
ระบบสารสนเทศชวยเหลือการบริหารและจัดการองคกร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาลัยการคอมพิวเตอร

27 กรกฏาคม 2564

College of Computing (CoC)
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คณะทํางาน

1) คมสันต กาญจนสิทธิ์ 

2) พิชญะ บุญญานุวัตร 

3) ศศิธร หนูทอง 

สังกัด : วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเกต็ 
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หัวขอนําเสนอ

1. วัตถุประสงค
2. ขอมูลองคกร
3. ปญหากระบวนการจัดการงานแบบ
4. วิธีการปรับปรุงกระบวนการจัดการงานแบบใหม
5. บทสรุป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนางานสารสนเทศสําหรับการวางเปาหมายขององคกรโดยหลัก 

OKR และสรางแผนงานอยางถูกตองและแมนยํา 
2. เพื่อจัดทําแนวปฏิบัติ การดําเนินงาน และติดตามงานอยางรวดเร็วและเปน

ระบบสําหรับการพัฒนาองคกรยุคใหม 
3. เพื่อเตรียมความพรอมและปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารเชิงพลศาสตร

ตามสถานการณและปจจัยภายในภายนอกองคกร
4. เพื่อเสริมสรางปฏิสัมพันธเชิงพัฒนาการจัดการบุคลากรในองคกรสําหรับ

เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนและผลักดันผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย

โดยบรรลุพันธกิจขององคกร
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บทนําองคกร
• จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• การควบรวมศาสตรดานคอมพิวเตอรประกอบดวย 

1) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิศวกรรมศาสตร และ 

2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

• เพื่อบริหารการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ในศาสตรดานคอมพิวเตอรและดิจิทัล 
• ตอบสนองนโยบายไทยแลนด 4.0 และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
• มุงเนนการจัดการศึกษา งานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม อาทิ วิทยาการคํานวณ ปญญา

ประดิษฐ ระบบอัจฉริยะ วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในภูมิภาคใต
ฝงอันดามันแบบยั่งยืน 
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วิสัยทัศน 
1) พัฒนามาตรฐานการศึกษาที่เปนสากลและมีพลวัตสูง 

2) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเขมแข็งของประเทศ 

3) มุงเนนการบริหารแบบมีสวนรวม มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ 

4) บริการวิชาการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 
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คานิยม (CoC) 

C = Creativity

O = Outstanding

C = Collaboration

• C = Creativity หมายถึง การมีความคิดในแนวสรางสรรค การคิดริเริ่ม คิดอยางมี
วิจารณญาณ จะนําไปสูการเปนองคกรวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 

• O = Outstanding หมายถึงความเปนเลิศในเชิงวิชาการ และสติปญญาแลว ยังใหรวมถึงการ
ซื่อสัตย (Honesty) และสัตยธรรม (Integrity) 

• C = Collaboration หมายถึงการทํางานดวยความรวมมือรวมใจ ทั้งภายใน และภายนอก 
เปนการหาความรวมมือทั้งผูรวมดําเนินการ ผูที่เกี่ยวของ ลูกคาและผูรับบริการ
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จํานวนหลักสูตร ปการศึกษา 2563
ระดับการศึกษา หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับปริญญาโท 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร 

 (หลักสูตรนานาชาติ)

2. (หลักสูตรกลาง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล

ระดับปริญญาเอก 1. (หลักสูตรกลาง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล

คิดเปนหลักสูตรนานาชาติ รอยละ 75 
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จํานวนบุคลากร 
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ประเภท จํานวน
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ/

ชํานาญการป.เอก ป.โท ป. ตรี

1. สายวิชาการ 40 26 14 - 7 (1 รศ. + 6 ผศ.)

ชาวไทย 39 26 13 -

ชาวตางชาติ 1 1 -

2. สายสนับสนุน 17 - 2 15 -

รวม 57 จํานวนอาจารยตางชาติที่ทํางานเต็มเวลา 

คิดเปน 0.5 (7.3-3) 



โครงสรางการบริหารงาน
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งานสนับสนุน
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ปญหากระบวนการจัดการงานแบบเดิม
1. ขาดเครื่องมือในการจัดการและบริหารงาน
2. ขาดความคลองตัวในการทํางานดานเอกสาร
3. ปฏิบัติงานมีความซับซอนกอใหเกิดความลาชา 
4. วิทยาลัยฯไมสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศบางสวนของมหาวิทยาลัยฯ
5. การขาดแคลนขอมูลในวิเคราะหการดําเนินงานและบริหารงานของวิทยาลัยฯ
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ปญหากระบวนการจัดการงานแบบเดิม (ตอ)

13

ขั้นตอน วิธีการ ปญหา ผลการวัดและวิเคราะห

เสนอเอกสาร รายงานตามแบบ

ฟอรม

- สิ้นเปลืองกระดาษ เนื่องจาก

ตองสั่งพิมพ เอกสารเพื่อเสนอ

-สิ้นเปลืองเวลาและ

ไมสะดวก เนื่องจากตองนํา

เอกสารไปสงที่สํานักงาน

ใชระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน 

ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร

แบบ Manual

-ใชเวลาในการตรวจสอบ

-เอกสารสูญหาย

ทุกสวนที่เกี่ยวของใช เวลาในการ

ตรวจสอบ นาน



ปญหากระบวนการจัดการงานแบบเดิม (ตอ)
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ขั้นตอน วิธีการ ปญหา ผลการวัดและวิเคราะห

เห็นชอบเอกสาร เห็นชอบเอกสารแบบ 

Manual

-ใชเวลาในการพิจารณา

-เอกสารไมถูกตองมีการ ตีกลับ

และแกไขใหม

-การพิจารณาเอกสาร

ในแตละระดับขั้น ใชเวลา

ประมาณ 1 วัน

-หากมีการตีกลับ เอกสาร ตอง

ใชเวลา ในการแกไขเอกสาร

ใหมทุกกระบวนการ

อนุมัติเอกสาร อนุมัติเอกสารแบบ 

Manual

-ใชเวลาในการพิจารณา 

เอกสาร

-การพิจารณาเอกสาร ใชเวลา

ประมาณ 1 วัน



วิธีการปรับปรุงกระบวนการจัดการงานแบบใหม
 แนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยมโดยสอดคลองกับประสิทธิผล
1. แนวคิดระบบสํานักงานอัตโนมัติ  Office Automation System (OAS)
2. แกไขปญหาและยกระดับการทํางานใหมีความรวดเร็ว แมนยํา และถูกตอง
3. ลดความเสี่ยงและความผิดพลาด นําไปสูการทํางานยุคใหม
4. สรางวัฒนาธรรมและบรรยายการทํางาน
5. เชื่อมโยง กลยุทธ-กฏเกณฑ-ขั้นตอน ภายใตระยะเวลาอันสั้น
6. พัฒนาภายใตงานประจําพื้นฐานที่สนับสนุนชวยเหลืองานบริหารและจัดการ

a. แผนปฏิบัติจากกลยุทธของวิทยาลัยฯ
b. การกําหนดโครงการและกิจกรรม
c. การจัดซื้อจัดจางของงานพัสดุ
d. การดําเนินเสนอ เห็นชอบ และอนุมัติโครงการและกิจกรรมผานผูปฏิบัติการ
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วิธีการปรับปรุงกระบวนการจัดการงานแบบใหม
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รูปแบบ  Key User

กระบวนการเดิม (เอกสารบันทึกขอความ) เจาหนาที่รายงานผล

กระบวนการใหม (ระบบสํานักงานอัตโนมัติ OAS) รายงานขอมูลผานระบบสารสนเทศ



วิธีการปรับปรุงกระบวนการจัดการงานแบบใหม
 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (Roadmap) 

1. ป 2561 ริเริ่มแนวคิดระบบสํานักงานอัตโนมัติ
หรือที่เรียกวา Office Automation System 
(OAS) การจัดการขอมูลบุคลากร

2. ป 2561 การจัดการเอกสาร ในระบบการ
ประชุม และงานระบบพัสดุ (จัดซื้อจัดจาง) 

3. ป 2563 ระบบ Action Plan ชวยเหลือการ
จัดการงานประกันคุณภาพ EdPEx  

4.  ป 2564 การจัดการงานขอมูลพัสดุ เพื่อรอง
รับการตรวจสอบภายนอก 

17



กระบวนการพัฒนาสรางระบบ CoC-OAS
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โครงสรางระบบ CoC-OAS
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การวัดผลและวิเคราะห ประโยชนที่ไดรับ
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บทสรุปแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ

1. ประโยชนระบบสํานักงานอัตโนมัติ CoC- OAS ตอบสนองความเปนเลิศการบริหารองคกร

2. ผลสัมฤทธิ์กอใหเกิดความรูการบริหารและจัดการองคกรที่ดีขึ้น

3. ปองกันการสูญหายของภูมิปญญากรณีบุคลากรไมสามารถปฎิบัติงาน

4. การเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบเอกสารและผลรายงานความคืบหนางานการจัดการ

5. สรางความรูที่ไดเรียนรูสําหรับผูบริหารองคกรในการวางแผนงาน 

6. ผลลัพธไปปรับใชกับงานใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

7. การสรางสรรคระบบงานรูปแบบใหมสอดคลองกับวิถีปจจุบัน

8. สรางความพรอมและความยืดหยุนเพื่อปรับเปลี่ยน
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Q & A
จบการนําเสนอ
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