพาดา, พรศิลป,์ ธีรพงศ์   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป     

1 อบรมเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร และ
เลขานุการ 

ประภสัสร,ยุพดี, สุรียร์ัตน,์กัญญา ตามความเหมาะสม 

2 อบรม/สัมมนา  นโยบายกฎระเบยีบทางการเงินและ
การคลัง 

ประภสัสร,ปรีดา, พนิดา ตามความเหมาะสม 

3 สัมมนาการบรหิารงานพัสดุประจ าปี ประภสัสร,สุกัญญา, ชะอ้อน,จารณุ ี ตามความเหมาะสม 

4 อบรมกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานพัสด ุ ประภสัสร,สุกัญญา, ชะอ้อน,จารณุ ี ตามความเหมาะสม 
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ล าดับที ่ หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาที่จัด 

5 อบรม/สัมมนากฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล 

ประภสัสร,ยุพดี, สุรียร์ัตน ์ ตามความเหมาะสม 

6 ประชุมข้าราชการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทุกคน ตามความเหมาะสม 

7 อบรม/ดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานในองค์กร ทุกคน ตามความเหมาะสม 

8 อบรมเทคนิคการสื่อสาร ทุกคน ตามความเหมาะสม 

9 อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ   ทุกคน ตามความเหมาะสม 

10 อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพจติ / สุขภาพกาย ทุกคน ตามความเหมาะสม 

11 หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีความรับผดิชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม 

กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร     

1 ด้านการออกแบบและดูแลอุปกรณ์เครือข่าย วิศวกรดูแลเครือข่าย ภายในปีงบประมาณ 

2 ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ผู้ดูแลระบบ ภายในปีงบประมาณ 

3 ด้านการดูแลเครือข่ายอินเทอรเ์นต็และเซิร์ฟเวอร ์ ผู้ดูแลระบบ ภายในปีงบประมาณ 

4 
ด้านการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และการ
ใช้งานเครือข่าย นายช่างเทคนิค 

ภายในปีงบประมาณ 

5 ด้านการเขียนโปรแกรม วิศวกรและผู้ดูแลระบบ ภายในปีงบประมาณ 

6 ด้านเทคโนโลยสีื่อสารยุคใหม ่ วิศวกรและผู้ดูแลระบบ ภายในปีงบประมาณ 

7 หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีความรับผดิชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ภายในปีงบประมาณ 

 
2.2ก(6)  ตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ใช้ติดตามผลลัพธ์และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ

ประกอบด้วยตัวชี้วัดจ านวน 6 ตัวชี้วัด ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลูกค้า ด้านการเงินและตลาด ด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร และด้านประสิทธิผลของกระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 14 ตัวชี้วัดที่ส าคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ล าดับที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ด้านผลิตภณัฑ ์   

1.1 ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามก าหนดและงบประมาณ ร้อยละ 100 
2. ด้านลูกค้า   
2.1 เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของศูนย์ฯ   คะแนน 8.70 
3. ด้านการเงินและตลาด   
3.1 เพิ่มสัดส่วนระหว่างรายได้และค่าใช่จ่ายจากการบริการ สัดส่วน 1.70 

4. ด้านการมุ่งเน้นบคุลากร   

4.1 จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับสมรรถนะของแตล่ะต าแหน่งที่ก าหนด ร้อยละ 85.00 

4.2 ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 85.00 

5. ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ   

5.1 ข้อก าหนดที่ท าได้จากข้อก าหนดของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ ระบบ 44 

http://dynamic.psu.ac.th/itbsc53/bsc-table.asp?SheetID=258
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ล าดับที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  

 
ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้แผนระยะยาว ซึ่งแปลงมาเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีและคาดการณ์ผลการด าเนินงาน
โดยใช้ตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น โดยผ่านการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  ในปี 2553 คณะกรรมการฯ ได้
ร่วมกันพิจารณาและปรับลดตัวชี้วัดจากเดิมในปีงบประมาณ2552 จ านวน 19 ตัวชี้วัด เหลือ 6 ตัวชี้วัด โดยการปรับลด
ตัวชี้วัดส่วนหนึ่งเข้าไปเป็นตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน และคณะกรรมการฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ก าหนด
ขึ้นโดยใช้เครื่องมือติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส าหรับหน่วยงานด้านไอที โดยใช้โปรแกรม IT Balanced 
Scorecards (http://dynamic.psu.ac.th/itbsc53/ ทุกเดือน โดยรองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และกลุ่มงาน
จัดการนโยบาย แผนและระบบคุณภาพ เมื่อพบว่าตัวชี้วัดใดที่ไม่บรรลุเปูาหมายเพื่อหาแนวทางแก้ไข  

ซึ่งผลการด าเนินงานจะถูกเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่ รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับผลการด าเนินการปีก่อนในกรณีที่เป็นตัวชี้วัดเดียวกัน  แต่ยังไม่มีการเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงาน
ของคู่แข่ง 

http://dynamic.psu.ac.th/itbsc53/
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
3.1 ความผูกพันของลูกค้า 
ก. ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนลูกค้า 

3.1ก(1)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้น าระบบคุณภาพตามมาตรฐานISO มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการผลิตและให้บริการ โดยมีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (Work Procedure) การจัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction)การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งระบบ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ให้เป็นระบบมากขึ้น การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารเป็นการภายใน โดยยุบรวมลักษณะงานที่สัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน 
เช่น ยุบรวมงานพัฒนาระบบสารสนเทศกับงานบริการลูกค้า จัดตั้งเป็นกลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
จัดตั้งกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือท าการวิจัยสนับสนุนบริการหลัก และจัดตั้งกลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบ
คุณภาพรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ  เพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมการประกันคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร  

จากการปรับปรุงการด าเนินงานข้างต้น ท าให้การบริหารจัดการและให้บริการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะใน
ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้พัฒนาโปรแกรมเชิงพาณิชย์ เช่น 
ได้รับการว่าจ้างต่อเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติส าหรับใช้งานใน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ และส านักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ได้รับเกียรติบัตร
แนวปฏิบัตรที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านบริการวิชาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย ในครั้งที่รับ
การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2547/ปีงบประมาณ 2548 และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ปีการศึกษา 2548/ปีงบประมาณ 2548 การพัฒนาระบบ GIS ให้จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เป็นต้น 

ต่อมาในปีงบประมาณ 2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ก าหนดให้ Integrity คือการให้บริการอย่างมีจริยธรรมและ
คุณธรรม และ Service mind คือ การมีจิตบริการ อยู่ในค่านิยมร่วมขององค์กร เพ่ือสร้างความตระหนักด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า  และผู้อ านวยการฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพรับผิดชอบการตลาด
เชิงรุกและลูกค้าสัมพันธ์  เพ่ือดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์ กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  การ
ติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทุกสัปดาห์  เพ่ือติดตาม
ปัญหา/ข้อบกพร่องจากการให้บริการ และร่วมกันแก้ไขหรือหาวิธีปูองกันไม่ให้เกิดซ้ า น าไปสู่การพัฒนา /ปรับปรุง
บริการให้สอดคล้องตามความต้องการลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน 

3.1ก(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์  ได้ประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ่งเน้นบริการตามความ
ต้องการลูกค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น ร่วมกับการด าเนินการด้านการตลาด เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการใช้
บริการ การสืบค้นสารสนเทศและการท าธุรกรรมกับองค์กร  โดยใช้ข้อมูลด้านความต้องการหลักร่วมด้วยค่านิยมองค์กร
ที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะค่านิยม Integrity คือการให้บริการอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม และ Service mind คือ การ
มีจิตบริการ  ซึ่งบุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน  และใช้กลไกการส่งเสริมการตลาด เช่น การ
ให้บริการฝึกอบรมจะลดราคาเป็นพิเศษกรณีช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด  หรือการคิดค่าบริการพิเศษส าหรับ
ลูกค้าประจ า ซึ่งการคิดค่าบริการดังกล่าวจะประเมินจากต้นทุนการให้บริการและเปรียบเทียบราคากับการให้บริการ
ของคู่แข่ง เพ่ือก าหนดราคาที่สมเหตุสมผล และท าให้องค์กรมีความมั่นคงทางด้านการเงิน  และเปิดช่องทางให้ลูกค้า
สามารถช าระเงินค่าบริการได้อย่างหลากหลาย เช่น การโอนเงินเข้าบัญชีศูนย์คอมพิวเตอร์ ธนาณัติ การมาช าระด้วย
ตนเอง  ระหว่างการใช้บริการลูกค้าจะได้รับการอ านวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เช่น การดูแลให้ระบบปรั บอากาศ 
ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ให้บริการท างานได้ตลอดเวลาที่ใช้งาน ห้องน้ าสะอาด สถานที่สะดวกสบาย ปลอดภัย  
เป็นต้น 



26 
 

 

นอกจากนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารไปยังลูกค้าผ่าน www.cc.psu.ac.th, 
www.facebook.com/psucc, https://sysaid.psu.ac.th:8443/sysaid, เอกสารประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชา-
สัมพันธ์ การติดต่อผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  อีเมล เกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์, อัตราค่าบริการ, 
หลักสูตรที่จัดอบรม  การเยี่ยมเยียนลูกค้าในโอกาสปีใหม่ การจัดกิจกรรม user group เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน และการเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ เช่น ASLIST User Group การออกบูธในงานสัมมนาด้าน
เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา หรืองาน WANCA การสนับสนุนเชิงวิชาการแบบให้เปล่า เช่น การตอบค าถามหรือให้
ค าปรึกษาผ่าน Webboard ของบริการต่าง ๆ การให้ค าปรึกษาเมื่อลูกค้ามาขอค าปรึกษาด้วยตนเอง  จัดให้มี
แบบสอบถามเพ่ือรับฟังเสียงจากลูกค้า เช่น บริการ helpdesk บริการฝึกอบรม บริการประชุมทางไกล เพ่ือน าผลมา
ปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง   

3.1ก(3)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดรับฟังเสียงจากลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีประเด็นทาง
ธุรกิจใหม่ๆ เข้ามา จะมีกระบวนการก าหนดและสร้างนวัตกรรมโดยหัวหน้ากลุ่มงานหารือกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ศึกษาความเป็นไปได้และพิจารณาขีดความสามารถเบื้องต้นก่อน หากมีความสามารถที่จะด าเนินการ ได้ ก็จะน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยจ าแนกโครงการเป็น 2 ประเภท คือ โครงการเร่งด่วน และ
ไม่เร่งด่วน  และมีการรายงานผลการด าเนินงานไปยังหัวหน้ากลุ่มงานทุกสัปดาห์ รายงานในที่ประชุมติดตามโครงการ
ทุกเดือน และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ทันต่อทิศทางและความต้องการของ
ลูกค้าอยู่เสมอ 

ข. การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า 
3.1ข(1)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้น าระบบคุณภาพตามมาตรฐานISO มาประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร โดยระบบดังกล่าว

มีกระบวนการที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมมุ่งเน้นคุณภาพตามหลัก PDCA อย่างเข้มแข็งและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ยังได้ก าหนดให้ Integrity,  Service Mind อยู่ในค่านิยมร่วม ก าหนดให้มีการประเมินผล
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรทุกระดับในหัวข้อ จริยธรรม การมุ่งเน้น
ผู้รับบริการ การมุ่งเน้นคุณภาพ  และมีระบบส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าผ่านที่ประชุมทุกระดับ พร้อมทั้งสนับสนุน
การน าเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนางาน  เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงการบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 

นอกจากนี้ ทุกปีได้จัดให้มีการโหวตขวัญใจชาวศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
เป็นที่ประทับใจของเพ่ือนร่วมงานและลูกค้า  จัดให้ความรู้ในหลักสูตรเกี่ยวกับมุ่งเน้นลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ เช่น ในปี 
2553 ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ ศิลปะการบริการ การสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นลูกค้า  จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีและประสบการณ์ท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ 

3.1ข (2) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีวิธีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยกลุ่มผู้ใช้บริการหลักของระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่กลุ่มนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้อ านวยการความสะดวกในการใช้งานโดยสร้าง
บัญชีผู้ใช้และก าหนดรหัสผ่าน และจัดท าคู่มือการใช้งานแจกในวันที่นักศึกษาใหม่มารายงานตัว  และศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ได้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือให้ความรู้การใช้งานบริการต่าง ๆ  กลุ่มบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้อ านวย
ความสะดวกให้งานการเจ้าหน้าที่ของทุกคณะ/หน่วยงานสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ได้เอง  เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าใช้
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  ส่วนกลุ่มลูกค้าอบรม ได้ท า
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ อัตราค่าบริการ ได้แก่ www.cc.psu.ac.th, www. 
facebook.com/psucc, https://sysaid.psu.ac.th:8443/sysaid, เอกสารประชาสัมพันธ์, บอร์ดประชาสัมพันธ์  
การติดต่อผ่านเคานเ์ตอร์ประชาสัมพันธ์ และอีเมล์  

http://www.cc.psu.ac.th,/
http://www.cc.psu.ac.th,/
https://dss.psu.ac.th/dss_person/train/train_staff_detail.asp?trainid=2753
http://www.cc.psu.ac.th,/
https://sysaid/
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตอบสนองความต้องการและท าให้เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตของ
การเป็นลูกค้า โดยทีมการตลาดและเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าด้วยการใช้แนวคิด CRM ที่บุคลากรได้รับการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาการจัดการ มาใช้ใน
การสร้างสายสัมพันธ์ฯ ร่วมกับการน าการตลาดเชิงรุกมาด าเนินการ เช่น การไปเยี่ยมลูกค้าเพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์/
บริการ การจัดอบรมแบบ In House  เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้มีสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและได้มาซึ่ง
ลูกค้าใหม่ที่มาจากฐานลูกค้าเดิมซึ่งมีความผูกพันที่ดีกับองค์กร   

นอกจากนี้ การเพ่ิมความผูกพันกับองค์กรโดยจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การเยี่ยม
เยียนลูกค้าในโอกาสปีใหม่ การจัดกิจกรรม User Group, การออกบูธในงาน WANCA, การจัดกิจกรรม CC สัญจร โดย
กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ การสนับสนุนเชิงวิชาการแบบให้เปล่า เช่น การตอบค าถามหรือให้
ค าปรึกษาผ่าน Webboard ของบริการต่าง ๆ การให้ค าปรึกษาเมื่อลูกค้ามาขอค าปรึกษาด้วยตนเอง  โดยเจ้าหน้าที่ที่ที่
มีประสบการณ์และรับผิดชอบให้บริการโดยตรง 

3.1ข(3)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
และสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ เพ่ือสร้างความตระหนักในการมุ่งเน้นลูกค้าในทุกโอกาส เช่น การประชุมบุคลากร
เดือนละ 1 ครั้ง  การประชุมทีมบริหารพบกลุ่มงาน 2 เดือนต่อครั้ง การประชุมติดตามโครงการกลุ่มสาขาขาดแคลน  
การยกตัวอย่างขององค์กรที่มุ่งเน้นผู้รับบริการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นและสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ และใช้ช่องทางในการรับฟังเสียงจากลูกค้าทุกช่องทาง เช่น การประชุมร่วมกับลูกค้า  การรับฟัง
ข้อเสนอแนะผ่านอีกเมล์/Webboard เป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วตามระบบ
คุณภาพที่ก าหนดไว้ เช่น การก าหนดตัวชี้วัดเรื่องเรื่องระยะเวลาในการตอบกลับลูกค้าไว้ในกลุ่มงานบริหารทั่วไปและ
กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ  เมื่อบุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและได้รับการปลูกฝังให้มี
วัฒนธรรมในการมุ่งเน้นลูกค้า ส่งผลให้บุคลากรตระหนักถึงการให้บริการที่ทันต่อความต้องการลูกค้า และลูกค้าเองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรในที่สุด 

3.2 เสียงของลูกค้า  

ก. การรับฟังลูกค้า 

3.2ก(1)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดช่องทางการรับฟังเสียงจากลูกค้าอย่างหลากหลายและเปิดบริการตลอด  
24 ชั่วโมง ดังตาราง 12 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น าไปด าเนินการต่อได้ทันที โดยวิธีการรับฟังภายในวงจรชีวิตของการเป็น
ลูกค้า ซึ่งช่องทางการรับฟังคล้ายคลึงกัน  และในปี 2553 ได้เพ่ิมช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนส าหรับลูกค้าภายใน เช่น 
นักศึกษา บุคลากร สามารถแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะผ่านระบบ SysAid   ข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาจะได้รับการ
แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือด าเนินการทันที มีการติดตามผลการด าเนินการโดยหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
จนกระท่ังบริการเสร็จสิ้น  และกลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพท าหน้าที่ติดตามความคิดเห็นของลูกค้า
ในเรื่องคุณภาพการให้บริการในภาพรวม  โดยการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 1 ครั้ง และยังมีการติดตามโดย
ผู้ให้บริการ เช่น การใช้แบบประเมินหลังจบโครงการอบรม การประเมินหลังการใช้บริการ  helpdesk  การรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากการจัด User Group ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือให้ได้ข้อมูลปูอนกลับอย่างทันท่วงทีและน า
ข้อมูลไปปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

ตาราง 15 ช่องทางรับฟังเสียงจากลูกค้า 
ผู้เกี่ยวข้อง ช่องทางการรับฟังเสียงจากลูกคา้ 

นักศึกษา 
บุคลากร 

 โทรศัพท ์
 อีเมล์ 

http://dynamic.psu.ac.th/itbsc53/bsc-table.asp?SheetID=260
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ผู้เกี่ยวข้อง ช่องทางการรับฟังเสียงจากลูกคา้ 
ผู้บริหาร  เวบไซด์ 

 Facebook ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 SysAid 
 กล่องรับความคิดเห็น 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 แบบประเมินการให้บริการ 

ผู้รับบริการอื่นๆ ทั้ งภาครัฐและภาค 
เอกชน (ท้ังผู้ใช้บริการปัจจุบันและผู้ที่เคย
ใช้บริการ) 

 กล่องรับความคดิเห็น 
 การประชุม/สัมมนา 
 เวบไซด์ 
 Facebook ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 อีเมล์ 
 แบบประเมินการให้บริการ 

3.2ก(2)  กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับฟังลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้า
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน  การด าเนินการด้านการตลาดเชิงรุกด้วยกิจกรรม CC สัญจร 
การจัดบูธในงานประชุม/สัมมนา เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการ และรับฟังลูกค้าในอนาคต ซึ่งข้อมูลจากการรับ
ฟังลูกค้าทัง้หมดจะน าไปเป็นข้อมูลปูอนกลับส าหรับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ 

3.2ก(3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพตามมาตรฐานISO ในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า โดย
ได้จัดท าระเบียบปฏิบัติเรื่องการแก้ไขและปูองกันปัญหาซึ่งครอบคลุมการจัดการข้อร้องเ รียนจากลูกค้า และก าหนด 
ตัวผู้รับผิดชอบชัดเจน คือ 1) ตัวแทนของฝุายบริหารด้านคุณภาพ ท าหน้าที่รับค าร้องเรียนจากลูกค้า ติดตามการแก้ไข
ปัญหา 2) หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องสั่งการในการแก้ไขข้อร้องเรียน ติดตามไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า  และดูแลให้มาตรการ
แก้ไขเป็นไปอย่างถูกต้อง 3) ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในออกใบ CAR เมื่อพบข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงานและ
ให้บริการและตรวจซ้ าเพื่อติดตามผลการแก้ไข 4) ทีมแก้ไขปัญหา ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมายและรายผล
ตามก าหนด  และการสื่อสารกับลูกค้าถึงความบกพร่องที่เกิดขึ้น/หารือในแนวทางการแก้ ไข ด าเนินการแก้ไขให้เป็นที่
พึงพอใจของลูกค้า หาแนวทางการชดเชยความบกพร่องที่เกิดขึ้นให้แก่ลูกค้า เช่น การให้ส่วนลดพิเศษในการขอใช้
บริการครั้งต่อไป เป็นต้น  ส าหรับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ จะถูกรายงานเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อพิจารณาตัดสินใจและก าหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า 

3.2ข(1)  กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ ผู้รับผิดชอบการประเมินความพึงพอใจลูกค้าปีละ  
1 ครั้ง โดยการส ารวจครอบคลุมบริการต่าง ๆ ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบ
สารสนเทศนักศึกษา ด้านฮาร์ดแวร์ ได้แก่ ระบบเครือข่าย และบริการผู้รับบริการโดยตรงคือ บริการ helpdesk ระบบ
ส่งระดับขั้นผลการเรียน ระบบบริหารงานบุคคลส่วน Back Office ระบบ MIS-DSS ระบบภาระงานอาจารย์ ระบบเวบ
เมล์ ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ และระบบประชุมทางไกล ซึ่งผลการส ารวจจะได้รับการวิเคราะห์และสรุปรายงาน
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปปรับปรุงแก้ไขการบริการ  และศูนย์คอมพิวเตอร์ มี
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น โครงการฝึกอบรม บริการ helpdesk หลังสิ้นสุดโครงการ/
กิจกรรมจะมีการสรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ และน าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินความพึงพอใจลูกค้าไป
ปรับปรุงงานในครั้งต่อๆ ไป 
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3.2ข(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประเมินความพึงพอใจลูกค้าโดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบสอบถามที่
เป็นกระดาษปีละ 1 ครั้ง ข้อมูลจากแบบสอบถามจะได้รับการวิเคราะห์และสรุปรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพ่ือกระจายให้หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงแก้ไข  และผลที่ได้จะเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นเอง แต่ยังไม่ได้เปรียบเทียบกับคู่แข่ง   

3.2ข(3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ยังไม่ด าเนินการประเมินความไม่พึงพอใจ 

ค. การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลลูกค้า 

3.2ค(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก าหนดกลุ่มลูกค้าตามประเภทลูกค้า คือ นักศึกษา บุคลากร ส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยฯ ลูกค้ารายกลุ่มจากส่วนราชการและภาคเอกชนภายนอก ลูกค้ารายบุคคลทั่วไป และก าหนดส่วนตลาด
ตามประเภทของบริการ คือ บริการฝึกอบรม บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ บริการ
ทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ โดยค านึงถึงลูกค้าของคู่แข่งหรือลูกค้าที่พึงมีในอนาคตด้วยการใช้ข้อมูลจากแบบ
ประเมินผลโครงการที่ให้บริการ ความคิดเห็นที่ได้จากการจัดกิจกรรม User Group ข้อเสนอแนะจากทุกช่องทาง  และ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศของลูกค้าที่ได้จากช่องทางข้างต้นมาด าเนินการด้านการตลาดเชิงรุก เช่น การออกหนังสือเชิญชวน
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยแนบแผนการฝึกอบรมเพ่ือให้ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจ  การเดินทางไปน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ส านักงานของลูกค้า เพ่ือแนะน าบริการให้สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละประเภทภายใต้ศักยภาพที่มี  

3.2ค(2) ศูนย์คอมพิวเตอร์ น าข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากกระบวนการฟังเสียงของลูกค้า ข้อมูลจากทีม
การตลาดที่ได้จากกิจกรรม User Group ข้อมูลจากการติดตามเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ข้อมูลที่ได้จาก
ข้อเสนอแนะของผู้ว่าจ้าง เช่น คณะกรรมการตรวจรับระบบห้องสมุดของ สกอ. แจ้งไปยังกลุ่มงานที่รับผิดชอบน าไป
ประชุมร่วมกันในกลุ่มงาน เพ่ือก าหนดและคาดการณ์ความต้องการที่ส าคัญของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาลักษณะพิเศษ
ของผลิตภัณฑ์ เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีความสามารถให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ โครงการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้า  กรณีไปเสนอบริการแล้วลูกค้ามีความต้องการหรือ
ข้อก าหนดที่แตกต่าง ๆ ไปจากบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอ  ทางทีมพัฒนาฯ/ผู้รับผิดชอบจะหารือร่วมกันเพ่ือ
ปรับปรุงระบบ/โครงการให้ตรงกับความต้องการลูกค้าที่แตกต่างกัน 

3.2ค(3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลบุคลากร และฐานข้อมูลลูกค้าฝึกอบรมทุกประเภท 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการดูแนวโน้มลูกค้าและการตลาด การออกแบบหลักสูตรใหม่ ๆ หรือการจัดซื้อซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์
ใหม่ โดยมีที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท าหน้าที่กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ และผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ สื่อสารผ่านที่ประชุมระดับต่าง ๆ และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการมุ่งเน้นลูกค้า  

3.2ค(4) กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับฟังลูกค้า และยังมี
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของกลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ เจ้าหน้าที่
เครือข่าย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะ
ถูกส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบให้บริการโดยตรง เพ่ือปรับปรุงบริการได้ทันที  กรณีเป็นเรื่องที่กระทบด้านนโยบาย เช่น ต้อง
จัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์ที่ให้บริการเดิมเพ่ือให้บริการดีขึ้น  ต้องรับบุคลากรเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอกับภาระงาน 
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานซึ่งจะมีการประชุมทุกสัปดาห์ (เดิมประชุมเดือนละ  
1 ครั้ง) เพ่ือพิจารณาตัดสินใจ  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วกลุ่มงานที่รับผิดชอบก็น าไปด าเนินการได้ทันที  
 
 



30 
 

 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
ก. การวัดผลการด าเนินการ 

4.1ก(1) การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPIs) ของศูนย์คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นสองระดับ คือ ตัวชี้วัด
ระดับศูนย์คอมพิวเตอร์  และตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน   โดยน าหลักการของ Balance Score Card เข้ามาช่วยเป็นตัว
ก าหนดการติดตามผลที่เป็นกระบวนการภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์ในแต่ละมิติท้ังมิติด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการ
บริหารจัดการ โดยเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ข้อมูลจาก
ตัวชี้วัดในการตอบตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยฯ ของ กพร. สมศ สกอ. ได้  และศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ประยุกต์ใช้ระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานISO9001:2008 โดยมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพภายในที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานISO9001:2008 เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนและกระบวนการ
คุณภาพทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้งต่อปี และตรวจติดตามโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ .) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
อิสระปีละ 1 ครั้ง  เพ่ือรับรองระบบให้บริการต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามข้อก าหนดระบบคุณภาพ ISO9001:2008 และ 
การตรวจติดตามการรักษาระบบว่ายังคงสอดคล้องกับข้อก าหนดคุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าว 

ตัวชี้วัดระดับศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดท าโดยรองผู้อ านวยการร่วมกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือใช้ติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มีตัวชี้วัดด้านการเงินคือ เพ่ิม
สัดส่วนระหว่างรายได้และค่าใช่จ่ายจากการบริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ติดตามสัดส่วนระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย 
และควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้สูงเกินไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่วนตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน
จัดท าโดยหัวหน้ากลุ่มงานเพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน  ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานจะมี
ความสอดคล้องและใช้เป็นข้อมูลในการตอบตัวชี้วัดระดับศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ และต้องน าเข้าทบทวนในที่ประชุม
กรรมการด าเนินงานก่อนประกาศใช้  โดยหัวหน้ากลุ่มงานชี้แจงตัวชี้วัดของกลุ่มงานให้บุคลากรในกลุ่มงานรับทราบ 
พร้อมหารือแนวทางการเก็บข้อมูลเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน 

การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับศูนย์คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบโดยกลุ่มงานจัดการนโยบายแผน
และระบบคุณภาพ  การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน รับผิดชอบโดยหัวหน้ากลุ่มงาน  โดย
ติดตามผ่านโปรแกรม IT Balanced Scorecards:ITBSC (http://dynamic.psu.ac.th/itbsc53/) เป็นประจ าทุกเดือน 
และเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบรรจุเป็นวาระในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เมื่อพบว่า
ตัวชี้วัดใดที่ไม่บรรลุเปูาหมายเพื่อหาแนวทางแก้ไข  

4.1ก(2) ที่ผ่านมาศูนย์คอมพิวเตอร์ยังไม่มีการก าหนดคู่แข่งอย่างเป็นทางการ ดังนั้น ในการเลือกข้อมูลและ
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม  
จะใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดที่ใช้วัดพันธกิจในแต่ละด้าน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดและข้อมูลย้อนหลังของศูนย์
คอมพิวเตอร์เอง รวมถึงน าเกณฑ์มาตรฐานของ กพร. สมศ. และ สกอ.  มาเป็นข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบด้วย โดยเลือก
ตัวชี้วัดในอดีตที่ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย มาพิจารณาว่ายังสามารถหาแนวทางการด าเนินการพัฒนาได้อีกหรือไม่ ยัง
สมควรน ามาเป็นตัวชี้วัดอยู่อีกหรือไม่ รวมถึงน าข้อเสนอแนะจากทีมผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในของศูนย์
คอมพิวเตอร์, ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพจากภายนอก, ข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ส าหรับปรับปรุงการ
ด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงสอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และในส่วนของตัวชี้วัดที่ท าได้ตามเปูาหมายก็ยังต้องตรวจสอบติดตามเช่นกัน 

http://dynamic.psu.ac.th/itbsc53/
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4.1ก(3) ศูนย์คอมพิวเตอร์มีนโยบายในการทบทวนตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPIs) ทุกปี และน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือให้ความเห็นชอบ และหัวหน้ากลุ่มงานชี้แจงตัวชี้วัดให้บุคลากรในกลุ่มงานรับทราบและ
ก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานตัวชี้วัด  มีระบบสารสนเทศเพ่ือจัดท าและการรายงานผล 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานแต่ละกลุ่มและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับผิดชอบการ
ติดตามและรายงานผลผ่านระบบตามรอบที่ก าหนด มีการก าหนดสิทธ์ให้ผู้บริหารทุกท่านสามารถเรียกดูรายงานได้  
โดยระบบจะมีการก าหนดเกณฑ์เพ่ือเตือนให้ทราบว่าผลการด าเนินการเริ่มมีปัญหาหรือไม่  เพ่ือน าตัวชี้วัดที่เริ่มมีปัญหา
เข้าทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดแนวทาง/แผนในการแก้ไขปัญหา/หาวิธีด าเนินการให้
บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด าเนินการในลักษณะของการจัดท าโครงการ มีแผนในการด าเนินโครงการที่
ชัดเจน มีการติดตามผลการด าเนินโครงการโดยหัวหน้าโครงการ มีการรายงานผลการด าเนินโครงการทุกสัปดาห์  
ในรูปแบบของรายงานซึ่งมีการก าหนดพื้นที่ในการรวบรวมรายงานไว้และประกาศให้ทุกคนในกลุ่มงานรับทราบ หัวหน้า
กลุ่มงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการจากรายงานประจ าสัปดาห์ และมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงาน
ผลการด าเนินงานของบุคลากรสาขาขาดแคลนเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นประธาน
การประชุม  หากมีโครงการใดเริ่มมีปัญหาหรือมีปัจจัยที่มากระทบท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผน จะอยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้จัดการโครงการก่อนและหัวหน้ากลุ่มงานจะรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานซึ่งมีการ
ประชุมทุกสัปดาห์  เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  เมื่อปิดโครงการหัวหน้าโครงการจะจัดท ารายงานสรุปปิด
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด าเนินโครงการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค รวมถึง
ความรู้ที่ได้จากการด าเนินโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับโครงการอื่นต่อไป 

ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 

ในการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆเพ่ือท าให้มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้กับองค์กร ในการประเมินผลส าเร็จขององค์กร ผลการ
ด าเนินการในเชิงแข่งขันและความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งใช้ในการ
ประเมินความสามารถขององค์กรที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการขององค์กรและ
ความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงานอยู่ ดังนี้ 

1. ด้านภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ โดยวิเคราะห์ว่า
ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นใดบ้าง 

2. ภาระงานของแต่ละกลุ่มงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรวมถึงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และพันธกิจของแต่ละ
กลุ่มงาน 

3. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ และปัญหาของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก  ทั้งที่
ได้รับจากผลการส ารวจความพึงพอใจ และที่ได้รับจากการเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆที่ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดท าขึ้น 

4. ด้านพัสดุ การเงิน การคลัง เพ่ือจัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง การวิเคราะห์ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาประสงค์ 

5. ด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถพัฒนาบุคลากรให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
6. การติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงการบริการที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อ

ความต้องการของมหาวิทยาลัย และความต้องการของชุมชน  
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ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารไปยังหัวหน้ากลุ่มงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
รวมทั้งการทบทวนผลการด าเนินงานทั้งที่เป็นไปตามเปูาหมายและไม่เป็นไปตามเปูาหมาย และการจัดล าดับ
ความส าคัญของเรื่องที่ต้องน าไปปรับปรุง และถ่ายทอดเรื่องที่จัดล าดับความส าคัญไว้และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือให้กลุ่มงานและระดับปฏิบัติการน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรด าเนินการผ่านที่ประชุมกลุ่มงานโดยหัวหน้ากลุ่มงาน
ชี้แจงนโยบายจากผู้บริหารให้บุคลากรในกลุ่มงานรับทราบ พร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บริหาร รวมถึงหาวิธีในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้วัดผลการด าเนินงาน  และการประชุมทีมบริหารพบกลุ่มงานต่างๆ โดย
ก าหนด 2 เดือนต่อครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รับฟังนโยบายจากผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการซักถามปัญหา ข้อ
สงสัยในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และผู้ปฏิบัติ
โดยตรง  และการประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะมีหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรทุกระดับเข้า
ร่วมประชุม โดยมีผู้อ านวยการเป็นประธาน เพ่ือเป็นเวทีในการถ่ายทอดนโยบาย รายงานผลการด าเนินงาน รับทราบ
ปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงงาน 

4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 

4.2ก(1) หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดท าเวบไซด์ในนามของชมรมโอเพนซอร์ส 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่  http://opensource.cc.psu.ac.th เพ่ือเป็นคลังความรู้ที่สกัดจากประสบการณ์
ท างานจริงของสมาชิกในชมรม เพ่ือเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เปิดกว้างสู่สาธารณะที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  
ข้อมูลที่จัดท าไว้สามารถน าไปใช้ได้จริง มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ  และหากผู้ใช้งานมีวิธีการ หรือเทคนิคใดที่ทันสมัย
กว่าก็สามารถบันทึก แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมเติมได้  ส่วนข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน ข้อมูลส่วนตัว
ของบุคลากร จะมีระบบในการจัดเก็บแยกต่างหาก มีการก าหนดสิทธ์การเข้าถึงข้อมูล  มีการแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ในการ
ปูอนข้อมูลและตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องของข้อมูล  

ส าหรับข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์
ก าหนดนโยบายให้จัดเก็บไว้ที่ https://sritrang.psu.ac.th/sites/CC/default.aspx  ซึ่งเป็น intranet ขององค์กร 
โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่ของแต่ละกลุ่มงาน และก าหนดสิทธิ์ในการใช้งาน เช่น เรียกดูและแก้ไขได้ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
สามารถเรียกดูได้แต่แก้ไขไม่ได้ เป็นต้น  และศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดท า Server ส าหรับส ารองข้อมูลของศูนย์
คอมพิวเตอร์และข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปัจจุบันติดตั้งอยู่  4 จุดคือ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ , คณะ
ทันตแพทยศาสตร,์ คณะเภสัชศาสตร์ และท่ีวิทยาเขตตรัง  โดยจะส ารองข้อมูลทุกวันและเก็บข้อมูลไว้อย่างน้อย 90 วัน 
เพ่ือให้สามารถเรียกคืนข้อมูลได้กรณีท่ีเครื่องให้บริการหลักขัดข้อง 

4.2ก(2) ศูนย์คอมพิวเตอร์มีข้อมูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็น เช่น ข้อมูลการลงเวลาท างานโดยการสแกนลายนิ้วมือ  
ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ข้อมูลเอกสารการด าเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ข้อมูลการรับแจ้ง
ปัญหาและความต้องการลูกค้า ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จัดเก็บในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ มีการก าหนดสิทธิ์ในแก้ไขข้อมูล ทั้งผู้บริหารและบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยผ่านระบบ
เครือข่าย ทุกที่ ทุกเวลา  

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและสื่อสารไปยังลูกค้าหลากหลายช่องทางและมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยสอดคล้องกับการให้บริการ เช่น http://www.cc.psu.ac.th, โทรศัพท์, อีเมล์, Facebook, SMS  
ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่าวได้ตลอดเวลา 

http://opensource.cc.psu.ac.th/
https://sritrang.psu.ac.th/sites/CC/default.aspx%20%20ซึ่ง
http://www.cc.psu.ac.th/
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4.2ก(3)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก าหนดพ้ืนที่บน  https://sritrang.psu.ac.th/sites/CC/default.aspx ให้กลุ่มงาน
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งบันทึกความรู้ของกลุ่มงาน โดยก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆตามความเหมาะสม ส่วนการ
ถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรด าเนินการด้วยวิธีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการด าเนินงานของบุคลากร
สาขาขาดแคลนเป็นประจ าทุกเดือนโดยมีผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นประธานการประชุม  การประชุมบุคลากร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกเดือน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ เช่น การให้ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการเงิน ด้านบุคลากร  การชี้แจงปัญหา ข้อสงสัยในด้านนโยบายต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์  
การชี้แจงนโยบายการบริหารงานและผลการด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักหนึ่งคือการพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรง
กับงานนั้นๆเป็นเจ้าของระบบ เช่น กองทะเบียนและประมวลผล, กองการเจ้าหน้าที่, ส านักวิจัยและพัฒนา เป็นต้น   
ในขั้นตอนการพัฒนาเพ่ือให้ได้ความต้องการที่ครบถ้วนจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์กับ
หน่วยงานเหล่านั้นอย่างสม่ าเสมอโดยการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  มีการพัฒนาตัวแบบเพ่ือ
น าเสนอให้เห็นตัวระบบอย่างคร่าวๆ มีการสรุปรายการความต้องการเพื่อให้หน่วยงานเจ้าของระบบตรวจสอบว่าตรงกับ
ความต้องการอย่างแท้จริง และรายการความต้องการนี้เมื่อพัฒนาระบบเสร็จ จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการ
ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการพัฒนา และส่งให้เจ้าของระบบตรวจสอบอีกครั้งก่อนการติดตั้งระบบเพ่ือใช้งาน
จริง 

ส าหรับข้อมูลการให้บริการต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์จะถูกรวบรวมอยู่ในเวบไซด์ http://www.cc.psu.ac.th 
ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่าย ทุกที่ทุกเวลา  และคู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแจกให้นักศึกษา 
ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดสรรงบประมาณปีละ 2,600,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เช่น  
การไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน การไปดูงานจากองค์กร/หน่วยงานอ่ืนเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับงาน 
เป็นต้น  ในการไปอบรม ดูงานได้ก าหนดเป็นนโยบายว่า เมื่อกลับมาจะต้องจัดท ารายงานสรุปความรู้ที่ได้จากการไป 
อบรม/ดูงานรายงานผู้บริหาร และน าขึ้นเวบ https://sritrang.psu.ac.th/sites/CC/default.aspx ซึ่งเป็นพ้ืนที่
รวบรวมเอกสารเพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้  รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู้ในที่ประชุมต่างๆตามความ
เหมาะสม เช่น ที่ประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ , ที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการด าเนินงานของ
บุคลากรสาขาขาดแคลน 

ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง เพ่ือน ามาวิเคราะห์จัดท าเป็นแผน
กลยุทธ์ เช่น ข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT ของศูนย์คอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ แผนพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 วิสัยทัศน์ พันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์  ข้อเสนอแนะจากทีมตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์ ข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะ
จากผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายนอกจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ .) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ, เสียง
จากลูกค้าที่แจ้งผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆท่ีมีอยู่ รวมถึงข้อเสนอแนะของบุคลากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์เอง ซึ่ง
อาจเสนอผ่านในที่ประชุมต่างๆ เช่น ที่ประชุมทีมบริหารพบกลุ่มงาน, ที่ประชุมกลุ่มงาน หรือทางอีเมล์ เป็นต้น 

ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2ข(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์มีกระบวนการจัดการทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่ายดังนี้ 

https://sritrang.psu.ac.th/sites/CC/default.aspx%20ให้
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ตาราง 16 กระบวนการจัดการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ความเชื่อถือได ้ ความปลอดภัย การใช้งานง่าย 

ด้านฮาร์ดแวร ์   
1. มีการจัดท าข้อมูลประวัติของฮาร์ดแวร์ 

โดยมีรายละเอียด เช่น  
- วันท่ีได้มา  
- วัตถุประสงค์การใช้งาน   
- ระบบ/ข้อมูลที่ให้บริการ 
- ผู้รับผิดชอบ  

2. มี ร ะบบในการ เฝู า ระวั ง  (monitor) 
เพื่อให้มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์พร้อมให้บริการ  

3. มีการก าหนดตัวช้ีวัดด้านการให้บริการ 
และติดตามตัวช้ีวัดทุกเดือน 

4. มีการก าหนดแผนบ ารุงรักษา ด าเนินการ
ตามแผน และมีระบบการรายงานผลการ
บ ารุงรักษา 

5. มีการเปลี่ยนเครื่องตามอายุการใช้งาน 
 

1. มีการควบคุมการเข้าออกห้อง 
Data Center 

2. มีระบบส ารองไฟฟูากรณีไฟฟูา
ดับ เพื่อให้ระบบท างานได้ 

3. มีการก าหนดสิทธ์ในการเข้าถึง
ฮาร์ดแวร์แต่ละตัว 

4. มีการติดตั้งระบบเพื่อปูองกับผู้
บุกรุกจากภายนอก 

1. มี วิ ธี ก า ร ใ ช้ ง าน  ณ  จุ ดที่ มี
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ 

ด้านซอฟต์แวร ์   
1. มีการส ารวจความต้องการใช้ซอฟต์แวร์

ในแต่ละกลุ่มงาน และน าเข้าทบทวนในท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อให้
มั่นใจว่า ซอฟต์แวร์ที่ใช้มีความเหมาะสม
กับการใช้งาน 

2. มีนโยบายให้ใช้ซอฟต์แวรล์ิขสิทธ ์

1. มีการก าหนดสิทธ์ในการเข้าใช้
งาน 

2. มีการส ารองข้อมูลทุกวันเก็บ
ข้อมูลไว้ไม่ต่ ากว่า 30 วัน และ
สามารถกู้คืนข้อมูลได้ภายใน 1 
วัน 

3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ตอบค าถามและแก้ไขปัญหาการ
ใช้งานซอฟต์แวร์ 

1. มีคู่มือพร้อมใช้งาน ณ. จุด
บริการ 

2. มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผูร้ับผดิชอบและลูกค้า 

 
4.2ข(2) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการส ารองข้อมูลทุกวันเก็บข้อมูลไว้ไม่ต่ ากว่า 30 วัน และสามารถกู้คืนข้อมูลได้

ภายใน 1 วัน มีการกระจายข้อมูลไปส ารองยังจุดอ่ืนๆอีก 3 จุด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย  มีแผนในการ
ทดสอบการกู้คืนข้อมูล มีการติดตามงานตามแผน เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง หรือสามารถฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแล บ ารุงรักษาระบบ มีแผนการบ ารุง 
รักษาและตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง มีคู่มือการใช้งานและติดตั้งระบบ มีการส ารองอุปกรณ์ในกรณีจ าเป็นตามสมควร 
มีระบบในการเฝูาระวังซึ่งท าให้รับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

4.2ข(3)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการก าหนดผู้ดูแลระบบทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  มีการเฝูาระวังอย่าง
สม่ าเสมอ มีระบบในการแจ้งเตือน มีช่องทางในการสื่อสารเมื่อเกิดปัญหา มีข้อมูลประวัติอุปกรณ์ ท าให้สามารถ
ประมาณการได้ว่าอุปกรณ์ใดเริ่มเสื่อมสภาพ  เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าแผนในการจัดซื้อ จัดหาทดแทน  มีบุคลากรด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามข่าวสารความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะถูกประเมินและตัดสินใจโดยคณะกรรมการด าเนินงาน 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
5.1 ความผูกพันของบุคลากร  
ก. การเพิ่มคุณค่าแก่บุคลากร 

5.1 ก(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ น าข้อมูลที่ได้จากผลส ารวจความพึงพอใจบุคลากรโดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ SharePoint ซึ่งมีค าถามครอบคลุมทั้งด้านสภาพการปฏิบัติงาน ลักษณะงาน ระบบคุณภาพ การบังคับ
บัญชา การบริหาร ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ งบประมาณ และค่าตอบแทน ความผูกพันต่อองค์กรและเพ่ือน
ร่วมงาน เพ่ือก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร  และด าเนินการปรับปรุงการจัด
สวัสดิการและค่าตอบแทนให้เหมาะสม ได้แก่ 

1. การปรับปรุงค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรสาขาขาดแคลน  
2. เงินรางวัลส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
3. เงินรางวัลบุคลากรดีเด่น  
4. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี  
5. การท าประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากรทุกคน  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  โดยทุกปีเจ้าหน้าที่บุคคลจะส ารวจความ

ต้องการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานของบุคลากรรายกลุ่มงานและรายบุคคล และหัวข้ออบรมที่สอดคล้องตามวิชาชีพของ
แต่ละต าแหน่งงานเป็นรายบุคคลซึ่งก าหนดโดยหัวหน้ากลุ่มงาน  แล้วเจ้าหน้าที่บุคคลท าการรวบรวมและสรุปเป็น
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทบทวนและกลั่นกรองแผนในภาพรวม  ก่อน
น าเสนอผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์อนุมัติแผนพัฒนาประจ าปี และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผนที่ก าหนดไว้
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี  

นอกจากนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร การรู้จักแบ่งปัน แก่
ผู้ด้อยโอกาสผ่านช่องทางต่าง ๆ การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย เช่น 

1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงาน 
2. กิจกรรมส่งเสริมการแบ่งปันเพ่ือสังคม เช่น การบริจาคเงิน สิ่งของ และเสื้อผ้าแก่ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ประสบภัย 

การจัดอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนระดับมัธยม และบริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ภาคใต้  

3. กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ เช่น เชิญวิทยากรมาบรรยายความรู้ในการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี การเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพโดยมีเจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มาติดตามชั่งน้ าหนัก วัดความดัน และดัชนีมวลกาย เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
แก่บุคลากร 

4. การจัดสัมมนานอกสถานที่เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้นอกสถานที่และผ่อนคลายความเครียด 
5. กิจกรรมพิเศษในโอกาสต่าง ๆ เช่น การท าบุญเลี้ยงพระ การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   

5.1ก(2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก าหนดให้ผู้บริหารทุก
ระดับและบุคลากรทุกคนมีการสื่อสารผ่านอีเมล์ โดยก าหนดให้ทุกคนต้องเปิดอ่านอีเมล์อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และมี
ระบบ SharePoint เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ระเบียบต่าง ๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าไปเปิดอ่านได้ทั้งใน
และนอกเวลาราชการ  จัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านที่ประชุมบุคลากรและที่ประชุมบุคลากรสาขาขาด
แคลนเดือนละ 1 ครั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การจั ด
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทุกสัปดาห์ และประชุมทบทวนของฝุายบริหารเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน 3 เดือน



36 
 

 

ต่อครั้ง โดยด าเนินการกิจกรรมข้างต้นอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้างอย่างเป็นระบบใน
องค์กรและเกิดผลการด าเนินการที่ดี   

นอกจากนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและการท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดีโดย
ผู้บริหารทุกระดับปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง  การให้ค่าตอบแทนพิเศษโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติการที่ดี การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งจะมีข้อมูลปูอนกลับไปยังผู้ถูกประเมิน และเปิดโอกาสให้ซักถามหรืออุทธรณ์หากมีข้อ
สงสัย การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีหลักฐานให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ และผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งอีเมล์ การสื่อสารพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ 
โทรศัพท์ การสื่อสารผ่านที่ประชุมกลุ่มงานและที่ประชุมทีมบริหารพบกลุ่มงาน เพ่ือรับฟังความเห็นและปัญหาจาก
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง    

5.1ก(3) การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยก าหนดให้บุคลากรทุกคนเขียน TOR (Term Of  Reference) วางแผนการปฏิบัติล่วงหน้าทุกรอบ 
6 เดือน และใช้แผนดังกล่าวประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนจะได้รับการประเมินเบื้องต้นโดย
หัวหน้ากลุ่มงาน ก่อนเสนอเข้าคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีหัวหน้ากลุ่มงานที่ผู้ถูกประเมินสังกัดเป็นประธานกรรมการ  
และกรรมการจากกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน  มีการทบทวนคณะกรรมการทุกปี  ส่วนหัวหน้ากลุ่มงานและรอง
หัวหน้ากลุ่มงานจะประเมินโดยทีมบริหาร เมื่อประเมินเสร็จแล้วจะแจ้งผลให้ผู้ถูกประเมินทุกคนลงนามรับทราบ เพ่ือ
น าไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน  หัวหน้ากลุ่มงานจะใช้ข้อมูลที่เป็นจุดด้อยไปจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และ
ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์จะน าผลประเมินไปใช้พิจารณาบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ การจัดสรรเงิน
รางวัล การยกย่องชมเชย และส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ทั้งการศึกษาต่อ การสัมมนาทั้งภายในและ
ต่างประเทศ การฝึกอบรม ดูงาน การวิจัยพัฒนา การท าโครงการพัฒนางานของบุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุน  
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และประสบการณ์ของบุคลากร  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ริ เริ่มการประเมินสมรรถนะเฉพาะงาน ( Functional 
Competency) นอกเหนือจากการประเมินตาม TOR ส าหรับบุคลากรสาขาขาดแคลนหรือวิชาชีพเฉพาะทุก 6 เดือน 
โดยมุ่งเน้นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ประกอบการจ่ายค่าตอบแทนตาม
สมรรถนะให้สอดคล้องกับผลประเมิน ซึ่งมีส่วนส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นเพ่ือให้ได้รับการ
ตอบแทนที่สูงขึ้น   

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

5.1ข(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  และมุ่งให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามต าแหน่ง
งานทั้งในและต่างประเทศ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ด าเนินการเอง จ านวน 4 หลักสูตร และส่งไปเข้าร่วมหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอกจ านวน 31 หลักสูตร  

หลังจากที่ได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้ไปฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน แล้ว บุคลากรเหล่านั้นก็ได้น าความรู้ที่ได้รับมาใช้
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนากระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) ซึ่งเป็นการทดลอง
ใช้ซอฟต์แวร์โดยใช้ความรู้ทางด้านเทคนิค เพ่ือค้นหาความผิดพลาด (error) ของซอฟต์แวร์ที่อาจซ่อนอยู่ให้ปรากฏ
ออกมา และสามารถระบุถึงแนวทางการเกิดปัญหา พร้อมทั้งหาทางแก้ไขก่อนที่จะส่งมอบซอฟต์แวร์ให้ลูกค้า เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดในการท างานของซอฟต์แวร์หลังส่งมอบ เป็นต้น 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Error&action=edit&redlink=1
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บุคลากรทุกคนได้รับการปลูกฝังในด้านการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมผ่านที่ประชุมบุคลากรประจ าเดือน  
การประชุมทีมบริหารพบกลุ่มงาน การประชุมกลุ่มงาน และการจัดสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม  
การตรวจติดตามระบบคุณภาพโดยทีมผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ที่จะช่วยตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับข้อบกพร่องและสิ่งที่คาดว่าอาจจะท าให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุง ลด
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานและให้บริการ และเปิดโอกาสให้บุคลากร/ลูกค้าแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล์ เวบไซด์ โทรศัพท์ หนังสือร้องเรียน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการ
ร้องเรียนปัญหาด้านจริยธรรม 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิชาชีพของ
ต าแหน่งงานและหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ เช่น มนุษยสัมพันธ์ จิตวิทยาการให้บริการ และสนับสนุนให้บุคลากรที่มี
ความช านาญงานและประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ บอกเล่าประสบการณ์ให้แก่เพ่ือนร่วมงานในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม การสอนงาน และการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่บุคลากรที่บรรจุใหม่หรือบุคลากรที่ยังไม่มีความช านาญในเรื่องนั้น และ
การบันทึกองค์ความรู้เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานได้เข้าไปศึกษาได้ ส่วนผู้บริหารจะเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรด้าน
การบริหาร เช่น หลักสูตรนักบริหาร, PMQA, TQA  

5.1ข(2) เจ้าหน้าที่บุคคลจะส ารวจความต้องการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน จากบุคลากรทุกคน และความต้องการ
จากหัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้บริหาร เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ และส่งบุคลากรไปพัฒนา
ตามแผนที่วางไว้อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี รวมทั้งจัดฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เป็นความต้องการร่วมกันของ
บุคลากรทุกกลุ่มงาน เช่น ความปลอดภัยในองค์กร ศิลปการสื่อสาร โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้คว ามรู้ และ
การจัดถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรที่เป็นความช านาญเฉพาะด้านโดยบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก าหนดให้บุคลากรจัดท ารายงานสรุปความรู้ที่ได้รับจากการไปฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และ
บันทึกองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานไว้บนระบบ SharePoint เพ่ือเป็นแหล่งให้บุคลากรคนอ่ืนเข้าไปเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา และจัดประชุม/ฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการถ่ายโอนความรู้
จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุไปยังบุคลากรรุ่นใหม่ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ได้ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานที่ตรงกับต าแหน่งงานและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้งหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะและหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ เช่น สัมมนาในงานแสดงเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่ประเทศสิงคโปร์ ฝึกอบรมด้านนโยบายและแผน ด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านสารบรรณ ด้าน
การเจ้าหน้าที่ เป็นต้น และก าหนดให้หัวข้อ“ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”เป็นสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ส าหรับบุคลากรทุกคน  เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที ่

5.1ข(3)  วิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา กรณีเป็นการฝึกอบรมใน
ห้องเรียนจะมีแบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงระบบ และการประเมินจาก
ผลการปฏิบัติงานตาม TOR ทุก 6 เดือน เพ่ือประเมินการเรียนรู้และพัฒนาที่สะท้อนออกมาจากผลการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การถ่ายทอดความรู้ ส่วนการอบรมลักษณะอ่ืน เช่น การฝึกอบรมในงาน (On the Job 
Training) ยังไม่ได้ก าหนดวิธีการประเมินที่ชัดเจน 

5.1ข(4) ศูนย์คอมพิวเตอร์ สนับสนุนให้บุคลากรจัดท าเอกสารในลักษณะคู่มือการปฏิบัติงาน รายงานโครงการ
พัฒนางาน รายงานโครงการของบุคลากรสาขาขาดแคลน เพ่ือให้บุคลากรเหล่านั้นได้ใช้ประโยชน์จากเอกสารที่จัดท า
ขึ้นในการขอเลื่อนระดับต าแหน่งสูงขึ้น โดยเจ้าหน้าที่บุคคลจะส ารวจผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เพ่ือแจ้งให้ท าผลงาน 
และส่งบุคลากรที่มีความประสงค์จะเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการท าผลงานวิชาการ จัด
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ให้บุคลากรที่อยู่ในต าแหน่งช านาญการพิเศษเป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า รวมถึงทีมบริหารเองก็จะเป็นที่ปรึกษา
และให้ค าแนะน าแก่บุคลากรที่จะเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นเช่นกัน 

ส่วนการวางแผนสืบทอดต าแหน่งจะพิจารณาจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การท างาน
และส่งเสริมให้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารและเรียนรู้งานอย่างเป็นระบบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสืบทอด
ต าแหน่งในอนาคต 

ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

5.1ค(1) กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพได้จัดท าแบบส ารวจอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Share 
Point เพ่ือส ารวจความพึงพอใจบุคลากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาปีละ 1 ครั้ง โดยสร้างข้อค าถามที่ครอบคลุม
ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ลักษณะงาน ระบบคุณภาพ การบังคับบัญชา การบริหาร ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
งบประมาณและค่าตอบแทน ความผูกพันต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งได้คะแนนภาพรวม 3.70 จากคะแนนเต็ม 5 
หรือคิดเป็นร้อยละ 74.00 เพ่ิมขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 2 และผลการประเมินถูกรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม  เพ่ือลดการขาดงาน การเพ่ิม
ผลผลิต และสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรเพ่ิมขึ้น เพ่ือรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรระยะยาว และดูแลไม่ให้มีอัตรา
การลาออกเกินร้อยละ 2 และมีการประเมินอย่างไม่เป็นทางการจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และมหาวิทยาลัยฯ เช่น CC สัญจร กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมวางพวงมาลา
วันมหิดล กิจกรรมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ  ซึ่งบุคลากรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

5.1ค(2) ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรด้านความผูกพันต่อศูนย์คอมพิวเตอร์เท่ากับ 3.98 จากคะแนน
เต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และหัวข้ออ่ืน ๆ เช่น สิ่งแวดล้อมในการท างาน การบังคับบัญชาของผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการความพอใจต่องานที่ท าก็มีคะแนนอยู่ในระดับมากทั้งสิ้น ซึ่งเกิดจากการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรทุกด้านโดยจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอปีละไม่ต่ ากว่า 2,000,000 บาท การจัดสวัสดิการ และ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรทุกประเภท การสร้างคลังความรู้  (Knowledge Asset) โดยบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ การเล่าประสบการณ์ผ่านที่ประชุมติดตามโครงการ ซึ่งเป็นถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและเผยแพร่ไปยัง
สาธารณะด้วย ท าให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือท าให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน
และมีผลประกอบการที่ดี  

ในส่วนของคะแนนด้านงบประมาณและค่าตอบแทนที่มีคะแนนเท่ากับ 3.41 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลางนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้สมทบงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับในอัตราลดลง เพ่ือให้
การพัฒนาบุคลากร การให้ค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไป  

5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร  
ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

5.2ก(1) หัวหน้ากลุ่มงานแต่ละกลุ่มงานจะวิเคราะห์และประเมินเบื้องต้นถึงขีดความสามารถของบุคลากร 
ตลอดจนทักษะ สมรรถนะของอัตราก าลังในกลุ่มงาน หากเห็นว่าอัตราก าลังไม่เพียงพอกับภาระงานก็จะน าเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาการจ้างเพ่ิม หรือการจัดหานักศึกษาท างานแลกเปลี่ยนและการรับนักศึกษา
ฝึกงาน เพื่อแบ่งเบาภาระงานที่มีมากในขณะนั้น  รวมทั้งพิจารณาทบทวนภาระงานให้เหมาะสมกับจ านวนบุคลากรที่มี
ในปัจจุบัน และวางแผนส าหรับการทดแทนในอนาคต  

5.2ก(2)  หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานให้จ้างคนเพ่ิม หัวหน้ากลุ่มงานจะแจ้งความ
ต้องการและคุณสมบัติของบคุลากรใหม่ไปยังเจ้าหน้าที่บุคคล เพ่ือด าเนินการตามกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง และบรรจุ 
ตามระเบียบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ  การประชาสัมพันธ์
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รับสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ รับสมัครในลักษณะเปิดสอบทั่วไป เพ่ือเปิดกว้างให้ผู้ที่ จบการศึกษาจากต่างสถาบันได้เข้า
มาสมัคร โดยไม่จ ากัดศาสนา วัฒนธรรม และภูมิล าเนา (ทั้งนี้ อาจด าเนินการคัดเลือกเป็นการเฉพาะรายได้หากผู้นั้น
ได้รับการรับรองว่ามีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษเหมาะสมกับลักษณะงาน) ซึ่งท าให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งรวม
บุคลากรที่มีความหลากหลายทางความคิด ทางวัฒนธรรม แต่สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี   และด าเนินการ
คัดเลือกโดยทดสอบความรู้ ความสามารถตามลักษณะงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเบื้องต้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกใน
เบื้องต้นจะถูกสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการด าเนินการสอบ เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเชิงพฤติกรรมและประสบการณ์จาก
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา  เมื่อผ่านการทดสอบทุกกระบวนการแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการท าสัญญาจ้าง การทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน โดยในช่วงทดลองปฏิบัติงานจะมีการปฐมนิเทศโดยหัวหน้าส านักงานเลขานุการศูนย์
คอมพิวเตอร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่บุคคลให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
คุณภาพ กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ และการสอนงานโดยหัวหน้ากลุ่มงานหรือบุคลากรอาวุโสเป็น
พ่ีเลี้ยงสอนงานให้แก่บุคลากรใหม่  

ในด้านการธ ารงรักษาพนักงานใหม่นั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลทุกปี การจัด
สวัสดิการที่ครอบคลุมบุคลากรใหม่ การบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมโดยจ้างในอัตราสูงกว่าเงินเดือนข้าราชการ
ทั่วไป 1.3 เท่า หากเป็นบุคลากรสาขาขาดแคลนก็จะได้รับเงินตอบแทนเพิ่มขึ้น เช่น สมนาคุณสาขาขาดแคลน เงินตอบ
แทนตามสมรรถนะเมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือนแล้วและผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี เงินโบนัสเมื่อโครงการเสร็จ
ตามก าหนด เป็นต้น  

5.2ก(3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 กลุ่มงาน และหนึ่งหน่วย คือ กลุ่มงานให้บริการ
หลัก 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ รับผิดชอบการพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และลูกค้าภายนอก กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร รับผิดชอบบริการ
เครือข่ายและสื่อสารส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ กลุ่มงานบริการวิชาการ รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป การจัดสอบนักศึกษา การตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ และกลุ่มงานสนับสนุน  
3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไปรับผิดชอบงานสนับสนุนส่วนกลางของศูนย์คอมพิวเตอร์ ทั้งด้านเอกสาร การเงิน 
พัสดุ และงานบุคคล กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการหลัก  และ
กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ  ซึ่งครอบคลุมกระบวนการเกี่ยวกับ
ลูกค้าและการวัดความพึงพอใจลูกค้า งานประชาสัมพันธ์และงานกราฟิก  และหน่วยคอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานี
รับผิดชอบงานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อสารในวิทยาเขตปัตตานี  ทั้งนี้เพ่ือความคล่องตัวและเสริมสร้างการมุ่งเน้น 
การให้บริการได้ตรงตามความต้องการลูกค้า 

5.2ก(4) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคลเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทั้งด้าน
วิชาชีพและด้านการพัฒนาพฤติกรรม โดยจัดสรรเงินงบประมาณปีละ 600,000 บาท เงินรายได้ปีละ 2,000,000 บาท 
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อ
ทั้งในและต่างประเทศในสาขาที่ตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ยังจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
รางวัล และสวัสดิการที่เหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรมีรายได้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 
ความผูกพัน และปูองกันการลดจ านวนของบุคลากร 

ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 

5.2ข(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดท าแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัยประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์  และฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนฯ เป็นประจ าปีทุกปี  การติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงทุกชั้นและมีแผนการบ ารุงรักษาตามรอบเวลาที่ก าหนดโดยบริษัทเอกชน มีแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
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คอมพิวเตอร์ สื่อสาร และไฟฟูาที่ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนและด าเนินการตามแผนอย่างสม่ าเสมอ ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดที่ห้องโถงชั้นล่างและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 30 วัน การติดตั้ง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือบริเวณทางเข้าด้านหลังอาคารเพ่ือปูองกันไม่ให้คนภายนอกเข้าออกได้ทั้งในและนอกเวลา
ราชการ และติดตั้งบริเวณทางขึ้นชั้น2 เพ่ือปูองกันบุคคลภายนอกขึ้นไปในพ้ืนที่โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีตู้ยาสามัญ
ส าหรับบุคลากรที่เจ็บปุวย ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคลากร ส าหรับตัวชี้วัดและ
เปูาประสงค์ด้านสภาพแวดล้อมได้อ้างอิงใช้ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ คือ จ านวนครั้งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ซึ่งต้องรายงานข้อมูลให้กองอาคารสถานที่ปีละ 1 ครั้ง 

5.2ข(2) ศูนย์คอมพิวเตอร์  มีนโยบายดูแลด้านเงินเดือนและค่าจ้างโดยจ่ายค่าจ้างบุคลากรทุกต าแหน่งทุกระดับ
ในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างของส่วนราชการทั่วไปประมาณ 1.3 เท่า  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อ 1 คน โต๊ะ
ท างานที่เป็นสัดส่วน และเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
จัดสรรลงไประดับกลุ่มงานและรายบุคคล สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจ าปี การประกันอุบั ติเหตุ เงินโบนัสส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนตามผลงานปีละ 1 ครั้ง  และบุคลากรสาขาขาดแคลนจะได้เงินพิเศษเพ่ิมอีก ได้แก่ ค่าตอบแทน
สาขาขาดแคลนตามอายุงานเป็นรายเดือนละ ๆ 1,000-2,000 บาท  เงินโบนัสตามผลงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จตาม
ก าหนด เงินตอบแทนตามสมรรถนะตามผลประเมินการปฏิบัติงานทุกเดือน และการจัดสัมมนาและทัศนศึกษานอก
สถานที่ ซึ่งเปิดโอกาสให้พาครอบครัวร่วมเดินทางไปด้วยเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและครอบครัวปีละ  
1 ครั้ง  
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
6.1 ระบบงาน  

ก. การออกแบบระบบงาน 
6.1ก(1) ศูนย์คอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ข้อก าหนด 7.3 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development) 

ของระบบคุณภาพตามมาตรฐานISO 9001:2008 ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการออกแบบและพัฒนา ข้อมูล
ส าหรับการออกแบบและพัฒนา ผลการออกแบบและพัฒนา การทบทวนการออกแบบและพัฒนา การทวนสอบการ
ออกแบบและพัฒนา การทดสอบเพ่ือรับรองผลของการออกแบบและพัฒนา การควบคุมการเปลี่ยนแปลงในการ
ออกแบบและพัฒนา เป็นแนวทางในการสร้างกระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการสร้างหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ กระบวนการออกแบบระบบเครือข่ายและสื่อสาร  และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยข้อเสนอแนะ
จากทีมผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ และข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ของบุคลากรผ่านที่ประชุมต่าง ๆ  

วิธีการตัดสินว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการภายในองค์กร พิจารณาจากการใช้บุคลากรและทรัพยากรภายใน
องค์กร คือ กระบวนการสร้างหลักสูตร  และกระบวนการที่ใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอก คือ กระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ซึ่งทรัยากรที่ได้จากภายนอกได้แก่ ความต้องการในการพัฒนาซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของระบบงาน 
และกระบวนการออกแบบระบบเครือข่ายและสื่อสารให้บริการโดยการจ้างเหมาหน่วยงานภายในเป็นผู้ให้บริการ เพราะ
ผู้ให้บริการมีความพร้อมด้านทรัพยากรและบุคลากรที่ช านาญงานเฉพาะทาง โดยมีวิศวกรและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ของศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้ติดตามและควบคุมงาน  

6.1ก(2) ความสัมพันธ์ของระบบงานและกระบวนการที่ส าคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่กระบวนการ
ออกแบบระบบเครือข่ายและสื่อสารเป็นการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการท างานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เช่น การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งต้องใช้ศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน ในขณะเดียวกันกระบวนสร้าง
หลักสูตรเป็นกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน  

ข.  กระบวนการท างานที่ส าคัญ 

6.1ข(1)  กระบวนการท างานที่ส าคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์มี 3 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการสร้าง
หลักสูตร กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการออกแบบระบบเครือข่ายและสื่อสาร ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็น
กระบวนการที่ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพราะเป็นกระบวนการที่สนับสนุนการท างานใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และกระบวนการออกแบบระบบเครือข่ายและสื่อสารเป็น
กระบวนการทีไ่ม่เน้นผลก าไรหรือผลตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้งาน
ระบบ ในด้านการอ านวยความสะดวกในการท างาน  ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน  เพ่ือช่วยท าให้มั่นใจว่าข้อก าหนด
ที่ส าคัญของลูกค้าได้รับการตอบสนอง เช่น ผลการบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว การได้รับการบริการตามความต้องการและ
ความสะดวกในการขอรับบริการ ท าให้องค์กรได้รับความเชื่อถือและได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ิมขึ้นตาม
ความจ าเป็น   

6.1ข(2)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้ข้อมูลความคาดหวัง ความต้องการของผู้ลูกค้า ศักยภาพพ้ืนฐานขององค์กรและ
บุคลากร แนวโน้มความต้องการของตลาด คู่ความร่วมมือ และข้อก าหนดของระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO9001:2008 โดยแต่ละกลุ่มงานไปจัดท ากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตนเอง  และน ามาทบทวนร่วมกัน
ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  จนได้มาซึ่งข้อก าหนดของกระบวนการท างานที่ส าคัญ  การทบทวนข้อก าหนด
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ของกระบวนการที่ส าคัญได้รับการติดตามโดยกระบวนการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในจากทีมตรวจติดตามระบบ
คุณภาพภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์ทุก 3 เดือน และตรวจติดตามระบบคุณภาพจากภายนอกปีละ  1 ครั้ง  ตัววัดใน
กระบวนการและดัชนีชี้วัด จะกระท าทุกรอบ 1 ปี โดยอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มางาน และน าเข้าพิจารณา
ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานก่อนประกาศเป็นนโยบายขององค์กร 

ค.  การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการปูองกันและ

ระงับอัคคีภัยประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์  และฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนฯ เป็นประจ าปีทุกปี  การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงทุก
ชั้นและมีแผนการบ ารุงรักษาตามรอบเวลาที่ก าหนดโดยบริษัทเอกชน มีแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สื่อสาร และไฟฟูาที่ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนและด าเนินการตามแผนอย่างสม่ าเสมอ ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ห้องโถงชั้น
ล่างและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 30 วัน การติดตั้งเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือบริเวณทางเข้าด้านหลังอาคารเพ่ือปูองกันไม่ให้คนภายนอกเข้าออกได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ และติดตั้ง
บริเวณทางข้ึนชั้น2 เพ่ือปูองกันบุคคลภายนอกขึ้นไปในพ้ืนที่โดยไม่ได้รับอนุญาต  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการส ารองข้อมูลทุกวันโดยเก็บข้อมูลไว้ไม่ต่ ากว่า 30 วัน และสามารถกู้คืนข้อมูลได้ภายใน  
1 วัน มีการกระจายข้อมูลไปส ารองยังจุดอ่ืนๆ อีก 3 จุด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย  มีแผนในการทดสอบ
การกู้คืนข้อมูล มีการติดตามงานตามแผน เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง หรือ
สามารถฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแล บ ารุงรักษาระบบ มีแผนการบ ารุง 
รักษาและตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง มีคู่มือการใช้งานและติดตั้งระบบ มีการส ารองอุปกรณ์ในกรณีจ าเป็นตามสมควร 
มีระบบในการเฝูาระวังซึ่งท าให้รับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

6.2  กระบวนการท างาน  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้ข้อมูลจากพันธกิจ ภารกิจขององค์กร/กลุ่มงาน และข้อก าหนดตามมาตรฐานISO9001:2008 

ผสานกับความรู้/ความเชี่ยวชาญขององค์กร ความสามารถพิเศษขององค์กร ค่านิยมด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ข้อมูลจาก
การติดตามเทคโนโลยี ความต้องการของลูกค้า ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้า มาพิจารณาในการออกแบบ
กระบวนการท างาน เพ่ือให้ทันกับความต้องการใช้งาน 
ก.  การออกแบบกระบวนการท างาน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ข้อก าหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2008 ข้อ 7 เรื่องกระบวนการผลิต/การบริการ 
เป็นแนวทางในการออกแบบกระบวนการท างาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนกระบวนการผลิต กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้า การออกแบบและพัฒนา การจัดซื้อ การด าเนินการผลิตและการบริการ การควบคุมอุปกรณ์ติดตาม
ตรวจและเครื่องมือวัด มาออกแบบเป็นกระบวนการท างาน 

ข.  การจัดการกระบวนการท างาน 

6.2ข(1)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ประกาศใช้กระบวนการท างานตามมาตรฐาน  ISO9001:2008 และสื่อสารให้
บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติผ่านที่ประชุมระดับต่าง ๆ โดยหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้ติดตามและควบคุมการ
ท างานตามกระบวนการที่ได้จัดท าขึ้น  และทีมตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในและผู้ตรวจติดตามจากภายนอกเป็น
ผู้ตรวจประเมินการท างานตามกระบวนการว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ มีการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง  
มีกระบวนการน าข้อบกพร่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือข้อบกพร่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้เข้าหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือหาแนวทางในการวิธีแก้ไขร่วมกัน 
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6.2ข(2) ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการก าหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรและระดับกลุ่มงาน ซึ่งครอบคลุมตัวชี้วัดด้านต้นทุน 
ด้านลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์ และติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดทุกเดือน ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจะมี
การสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอในเรื่องการทบทวนความต้องการว่าตรงกับที่แจ้งความต้องการไว้ มีการจัดท าตัว
แบบ (Prototype) ในส่วนของหน้าจอการใช้งานให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนน าไปพัฒนาจริง  และติดตั้งระบบให้ลูกค้า
ทดสอบก่อนน าไปใช้จริง  ในส่วนของการจัดท าหลักสูตรจะน าตัวอย่างหลักสูตรให้ลูกค้าตรวจสอบและปรับแก้ได้ตาม
ความเหมาะสมและตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น ข้อบกพร่องต่าง ๆ จะถูกตรวจพบในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการผลิต   

ค.  การปรับปรุงกระบวนการท างาน 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้ข้อมูลจากการติดตามเทคโนโลยี ความต้องการของลูกค้า ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
จากลูกค้า ข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตจากการตรวจติดตามโดยทีมผู้ตรวจติดตามทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลจากที่
ประชุมติดตามโครงการกลุ่มสาขาขาดแคลน น ามาทบทวนและปรับปรุงกระบวนท างานเพ่ือบรรลุผลการท างานที่ดีขึ้น 
ทันกับความต้องการและเป็นไปตามทิศทางขององค์กร กระบวนการต่าง ๆ ที่น ามาปรับปรุงจะถูกถ่ายทอดในที่ประชุม
ต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ทราบและน าไปปฏิบัติ 
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หมวด 7 ผลลัพธ์  
7.1  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์  
ก.  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

7.1ก การให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ จ าแนกในภาพรวม มีบริการหลัก คือ 1) บริการฝึกอบรม 2)บริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร 3)บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ บริการต่างๆ เหล่านี้  ผ่านการรับรองระบบ 
คุณภาพตามมาตรฐานISO9001:2008  ซึ่งท าให้กระบวนการต่างๆตั้งแต่เตรียมการให้บริการ ไปจนถึงการให้บริการ
หลังการขาย มีการจัดท ากระบวนการในการให้บริการที่ชัดเจน มีการเก็บรวบรวมข้อมุล สามารถบ่งชี้สอบกลับได้  
การให้บริการและกระบวนการรับค าร้องเรียน รับปัญหาการให้บริการที่เป็นระบบ ประกอบกับบริการเป็นการให้บริการ
ด้านสารสนเทศ กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ จึงได้รับการประยุกต์ใช้และตรวจสอบ โดยในปี 2554 
สามารถด าเนินการด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 ได้ครบถ้วน 

ส าหรับตัวชี้วัดที่ก าหนดในส่วนผลลัพธ์ด้านการผลิตที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามก าหนด 
ในปี 2552  ก าหนดจ านวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จ เปูาหมาย 8 โครงการ ท าได้ 12 โครงการ ซึ่งสูงกว่า
เปูาหมาย ได้แก่ SBO III, ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม, ระบบจัดการหอพักนักศึกษาส่วนกาหนดสิทธิ์, ระบบส่งระดับ
ขั้นผลการเรียน ระบบ KPI,ระบบจัดการบัณฑิตศึกษา, ระบบบริหารจัดการงานวิจัย, ระบบการเงิน, ระบบกรอกบันทึก
ผลงาน ระบบทะเบียนนักศึกษาใหม่, ระบบบัญชีแยกประเภท, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สูงกว่าเปูาหมาย 4 โครงการ 
เนื่องจากทางกลุ่มงานได้มีการแบ่งระบบที่พัฒนาเป็นระบบย่อย ๆ เพ่ือให้มีช่วงพัฒนาที่สั้นลงและง่ายต่อการควบคุม
และติดตาม  

ใน ปี 2553 เปูาหมาย ร้อยละ 100 ด าเนินการได้ร้อยละ 98.19 สามารถพัฒนาเสร็จตามก าหนดจ านวน 110  
โครงการ จาก 112 โครงการ  โครงการที่ล่าช้า คือ ไตรมาสที่ 1 ระบบบริหารงานวิจัย และไตรมาสที่ 4  ระบบ E-doc
และจากตวัชี้วัดที่ก าหนดไว้ จ านวน 6 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเปูาหมายจ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ16.67 และไม่สามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายจ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 83.33 อย่างไรก็ตามทุกๆปี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จะท าการวิเคราะห์ ผลของการด าเนินการตามตัวชี้วัดในภาพรวมของศูนย์ เพ่ือ รายงาน
สรุปข้อสังเกต ต่อที่ประชุมกรรมการด าเนินงาน เพ่ือพิจารณาในการปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

7.2ก ศูนย์คอมพิวเตอร์วัดระดับความพึงพอใจลูกค้าปีละ 1 ครั้ง โดยการส ารวจครอบคลุมบริการต่าง ๆ ทั้ง
ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบสารสนเทศนักศึกษา ด้านฮาร์ดแวร์ ได้แก่ ระบบ
เครือข่าย และบริการผู้รับบริการโดยตรงคือ บริการ helpdesk ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียน ระบบบริหารงานบุคคล
ส่วน Back Office ระบบ MIS-DSS ระบบภาระงานอาจารย์ ระบบเวบเมล์ ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ และระบบ
ประชุมทางไกล โดยก าหนดมาตรฐานไว้ว่าความพึงพอใจต้องสูงกว่าร้อยละ 8.70  ผลการส ารวจจะได้รับการวิเคราะห์
และสรุปรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน และแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับไปปรับปรุงแก้ไขการบริการ 
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ภาพประกอบ 2 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า 

 
ในปี 2552 การส ารวจความพึงพอใจใช้วิธีส ารวจผ่านอินเตอร์เน็ตโดยก าหนดค่าการให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

พบว่าคะแนนที่ได้จะสูงกว่าปีอ่ืนๆ  แต่วิธีการส ารวจผ่านอินเตอร์เน็ตพบปัญหาคือ ไม่สามารถก าหนดสัดส่วนกลุ่มผู้ตอบ
ได้  ซึ่งมีความเห็นจากที่ประชุมทบทวนของฝุายบริหารว่ากลุ่มผู้ตอบบางส่วนอาจไม่ใช่ผู้ใช้บริการที่แท้จริง ในปี 2553 
จึงได้ปรับวิธีการส ารวจใหม่โดยใช้การสุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และปรับคะแนนลงเหลือ 5 คะแนน  
ผลการส ารวจมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพประกอบ 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจ าแนกเป็น 7 ประเด็น 

 
 

ส่วนของความรวดเร็วในการแก้ปัญหา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ปรับกระบวนการท างานเพ่ือให้มี
การสื่อสารไปยังผู้ใช้บริการให้รวดเร็วขึ้น โดยเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารผ่านสื่ออ่ืนๆ เช่น facebook,  อีเมล์ ซึ่งได้รับ
การตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี พิจารณาจากการเข้ามาโพสต์ข้อความแจ้งปัญหาต่างๆ  ประกอบกับได้
ประยุกต์ใช้ระบบ Sysaid เพ่ือรับค าร้องจากลูกค้า และลูกค้าสามารถตรวจสอบค าร้องต่างๆ ผ่านระบบได้ โดยเริ่ม
ด าเนินการกลางปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งต้องพิจารณาต่อไปว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร 



46 
 

 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 

7.3ก ผลการด าเนินงานด้านการเงินที่แสดงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้
ก าหนดตัวชี้วัดในมุมมองด้านการเงิน คือการเพ่ิมของสัดส่วนระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ 
โดยก าหนดเปูาหมายไว้ 1.70  

ปี 2552 ผลการดาเนินงานได้ 1.36 ต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้เท่ากับ 0.34 เพราะมีการปรับปรุงการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรสาขาขาดแคลน โดยเพิ่มค่าตอบแทนในการพัฒนาโปรแกรม เงินสมนาคุณตามความสามารถ
เชิงสมรรถนะ และเงินค่าประสบการณ์ ท าให้ยอดรายจ่ายในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนและเงินสมนาคุณเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2551 จาก 1,718,533 บาท เป็น 2,481,415 บาท หรือเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 762,882 บาท คิดเป็นร้อยละ 
44.39 และค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ (ไม่รวมโครงการฝึกอบรม) เพ่ิมขึ้นจากปี 2551 จาก 2,180,914.93 บาท 
เป็น 4,137,929.47 บาท หรือเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 1,957,014.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.73 เนื่องจากมีรายจ่าย
ค่าตอบแทนผู้พัฒนาโครงการ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการ GIS จังหวัดสงขลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
และส่งมอบงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ค่าจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ครั้งที่ 2”  

ส าหรับปีงบประมาณ 2553 การเพ่ิมของสัดส่วนระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ก าหนดเปูาหมายไว้เท่ากับ 1.70 ผลการด าเนินงานได ้1.21 ต่ ากว่าเปูาหมายเท่ากับ 0.49 จากปัจจัย ดังนี้ 

1. มีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารโครงการโดยมีการแต่งตั้งผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญระบบ หัวหน้า และ
รองกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ และกลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ท าให้ยอดรายจ่ายในส่วนที่เป็นเงิน
สมนาคุณและค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่มีประสบการณ์เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2552 จาก 2,481,415 บาท 
เป็น 3,049,568.25 บาท หรือเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 568,153.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.90  

2. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการฝึกอบรมเพ่ิมข้ึนจากปี 2552 จาก 944,746 บาท เป็น 1,076,108.75 บาท เพ่ิมขึ้น
เท่ากับ 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 

ภาพประกอบ 4 สัดส่วนระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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นอกจากตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนและค่าใช้จ่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์แล้วนั้น ทางนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนได้ท ารายงานการวิเคราะห์การใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ระหว่างปีงบประมาณ 2550-2553 พบว่า 
ปีงบประมาณ 2550-2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากเงิน  3 แหล่ง รวมทั้งสิ้น 
106,201,431.59 บาท จาแนกเป็นค่าครุภัณฑ์เท่ากับ 96,914,858.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.25 และค่าสิ่งก่อสร้าง
เท่ากับ 9,286,573.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.75  

เมื่อจ าแนกการใช้จ่ายตามแหล่งงบประมาณพบว่า เป็นงบประมาณแผ่นดินเท่ากับ 42,501,739.38 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 40.02 เงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์เท่ากับ 48,729,810.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.88 บาท เงินรายได้
ส่วนกลางเท่ากับ 9,984,818.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.40 และต่าสุดคือเงินรายได้สานักงานอธิการบดีเท่ากับ 
4,985,063.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.69 

ภาพประกอบ 5 การใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างระหว่างปีงบประมาณ 2550-2553จ าแนกตามแหล่งเงิน 

 
 

ภาพประกอบ 6 ค่าใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ปี 2550-2553 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
ก.  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 

7.4ก ปี 2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ส ารวจความพึงพอใจบุคลากรโดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ  
SharePoint โดยมีค าถามที่ครอบคลุมทุกด้าน คือ 1)ด้านความผูกพันต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน  2)สภาพ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 3)การบังคับบัญชาของผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 4)ความพอใจในงานที่ท า 5)ความ
พอใจต่อกระบวนการคุณภาพ 6)ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 7)การบังคับบัญชาของหัวหน้ากลุ่มงาน 8)ความพอใจ
ต่อนโยบาย 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 ผลส ารวจพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจ
โดยรวมเท่ากับ 3.70 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และความผูกพันต่อศูนย์คอมพิวเตอร์เท่ากับ 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
มีรายละเอียดดงันี ้

ภาพประกอบ 7 ความพึงพอใจของบุคลากรจ าแนกเป็น 9 ด้าน 

 

ตัวชี้วัดด้านบุคลากรเรื่อง Percent of IT staff that meet the competency profile for their role within 
the organization ปี 2552 ตั้งเปูาหมายร้อยละ 60 ผลการด าเนินงานท าได้ร้อยละ 79.54  ปี 2553 ตั้งเปูาหมายไว้
ร้อยละ 85.00 ท าได้ ร้อยละ 87.34 เป็นการประเมินความสามารถตามสมรรถนะภาระงานของบุคลากรในกลุ่มงาน
บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ และกลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร  

การประเมิน competency นี้ มีความประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีความสามารถตามเปูาหมายที่
ศูนยค์อมพิวเตอร์ต้องการ โดยได้ประกาศเกณฑ์การประเมินให้บุคลากรทราบล่วงหน้า และศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดโอกาส
ให้ผู้ถูกประเมินสามารถชี้แจงต่อคณะกรรมการด าเนินงานกรณีท่ีเห็นว่าผลประเมินน่าจะสูงกว่าเดิม 

7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 
ก.ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 

7.5ก ในปี 2552 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ก าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับกระบวนการภายในไว้เป็นตัวชี้วัดที่มีการติดตามใน
ระดับศูนย์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ลดจานวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งข้อร้องเรียนหมายถึงจานวนปัญหาที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าส่งต่อให้ทีม
พัฒนาแก้ไข เปูาหมายไม่เกิน 25 ข้อร้องเรียนต่อเดือน ผลการดาเนินงานท าได้เฉลี่ย 18.64 ข้อร้องเรียนต่อเดือน 
หมายถึงมีข้อร้องเรียนไม่เกินเปูาหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากระบบใหม่ยังไม่เปิดบริการ ส่วนระบบเก่าที่ให้บริการอยู่
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เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น และลูกค้าเองก็มีความช านาญในการใช้งานส่งผลให้ข้อร้องเรียน
ลดลง  

2. ลดระยะเวลาเสียของระบบเครือข่าย เปูาหมายไม่เกิน 20 นาทีต่อเดือน ผลการดาเนินงาน ท าได้เฉลี่ย 19.87 
นาทีต่อเดือน หมายถึงระยะเวลาเสียของระบบเครือข่ายโดยเฉลี่ยลดลงกว่าเปูาหมายที่กาหนด เนื่องจากทางกลุ่มงาน
บริการระบบเครือข่ายและสื่อสารได้มีการเฝูาระวังการให้บริการ และได้ปรับปรุงอุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เดิม ท าให้
ระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น  

3. จ านวนครั้งปัญหาที่เกิดกับระบบเครือข่าย เปูาหมายไม่เกิน 1.67 ครั้งต่อเดือน ผลการด าเนินงานท าได้เฉลี่ย 
1.58 ครั้งต่อเดือน จากการเฝูาระวังระบบ การปรับปรุงอุปกรณ์ใหม่ และการขยายช่องทางสื่อสารข้อมูล ท าให้ปัญหาที่
เกิดกับระบบเครือข่ายในภาพรวมลดลง  

4. ลดระยะเวลาเสียของระบบโทรศัพท์ เปูาหมายไม่เกิน 360 นาทีต่อเดือน ผลการด าเนินงาน ท าได้เฉลี่ย 
101.75 นาทีต่อเดือน เนื่องจากการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เรียกเก็บเงินรายได้ค่าบ ารุงโทรศัพท์จากคณะ/หน่วยงานที่ใช้
บริการ ท าให้สามารถน าเงินมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบโทรศัพท์ได้คล่องตัวมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลก็มี
ความชานาญงานมากขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาเสียลดลง  

5. ร้อยละความมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการในเฟสการเก็บความต้องการลูกค้า  เปูาหมายไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อไตรมาส ผลงานท าได้ร้อยละ  68.18 เฉพาะไตรมาสแรกซึ่งเป็นช่วงเก็บความต้องการลูกค้าที่
ทางทีมพัฒนาจะต้องพบลูกค้า ส่วนไตรมาสอ่ืน ๆ เป็นช่วงของการพัฒนาที่ไม่ต้องพบลูกค้า  

6. จ านวนโครงการที่ส่งมอบไม่ตรงตามก าหนด เปูาหมายไม่เกิน 40 % ต่อ 6 เดือน ผลการด าเนินงานท าได้ 
37.50% ซึ่งท าได้ดีกว่าเปูาหมายที่กาหนด โดยโครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จจานวน 12 โครงการ คือ SBO III, ระบบ
จัดการหอพักนักศึกษาส่วนกาหนดสิทธิ์, ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียนส่วนการส่งระดับผลการเรียน , ระบบบริหาร
จัดการฝึกอบรม, ระบบ KPI, ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, ระบบบริหารจัดการงานวิจัย, ระบบการเงิน, ระบบ
บันทึกผลงาน,ระบบทะเบียนนักศึกษาใหม่, ระบบบัญชีแยกประเภท, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และมีจานวนที่ส่งมอบได้
ช้ากว่าแผนจ านวน  5 โครงการคือ ระบบบริหารจัดการฝึกอบรมระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย, ระบบการเงิน, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากปัญหาหลายประการ เช่น  

 ลูกค้าแจ้งความต้องการไม่ครบถ้วนและแจ้งเพ่ิมในภายหลัง ทาให้ทีมพัฒนาต้องปรับแก้โปรแกรมใหม่  
 นัดหมายลูกค้าไม่ได้ซึ่งเกิดจากการนัดหมายกระชั้นชิดเกินไปและบางครั้งลูกค้าไม่ให้ความสาคัญกับการนัด

หมายเท่าที่ควร ซึ่งทางทีมพัฒนาควรวางแผนและแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
ต้องการพบลูกค้าเมื่อใด เพ่ือวัตถุประสงค์ใด เช่น การเก็บความต้องการ การทดสอบระบบ เป็นต้น เพ่ือจะ
ได้รับความร่วมมือที่ดีจากลูกค้า  

 ทีมพัฒนาต้องออกไปติดต่อและติดตั้งระบบให้ลูกค้านอกสถานที่ เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติท าให้ระบบ
ส่วนที่ต้องการพัฒนาล่าช้าออกไป  

7. จ านวนผู้รับบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ (เฉพาะลูกค้าอบรม) เปูาหมาย 3,180 คนต่อปี ด าเนินการได้ 3,055 
คน ต่ ากว่าเปูาหมาย เมื่อพิจารณารายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มลุกค้าเชิงธุรกิจและโครงการ Computer Literacy ไม่ได้
ตามเปูาหมาย แต่กลุ่มลูกค้าที่ไม่เก็บค่าบริการ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ
ฝึกอบรมแบบให้เปล่า ด าเนินการได้เกินเปูาหมายที่ก าหนดไว้  

8. เพ่ิมจ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ รวมทั้งการแจ้งลิขสิทธิ์ เปูาหมาย 4 บริการ ต่อปี ผลการ
ด าเนินงานท าได ้7 บริการต่อปี ได้แก่ โครงการสัมมนา Alist user conference, บริการดูแลเครือข่ายหอพักนักศึกษา, 
โครงการสัญจรหอพัก 2 ครั้ง, โครงการสัญจรกองการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  
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9. เพ่ิมความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา เปูาหมาย 0.15เรื่องต่อ man-hour ผลการ
ด าเนินงานท าได้ 0.16 เรื่องต่อ man-hour ซึ่งดีกว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 
ทั้ง 4 ระบบหลัก มีความช านาญในระบบที่รับผิดชอบท าให้ใช้เวลาน้อยลงและแก้ไขปัญหาได้เพ่ิมข้ึน  

10. เพ่ิมความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสิทธิผลในการแก้ปัญหา เปูาหมาย 70% ผลการด าเนินงานท าได้ 
84.50%  

11. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกระบวนการ IT และกระบวนการสนับสนุนที่ถูกประเมินความเสี่ยงและระบุเป็นรายงาน
อย่างเป็นทางการต่อผู้อ านวยการ เปูาหมาย 2 กระบวนการ ผลการด าเนินการท าได้ 2 กระบวนการ ได้แก่ 
กระบวนการ backup และ recovery ฐานข้อมูล และระบบการเงินในลักษณะสามมิติตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย  
(ช่วงวางแผนฯ) ของกลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ  

ส่วนในปี 2553 ได้ปรับตัวชี้วัดข้างต้นให้เป็นตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน ในส่วนของการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ได้
จัดท า Server ส าหรับส ารองข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์และข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปัจจุบันติด
ตั้งอยู่  4 จุดคือ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์และที่วิทยาเขตตรัง  โดยจะส ารอง
ข้อมูลทุกวันและเก็บข้อมูลไว้อย่างน้อย 90 วัน เพ่ือให้สามารถเรียกคืนข้อมูลได้กรณีที่เครื่องให้บริการหลักขัดข้อง 

นอกจากนี้ได้จัดท าแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์  และฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนฯ เป็นประจ าปีทุกปี  การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชั้น
และมีแผนการบ ารุงรักษาตามรอบเวลาที่ก าหนดโดยบริษัทเอกชน มีแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อสาร 
และไฟฟูาที่ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนและด าเนินการตามแผนอย่างสม่ าเสมอ ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ห้องโถงชั้นล่างและ
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 30 วัน การติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
บริเวณทางเข้าด้านหลังอาคารเพ่ือปูองกันไม่ให้คนภายนอกเข้าออกได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ และติดตั้งบริเวณทาง
ขึ้นชั้น2 เพ่ือปูองกันบุคคลภายนอกขึ้นไปในพ้ืนที่โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีตู้ยาสามัญส าหรับบุคลากรที่เจ็บปุวย ทั้งนี้ 
เพ่ือสร้างความม่ันใจด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคลากร และเตรียมพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

7.6 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร  
ก.  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ 

7.6 ก การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย  ในปี 2552 ได้ก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของข้อก าหนดที่
ท าได้จากข้อก าหนดขั้นต่ าของISO 17799 เปูาหมาย 4 เรื่องต่อปี ผลการดาเนินงานทาได้ 3 ข้อย่อยจาก 36 ข้อย่อย 
คิดเป็นร้อยละ 75.00 คือ ข้อ 7.1.1 ปี2549 เรื่องการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และ a7.1.1 ISO27001 เรื่องการจัดท า
บัญชีเครื่องที่ให้บริการของกลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ  และการจัดท าประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของกลุ่มงานบริการวิชาการ และ7.7.1 การปูองกันอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพา (Mobile 
computing and communications) การก าหนดนโยบายเพ่ือควบคุมหรือปูองกันอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา (เช่น 
notebook, palm, และ laptop เป็นต้น) และต้องก าหนดมาตรการปูองกันโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่มีต่ออุปกรณ์
เหล่านี้  จากการประชุมทบทวนของคณะกรรมการด าเนินงานได้มีมติให้ปรับตัวชี้วัดในปี 2553 ใหม่ โดยปรับตัวชี้วัด
กระบวนการท างานให้สอดรับกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยก าหนด
เปูาหมายให้ด าเนินการมาเป็นล าดับตั้งแต่ 2553 และท าได้ครบในปี 2554 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เน้นเรื่อง “การเห็นประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
ด าเนินการโครงการเพ่ือสังคมทุกปี โดยหลักๆจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนแบบให้เปล่า ได้แก ่
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเยาวชนเด็กด้อยโอกาส  ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่ห่างไกล มีการคัดเลือก
กลุ่มเปูาหมายโดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตการศึกษาพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัดเพ่ือเสนอชื่อโรงเรียน
เปูาหมาย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์จะเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักเรียนในพ้ืนที่อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคัดเลือก
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นักเรียนเข้าอบรม ประมาณ 5 วัน โดยจัดกิจกรรมต่างๆให้ตั้งแต่เยี่ยมชม ดูงาน ทัศนศึกษา อบรมความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ และบริการอาหารและท่ีพักฟรี ให้แก่นักเรียนและครูผู้ควบคุมที่ร่วมโครงการ  ซึ่งกิจกรรมนี้ด าเนินการมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 เป็นต้นมา และได้ขยายการอบรมไปยังครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมขึ้นด้วย โดยในปี
2553 มีโครงการที่แบบให้เปล่าทั้งสิ้น 10 โครงการ เป็นโครงการที่ด าเนินการเองจ านวน 9 โครงการ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ และศูนย์คอมพิวเตอร์
ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้สมทบอีกปีละ 40,000 บาท และอีก 1 โครงการด าเนินการร่วมกับบริษัทเอกชน   

การให้บริการแบบให้เปล่าอีกบริการหนึ่ง คือ บริการ HELP DESK โดยจัดให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
เทคนิค เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิศวกร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นักวิทยาศาสตร์ ผลัดเปลี่ยนมาให้บริการคนละครึ่งวัน 
และจัดนักศึกษาช่วยงานมาประจ าจุดบริการ เพ่ือเป็นการช่วยฝึกให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการท างาน โดยได้รับเงิน
ค่าจ้างอีกทางด้วย เพ่ือให้บริการตรวจสอบปัญหาคอมพิวเตอร์ และช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้บริการฟรี เช่น ปัญหา
การติดตั้ง WiFi, ปัญหาไวรัส  

นอกจากนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ภายในองค์กรและเผยแพร่ไปยังสาธารณะ เช่น 
1. ถ่ายทอดความรู้ผ่านการประชุมติดตามโครงการ ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกเดือน โดยทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ 

และทีมบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการท างาน  
2. การจัดท าเอกสารประกอบโครงการ เช่น การเขียนโครงการ โดยแบ่งโครงการเป็นโครงการย่อย เพ่ือให้ เห็น

รายละเอียดลึกลงในถึงขอบเขตงานย่อยที่อยู่ในโครงการหลัก เพ่ือให้สามารถติดตามงานได้ง่าย เมื่อจบโครงการต้อง
จัดท ารายงานสรุปโครงการ  

3. การเขียนวิธีการท างาน (Work Instruction) กระบวนการท างาน (Procedure) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ISO9001:2000 และเอกสารได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน สามารถเป็นแนวทางในการท างานได้ 

4. ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์
ก าหนดนโยบายให้จัดเก็บไว้ที่ https://sritrang.psu.ac.th/sites/CC/default.aspx ซ่ึงเป็น intranet ขององค์กร โดย
แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ของแต่ละกลุ่มงาน และก าหนดสิทธิ์ในการใช้งาน เช่น เรียกดูและแก้ไขได้ ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรง
สามารถเรียกดูได้แต่แก้ไขไม่ได้ เป็นต้น   

5. การถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ผ่านที่ประชุมบุคลากรประจ าเดือน 
6. หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าเวบไซด์ในนามของชมรมโอเพนซอร์ส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่  http://opensource.cc.psu.ac.th เพ่ือเป็นคลังความรู้ที่สกัดจากประสบการณ์ท างานจริงของสมาชิกในชมรม เพ่ือ
เผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เปิดกว้างสู่สาธารณะที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้   

ด้านการก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบด้านการเงิน มีการปฏิบัติการกฏระเบียบด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด มีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย มีกรรมการตรวจนับเงินทุกวันอังคาร
และพฤหัสบดี การตรวจสอบการเงินและงบประมาณโดยหน่วยตรวจสอบภายในทุกปี และได้น าข้อเสนอแนะที่ได้รับมา
ปรับปรุงการด าเนินงานมาโดยตลอด และระบบคุณภาพมาตรฐานISO9001: 2008 ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์น ามาประยุกต์ใช้
ได้ก าหนดความรับผิดชอบทางด้านกฎหมายไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นการรักษาให้ระบบได้รับการรับรองจึงเป็นตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอีกทางหนึ่งด้วย 

ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงานไม่ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัด  แต่ใช้ผล
จากข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดการด าเนินงาน ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมที่ผิด
จริยธรรมของผู้บริหารแต่อย่างใด  

https://sritrang.psu.ac.th/sites/CC/default.aspx%20ซึ่ง
http://opensource.cc.psu.ac.th/
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แผนการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ (KPIs) 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหมวดที่ 7 
แผน/
ผล 

 แผนการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

1. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ ์                
1.1 ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามก าหนดและงบประมาณ แผน 60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   

 ผล 62.50 98.19       
1.2 

 
แผน        

 ผล              

2. ผลลัพธ์ด้านลูกค้า              
  

2.1 เพิ่มคะแนนความพงึพอใจของลูกค้าต่อบริการของศูนย์ฯ   แผน 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70   
 ผล 8.10 7.36       

2.2  แผน         
 ผล         

3. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด              
  

3.1 เพิ่มสัดส่วนระหวา่งรายได้และคา่ใช่จ่ายจากการบริการ แผน 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70  
 ผล 1.36  1.21           

3.2   แผน         
 ผล              

4. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร         
  

4.1 จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งที่ก าหนด แผน 60.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00   
 ผล 79.54 87.34       
          

http://dynamic.psu.ac.th/itbsc53/bsc-table.asp?SheetID=258
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ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหมวดที่ 7 
แผน/
ผล 

 แผนการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 
4.2 ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร แผน 77.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00   

 ผล 72.00 73.80       

5. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ                
5.1 ข้อก าหนดที่ท าไดจ้ากข้อก าหนดของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ปี2554 ท าต่อจากปี 2553 เหลืออยู่ 11 ข้อ) 
แผน - 44 11     ปี 2555- 

 ผล - 33      2557 จะ 
5.2  แผน        เปลี่ยน 

 ผล        ตัวใหม ่

6 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร                
6.1  แผน         

 ผล         
6.2   แผน         

 ผล              
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แผนการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ (KPIs) 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหมวดที่ 7 
แผน/
ผล 

 แผนการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

1. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ ์              
  

1.1 ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามก าหนดและงบประมาณ แผน 60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   
 ผล 62.50 98.19       

1.2 
 

แผน        
 ผล              

2. ผลลัพธ์ด้านลูกค้า              
  

2.1 เพ่ิมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของศูนย์ฯ   แผน 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70   
 ผล 8.10 7.36       

2.2  แผน         
 ผล         

3. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด              
  

3.1 เพ่ิมสัดส่วนระหว่างรายได้และค่าใช่จ่ายจากการบริการ แผน 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70  
 ผล 1.36  1.21           

3.2   แผน         
 ผล              

4. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร         
  

4.1 จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งที่ก าหนด แผน 60.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00   
 ผล 79.54 87.34       
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ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหมวดที่ 7 
แผน/
ผล 

 แผนการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 
4.2 ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร แผน 77.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00   

 ผล 72.00 73.80       

5. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ              
  

5.1 ข้อก าหนดที่ท าได้จากข้อก าหนดของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ปี2554 ท าต่อจากปี 2553 เหลืออยู่ 11 ข้อ) 

แผน - 44 11     ปี 2555- 
 ผล - 33      2557 จะ 

5.2  แผน        เปลี่ยน 
 ผล        ตัวใหม ่

6 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร                
6.1  แผน         

 ผล         
6.2   แผน         

 ผล              
 
 


