
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ “ศูนย์คอมพิวเตอร์”  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมำสท่ี 4/2564 

-------------------------- 
1.  ชื่อโครงการจัดการความรู้ : แนวทำงกำรสร้ำงกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศดำ้นกำรบริกำรดิจิทัลของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศนูย์คอมพิวเตอร์         
3.  รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 รายละเอียดการด าเนินงาน  
(โปรดระบ)ุ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

เป้าหมายโครงการ :  
มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ เป็นเลิศด้ำนกำร
บริกำรเพื่อรองรับสู่ควำมเป็นดิจิทัล และสำมำรถ
น ำไปพัฒนำปรับใช้กับแพลตฟอร์มต่ำง ๆ ใน
อนำคตได้    
 

 
 

     
 
 

   

ตัวช้ีวัด : 
1. จ ำนวนคู่มือปฏบิัติงำนที่เปน็เลิศ 
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- ได้มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรและจัดท ำกระบวนกำร 
ขั้นตอน ของกำรปฏิบัติงำน แต่ละประเภท เพื่อให้เกิดคู่มือ
ปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ  และสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบงำนทุก
ขั้นตอนอย่ำงชัดเจน จนสำมำรถสร้ำงเป็นกระบวนกำรที่ดี 
และน ำไปปฏิบัติใช้ภำยในหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จ ำนวน 5 คู่มือ 

2. ควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บรกิำรในภำพรวม คะแนน 
 

0 ...... 4 4.93 5 4.89 5 4.91 - จำกกำรให้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ของหน่วยงำน ท ำให้
สำมำรถรับทรำบและเข้ำถึงงำนที่ได้รับอย่ำงอย่ำงรวดเร็ว 
และได้ก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนของเวลำในกำรให้บริกำรอย่ำง
ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ให้บริกำรได้รับกำรตอบกลับจำกผู้รับบริกำร
ในทิศทำงที่ดี   

- ทั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ของผู้ รั บบริ ก ำรที่ มี ต่ อ ระบบงำนกำร ใ ห้บริ ก ำรของ              
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรขอรับบริกำรและแจ้งซ่อมผ่ำน
ระบบติดตำมควำมก้ำวหน้ำงำนเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ภำยใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (E-Doc-Track) จ ำนวน 91 คน ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.91 



4. ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ Milestone : จ ำนวนคู่มือปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ 
4.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 3/2564 
1 กำรก ำหนดประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้

และนิยำมควำมรู้ทีบ่่งชี้ (Knowledge 
Identification) 

ประชุมคณะท ำงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ ประจ ำปี พ.ศ. 2563-2565  เพื่อก ำหนด ขอบเขต 
วัตถุประสงค์ และประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน   

จัดกำรประชุมเพื่อก ำหนด ขอบเขต วัตถุประสงค์ และประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ของ
หน่วยงำนประจ ำปี  โดยที่ประชุมสรุปหัวข้อกำรด ำเนินงำน ได้แก่ “แนวทำงกำร
สร้ำงกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศด้ำนกำรบริกำรดิจิทัลของศูนย์คอมพิวเตอร์” 
โดยประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563 
 

2 กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
(Knowledge Creation and 
Acquisition) 

ประชุมสรรหำข้อมูล รำยละเอียดประเด็นควำมรู้จำก
กระบวนกำร กำรให้บริกำร และสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับกำร
จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศและมีมำตรฐำน  

จัดกำรประชุมเพื่อหำรือกำรคัดเลือกประเภทงำน  และแนวทำงกำรสร้ำง
กระบวนกำรควำมรู้ของงำนที่ต้องกำรน ำมำจัดท ำเป็นคู่มือปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ
ภำยในหน่วยงำน  โดยที่ประชุมคัดเลือกประเภทงำนส ำหรับจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน 
(SOP)  และสร้ำงกระบวนกำรกำรให้บริกำรดิจิทัล เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2563 
จ ำนวน 5 คู่มือ ดังนี้   1) งำนซ่อม/ติดตั้งงำนระบบเครือข่ำย   
                           2) งำนบริกำรระบบโทรศัพท์  
                           3) งำนบริกำรยืม-คืนครุภัณฑ์เฉพำะกิจ  
                           4) งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  
                           5) กำรติดตำมงำนบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc-Track)   
 

3 กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

จัดเตรียมข้อมูลกระบวนกำรงำนบริกำรตำมหัวข้อที่
ก ำหนด และรวบรวม บันทึกเนื้อหำจำกผู้ปฏิบัติงำนแล้ว
เกิดกระบวนกำรที่ดี   และน ำมำจัดท ำให้เป็นระบบลำย
ลักษณ์อักษร   

จัดกำรประชุมเพื่อน ำเสนอข้อมูลที่ได้มีกำรจัดเตรียมและรวบรวมไว้  ทั้งนี้  มีกำร
พิจำรณำด ำเนินกำรปรับแก้ไขกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Flow)  รวมถึงรำยละเอียด
กิจกรรมในกระแสงำนโดยอ้ำงอิงจำกกำรปฏิบัติงำนจริง   เพื่อสร้ำงข้อมูลของ
กระบวนกำรงำนให้ถูกต้องและเหมำะสม  โดยประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563 
 

4 กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

ด ำ เนินกำรกลั่ นกรองข้ อมู ล   พร้ อมทั้ ง ตรวจสอบ
กระบวนกำรที่ได้ เพื่อน ำมำก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนในกำร
สร้ำงกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ น ำไปสู่กำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เข้ำใจง่ำยและเกิดข้อมูลที่สมบูรณ์และมีคุณภำพ 
ส ำหรับใช้จัดท ำคู่มือกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศของ
งำนบริกำรต่อไป 

จัดกำรประชุมเพื่อพิจำรณำ วิเครำะห์กระบวนกำร กำรด ำเนินงำนและกลั่นกรอง
ข้อมูลของคู่มือปฏิบัติงำน (SOP)  จ ำนวน 5 คู่มือ ที่ได้มีกำรปรับแก้ไขกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน (Flow)  ให้มีควำมครอบคลุม  เพื่อทบทวนควำมถูกต้องของกำรไหลของ
งำนแตล่ะประเภทที่ได้ก ำหนด รวมถึงก ำหนดเวลำกำรท ำงำนของแต่ละกระบวนกำร 
เพื่อสร้ำงเกณฑ์มำตรฐำนให้สำมำรถติดตำม ก ำกับดูแล กำรปฏิบัติงำนได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพต่อไป  โดยประชมุเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564 



ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 3/2564 
5 กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge 

Access) 
ประชุมจัดเตรียมควำมพร้อมข้อมูลสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำร
กลั่นกรองตำมหัวข้อที่คัดเลือก เพื่อเตรียมน ำมำถ่ำยทอด
เกณฑ์มำตรฐำนสร้ำงกระบวนกำรที่เป็นแบบอย่ำง  ในกำร
น ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงรวดเร็ว และเกิดประสิทธิผลต่อ
กำรปฏิบัติงำน 

จัดกำรประชุมเพื่อพิจำรณำควำมถูกต้องของควำมรู้ที่ได้รวบรวม รวมถึงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน (Flow)  น ำมำสู่กำรจัดเตรียมรำยละเอียดส ำหรับกำรพัฒนำและรองรับ
แพลตฟอร์มต่ำง ๆ บนระบบออนไลน์ ที่หน่วยงำนวำงแผนจะพัฒนำต่อไป โดยจะ
ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น  อีกทั้งเพื่อเตรียมข้อมูลที่ เกิด
กระบวนกำรที่ดี  น ำไปสู่กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำนต่อไป              
โดยประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2564 
 

6 กำรแบ่งปนัแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
(Knowledge Sharing) 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำมแผนปฏิบัติกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ของศูนย์
คอมพิวเตอร์และน ำเสนอรำยละเอียดข้อมูลกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศด้ำนกำรบริกำรดิจิทัล เพื่อให้บุคลำกร
มีควำมเข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน และน ำไปปฏิบัติให้เกิด
มำตรฐำนของหน่วยงำนต่อไป 

จัดกำรประชุมเพื่อปรับปรุง แก้ไขกระบวนกำรกำรปฏิบัติงำน (Flow) ส ำหรับรองรับ
กระบวนกำรงำนให้บริกำรดิจิทัล ทั้งนี้ได้สรุปข้อมูลที่สมบูรณ์และผ่ำนกำรกลั่นกรอง
ตำมหัวข้อคู่มือที่คัดเลือก และเตรียมน ำมำถ่ำยทอดเกณฑ์มำตรฐำนสร้ำง
กระบวนกำรที่เป็นแบบอย่ำงในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงรวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิผลต่อกำรปฏิบัติงำน โดยประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2564    
และได้ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2564  ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจักมีกำรน ำเสนอ
รำยละเอียดข้อมูลกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศด้ำนกำรบริกำรดิจิทัล เพื่อให้
บุคลำกรมีควำมเข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน และน ำไปปฏิบัติให้เกิดมำตรฐำนของ
หน่วยงำนต่อไป ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหำคม 2564 
 
มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์คอมพิวเตอร์ โครงกำร “แนวทำงกำรสร้ำง
กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศด้ำนกำรบริกำรดิจิทัลของศูนย์คอมพิวเตอร์” เพื่อใช้เป็น
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและสร้ำงกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศด้ำนกำรบริกำรดิจิทัล   
โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำร สำมำรถน ำไปพัฒนำปรับใช้กับระบบแพลตฟอร์มต่ำง ๆ ในอนำคต
ได้ และยึดถือเป็นแนวทำงกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนต่อไป ตำมแผน
โครงกำรปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ  2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 
กันยำยน 2564 
 

7 กำรเรียนรู้ (Learning) มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศด้ำนกำรบริกำรเพื่อ
รองรับสู่ควำมเป็นดิจิทัล และสำมำรถน ำไปพัฒนำปรับใช้
กับระบบแพลตฟอร์มต่ำง ๆ ในอนำคตได้ รวมถึงน ำเสนอ
ผลงำนเผยแพร่ผ่ำนเว็ปไซด์ของหน่วยงำน  

มีคู่มือปฏิบัตงิำนที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อน ำเสนอมำตรฐำนกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน จ ำนวน 5 คู่มือ รวมถงึเผยแพร่กระบวนกำรงำนผ่ำนเวป็ไซด์ของหน่วยงำน 
ตำมลงิก ์http://ccs.sut.ac.th/2012/index.php/about-us/km  เรียบร้อยแล้ว 

 

http://ccs.sut.ac.th/2012/index.php/about-us/km


 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564 

 


