
ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in 

Thailand 
ประเภทการสมัคร [X] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท า Abstract,  Full Paper, Presentation 
Slide  และการทดลองน าเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท า Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองน าเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [X] หน่วยงานด้าน
การศึกษา   

[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ ระบบสารสนเทศช่วยเหลือการบริหารและจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การน าองค์กร    [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด  [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล  [X] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
ที่อยู่ 80 อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 
โทรศัพท์ 076276551 โทรสาร - เว็บไซต์ www.computing.psu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน ดร.คมสันต์  กาญจนสิทธิ์  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
โทรศัพท์ 076276551 โทรสาร - 
มือถือ 089-107-8208    อีเมล komsan.k@phuket.psu.ac.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) การใช้ระบบสารสนเทศโดยเทคโนโลยีเว็บเพื่อเพ่ิมศักยภาพภาพ  
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กรสถานศึกษา 
3) การใช้เทคโนโลยีเป็นข้อมูลการเรียนรู้ บริหารและจัดการองค์กร 
ประสิทธิผล  
1) ผลประเมินความพ่ึงพอใจมาก 90% ในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
2) ผลส ารวจระบบมีประสิทธิภาพ ความถูกต้องและแม่นย า ในการน าไปใช้งาน 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [X] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [X] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต  



บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศช่วยเหลือการบริหารและจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัย
การคอมพิวเตอร์ 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing: CoC) จัดตั้งเมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม 2560 โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จากแนวคิดการควบรวม
ศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาเขตภูเก็ต 2 ส่วนงาน ประกอบด้วย 1) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยา
เขตภูเก็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2545-2560) และ 2) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพ่ือบริหารการจัดการศึกษา วิจัย และ
บริการวิชาการ ในศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการจัดการศึกษา งานวิชาการและวิจัย ในด้านการค านวณและประมวลผล 
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัจฉริยะ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สื่อดิจิทัล นวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในภูมิภาคใต้ฝั่งอันดามันแบบยั่งยืน   
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: วิสัยทัศน์หลัก 4 ด้าน 1) พัฒนามาตรฐานการศึกษาที่ เป็น

สากลและมีพลวัตสูง 2) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเข้มแข็งของประเทศ 3) มุ่งเน้นการบริหารแบบ

มีส่วนร่วม มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ 4) บริการวิชาการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม โดยพันธกิจ

ของวิทยาลัยก าหนดในรูปแบบ ค่านิยม (Value) ในรูปแบบ COC ประกอบด้วย C = Creativity หมายถึง 

การมีความคิดในแนวสร้างสรรค์ (Creative) การคิดริเริ่ม (Initiative) คิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical 

thinking) การคิดและด าเนินการในเชิงวิจัยและพัฒนา (R&D) และนวัตกรรม การด าเนินการให้วัฒนธรรม

องค์กรมีแนวความคิดในเชิง creativity จะน าไปสู้การเป็นองค์กรวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม O = 

Outstanding ความหมาย Outstanding นอกจากหมายถึงความเป็นเลิศในเชิงวิชาการ (Academic) และ

สติปัญญา (Intelligent) แล้ว ยังให้รวมถึงการซื่อสัตย์ (Honesty) และสัตย์ธรรม (Integrity) ที่ต้องอยู่ใน

ระดับสูงด้วย C = Collaboration หมายถึง การท างานด้วยความร่วมมือร่วมใจ (Unity) ทั้งภายใน (Team 

work) และภายนอก (Social coperation) เป็นการหาความร่วมมือทั้งผู้ร่วมด าเนินการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า

และผู้รับบริการ โดยเน้นที่การท างานด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันและการสอดประสานกัน ทั้งในเชิง

นโยบายและแนวปฏิบัติ ผ่านการสื่อสารที่เป็นระบบ (communication) ความช านาญที่สุดที่ใช้เป็นแกนหลัก

ที่ท าให้วิทยาลัยฯ บรรลุพันธกิจ ก าหนดอยู่ในรูปแบบ สมรรถนะหลัก (Core Competency) ดังนี้ “การเรียน

การสอน วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล” 

ขั้นตอนที่ส าคัญ ในการสร้างระบบสารสนเทศช่วยเหลือการบริหารและจัดการองค์กรคือการวิเคราะห์ปัญหาใน

ระหว่างการท างานซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ในเรื่องบริหารและจัดการข้อมูลการท างานทุกด้าน ประกอบด้วย งาน

บริหารและแผนนโยบาย งานวิชาการและจัดการศึกษา งานวิจัย และบริการวิชาการ  และวิธีปฏิบัติในขั้นตอน

ที่ส าคัญ ได้ออกแบบ-พัฒนา-น าไปปฏิบัติ ประกอบด้วยการศึกษากระบวนการท างานในภาพรวมและแยกเป็น

ประเภทงาน สร้างระบบสารสนเทศเป็นชุดโมดูลเพ่ือพัฒนาน าไปสู่การป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน



ทุกด้านยกระดับการท างานให้กับบุคลกรในหน่วยงานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยสนองตอบความ

คาดหวังในการท างานปัจจุบัน 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล  
ระบบส านักงานอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า OAS (Office Automation System) เป็นการประยุกต์ระบบ
สารสนเทศการบริหารและจัดการงานภายในองค์กร โดยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ต้องการสร้างรูปแบบการ
ท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับการท างานให้มีความรวดเร็วและแม่นย า ลดความเสี่ยงและความผิดพลาด
เพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานยุคใหม่หรือยุคดิจิทัล เพ่ือเป้าหมายการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และภารกิจ โดยหลักการเพ่ือสร้างระบบการท างานรูปแบบออนไลน์ให้เอ้ือและอ านวยความสะดวก
ต่อการด าเนินงาน โดยหวังสร้างวัฒนาธรรมและบรรยายการท างานที่มีการ เชื่อมโยง กลยุทธ์-กฏเกณฑ์-
ขั้นตอน ภายใต้ระยะเวลาอันสั้น รูปแบบปฎิบัติงานได้ออกแบบเป็นโมดูลและเป็นลักษณะเชื่อมประสานข้อมูล
ต้นทางและปลายทาง 
การโมเดลระบบส านักงานอัตโนมัติวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์หรือ CoC-OAS ได้พัฒนาภายใต้งานประจ าที่
สนับสนุนช่วยเหลืองานบริหารและจัดการประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติจากกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ 2) การ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนดังกล่าว เชื่อมโยงกับการเงินและบัญชี(งบรายรับ-รายจ่าย) 3) การจัดซื้อจัด
จ้างของงานพัสดุ จัดการประเภทให้ตรงตามระเบียบและด าเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นภาระหลักที่ขับเคลื่อน
แผนให้ประสบความส าเร็จและสัมฤทธฺ์ผล  4) การด าเนินและการอนุมัติโครงการและกิจกรรมผ่านผู้ปฏิบัติการ 
ผู้บริหารระดับต้น-กลาง-สูง แบบออนไลน์ แต่ยังปฏิบัติตามระเบียบและกฏเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ 4) การ
เชื่อมโยงผล OKR ให้เกิดแนวโน้มของผลลัพธ์ในทางที่ดี   
การพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องมืองานประยุกต์บนเว็บประกอบด้วย 
1) ระบบประชุมกลางของวิทยาลัยฯ ส าหรับการบริหารงานทุกระดับได้รวบรวมเพ่ือจัดการ ตรวจสอบ ค้นหา
ข้อมูล ในระยะยาว ของทุกฝ่ายงาน (บริหาร วิชาการ หลักสูตร วิจัย กองทุนฯ คณะกรรมการและคณะท างาน) 
2) ระบบสารสนเทศแผนงานที่ทีมบริหารต้องระดมความคิดเพ่ือร่างแผนงาน 3) ระบบจัดซื้อจัดจ้างตามกลไก
ส่วนกลางซึ่งมีความซับซ่อนในการจัดการ 4) ระบบจัดการงานบุคคลซึ่งมีรายละเอียดหลายมิติ ประกอบด้วย 
4.1) ระบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติ 4.2) ระบบรายงานการประเมินภาระงานประจ าปีและสมรรถนะหลักที่
ส่วนงานก าหนด 4.3) ระบบแผนพัฒนารายบุคคลที่สอดคล้องกับแนวปฎิบัติการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยฯ 4.4) ระบบการประเมินการสอนบุคลากรสายวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 4.5) 
ระบบเก็บข้อมูลภาระงานพัฒนาสายสนับสนุน 4.6) ระบบเก็บข้อมูลนวัตกรรมเรียนรู้สายวิชาการ และภาระ
งานการเรียนการสอนผลลัพธ์ความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยหลักสถิติวิจัยโดยสุ่มตัวอย่าง จาก
ผู้บริหาร อาจารย์ (สายวิชาการ) เจ้าหน้าที่ (สายสนับสนุน) โดยส ารวจ 4 ด้าน 1) ระบบมีประสิทธิภาพ ความ
ถูกต้องและแม่นย า 2) ระบบมีกระบวนการที่รวดเร็วในการด าเนินงาน 3) ระบบมีประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงาน 4) ความพ่ึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ โดยมี 5 ระดับ (ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควร
ปรับปรุง) จัดแยกตามประเภทงานดังนี้  
 
 
 



ระบบแผนงานประจ าปี ความถี่ในการใช้งานของบุคลากร มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ 33.3% 
และ 4-7 ครั้งต่อสัปดาห์ 66.7% ผลการส ารวจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  ุ
66.7% ดี 33.3% ในทุกด้าน 

ระบบข้อมูลการเงิน ความถี่ในการใช้งานของบุคลากร 4-7 ครั้งต่อสัปดาห์ 33.3% และไม่
เคยใช้จ านวน 66.7% ผลการส ารวจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  ุ80% ดี 20%  

ระบบขออนุมัติกิจกรรมและ
โครงการ 

ความถี่ในการใช้งานของบุคลากร มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ 15%  
4-7 ครั้งต่อสัปดาห์ 10% น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 65% และไม่เคย
ใช้จ านวน 10%  ผลการส ารวจอยู่ในเกณฑ์ดี 80%  

ระบบขอเดินทางไปปฎิบัติงาน ความถี่ในการใช้งานของบุคลากร มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ 5% 
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 65% และไม่เคยใช้จ านวน 30%  ผลการ
ส ารวจอยู่ในเกณฑ์ดี 80%   

ระบบงานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง ความถี่ในการใช้งานของบุคลากร มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ 5%  4-
7 ครั้งต่อสัปดาห์ 5% น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 70% และไม่เคยใช้
จ านวน 20%  ผลการส ารวจอยู่ในเกณฑ์ดี 80%   

ระบบงานบุคคล/การประเมินภาระ
งานประจ าปี/การขอต าแหน่ง
วิชาการ 

ความถี่ในการใช้งานของบุคลากร มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ 5%  
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 60% และไม่เคยใช้จ านวน 35%  ผลการ
ส ารวจอยู่ในเกณฑ์ดี 80%  

  
 


