
ชื่อผลงาน :  การบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์โดยระบบ Project Management 

ชื่อหน่วยงานที่สังกัด :ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

1.  ความเป็นมา/หลักการ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ก าหนดวิสัยทัศน์มุ่งเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้าน ICT เพ่ือ
สนับสนุนการเป็น e-University และ Research University มีพันธกิจในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบ 
ICT ของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการให้บริการด้าน ICT เชิงรุก และพัฒนา
ศักยภาพด้าน ICT ของนิสิต บุคลากร และชุมชน  

ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับแรก (พ.ศ. 2545-2549) ปัจจุบันมีการทบทวน
จัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการสังคม ตลอดจนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด การจัดท า
แผนกลยุทธ์ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ โดยได้มาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน 
มีการจัดท าแผนระยะสั้นเป็นปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับ
บุคลากร โดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจะด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนงานตามไตรมาส และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานและพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และรวบรวมเป็นผลการด าเนินงานประจ าปี  

ส านักบริการคอมพิวเตอร์เห็นความส าคัญในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินโครงการที่เป็นระบบ 
จึงพัฒนาเครื่องมือส าหรับช่วยให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปตามทิศทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

1. 1 วิธีการก าหนดแผน/แนวทาง/โครงการ 

1.1.1 สภาพการท างานเดิม 



ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีพัฒนาแบบฟอร์มในการควบคุมติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี  มีการก าหนดรหัสแผนงานโครงการเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลต่างๆ เช่น แบบ PR01 ประกอบด้วย
ชื่อโครงการ ชื่อฝ่ายและหัวหน้าโครงการ  ก าหนดเวลา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลุ่มเป้ าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ 
แนวทางด าเนินการ และการประเมินโครงการ  แบบPR02 ประกอบด้วยแผนผังโครงสร้างทีมงาน แผนภูมิการ
บริหารและสายการบังคับบัญชา แบบ PR03 ประกอบด้วยรายละเอียดสมาชิกทีมงาน และภาระหน้าที่  สังกัด 
และโทรศัพท์ติดต่อ  แบบ PR04 ประกอบด้วยตารางกิจกรรมระบุผลงานและผลส าเร็จ และแบบ PR05 ส าหรับ
ประเมินผลโครงการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

    

 

ปัญหาที่พบคือสิ้นเปลืองทรัพยากรในการด าเนินงาน เช่น ใช้กระดาษเป็นจ านวนมาก ใช้เวลาในการ
รวบรวมนาน เกิดความล่าช้า การถ่ายทอดแผนท าได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจากไม่สามารถส่งเอกสารไปยังบุคลากรได้
ทั้งหมด ท าให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง บุคลากรขาดความมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนเพราะไม่เข้าใจ
และขาดความชัดเจน การแก้ไขโครงการมีความยุ่งยาก ไม่สะดวก ตรวจสอบยาก และไม่เป็นปัจจุบัน ประการ
ส าคัญคือ การติดตามงานไม่สม่ าเสมอ ไม่มีประสิทธิภาพ  

1.1.2 สภาพการปฏิบัติงานใหม่ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์แต่งตั้งคณะท างานจัดท าระบบ Project Management เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการด าเนินโครงการที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปีให้เป็นไปในทิศทางท่ีก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1) ระบบช่วยในการกรอกข้อมูลแผนงานโครงการมีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบข้อมลูได้อย่างรวดเร็ว สามารถถ่ายทอดแนวทางในการด าเนินโครงการไดอ้ย่างทั่วถึง 



(2) ระบบช่วยในการควบคุมติดตามการด าเนินงานงาน โดยก าหนดให้รายงานผลทุกไตรมาส ท าให้ทราบ
ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

(3) ระบบสามารถรายงานความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน  
(4) ระบบสามารถจดัเก็บและรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
(5) ระบบช่วยให้มีฐานข้อมูลในการบริหารงาน การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 

 

1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 

      ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ก าหนดแผนงานเพ่ือให้หัวหน้าโครงการ รับทราบและจัดเตรียมข้อมูล โดย
หัวหน้าโครงการจะต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Project Management และรายงานผลโครงการตามแผนงานที่ได้
ก าหนดไว้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนและ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหารต่อไป 

แผนงานบริหารโครงการของส านักบริการคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนและเป้าหมายการท างานชัดเจน เป็น
ระบบ ตั้งแต่กระบวนการวางแผนโครงการ การด าเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ การน าเสนอผลการ
ด าเนินโครงการต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงงานของส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพ ตามปฏิทินดังนี้ 

 

 

 

วันที่ กิจกรรม 
กันยายน ของทุกปี ก าหนดนโยบายทิศทางในการบริหารและทบทวนโครงการตามแผนยุทธศษสตร์ 

 น าเสนอโครงการประจ าปีประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
ตุลาคม ของทุกปี บุคลากรรับทราบโครงการประจ าปีเริ่มโครงการ 

ตุลาคม ของทุกปี หัวหน้าฝ่ายมอบหมายหัวหน้าโครงการกรอกข้อมูลโครงการตามท่ีก าหนดไว้ 

ธันวาคม ของทุกปี หัวหน้าโครงการรายงานผลโครงการไตรมาส 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 

มีนาคม ของทุกปี หัวหน้าโครงการรายงานผลโครงการไตรมาส 2ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 

มิถุนายน ของทุกปี หัวหน้าโครงการรายงานผลโครงการไตรมาส 3ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 

กรกฎาคมของทุกปี สรุปผลการด าเนินงานโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมาส าหรับประเมินคุณภาพจากมก. 



กันยายน ของทุกปี หัวหน้าโครงการรายงานผลโครงการไตรมาส 4 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 

ตุลาคมของทุกปี หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ 
พฤศจิกายน ของทุกปี งานแผนรายงานผลด าเนินงานโครงการประจ าปีน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านัก

และคณะกรรมการประจ าส านัก 

 

2.  ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ  ที่ก่อให้เกิดผลผลิต 

                 การสร้างระบบ Project Management จ าเป็นต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและทันสมัย มีความ
สะดวกในการเรียกใช้งาน ข้อมูลที่น าเข้าของระบบ Project Management มีแหล่งข้อมูลจากแผนกลยุทธ์ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการ แผนงบประมาณ
ประจ าปี โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าโครงการเป็นผู้ให้ข้อมูล 
                 งานแผนและประกันคุณภาพ รับผิดชอบติดตามข้อมูลและ ดูแลรักษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารงาน 
ของผู้บริหาร ทั้งนีบุ้คลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกดูข้อมูลและใช้ข้อมูลเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การด าเนินงาน เช่น งานประกันคุณภาพ งานระบบสารสนเทศ งานวิจัยของส านักบริการคอมพิวเตอร์ โดยสามารถ
เข้าถึงระบบ Project Management ได้ที ่http://project.ocs.ku.ac.th  

 

 

3.  วิธีการด าเนินงาน  

(1) แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบแผนงานโครงการของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
(2) ประชุมก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วางแผนงานด าเนินการ       
(3) รวบรวมข้อมูลและรูปแบบข้อมูลน าเข้า 
(4) วิเคราะห์ขั้นตอนและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน                             
(5) ก าหนดรูปแบบการแสดงผลรายงาน 
(6) พัฒนาโปรแกรม ทดสอบใช้งานจริง  
(7) ก าหนดเป็นนโยบาย และประชุมชี้แจงบุคลากรที่เก่ียวข้องทราบและให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 
 
3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือน าระบบมาใช้ในการบริหารและติดตาม

งาน มีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบโครงการตามแผนงานประจ าปี มีการติดตามรายงานผลความก้าวหน้าและ

http://project.ocs.ku.ac.th/


ความส าเร็จของโครงการ เพ่ือเสนอและรายงานผลต่อผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ โดยมอบหมายงานและก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนทุกระดับ ดังนี้ 

 
 (1) ระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารงาน ท าหน้าที่กลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะการจัดท าแผนงาน

และโครงการประจ าปี พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนงานและโครงการประจ าปีติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะโครงการประจ าปี 

(2) หัวหน้าฝ่าย ท าหน้าที่รับนโยบายของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการจัดท าโครงการ มอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตามและควบคุมการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 

(3) หัวหน้าโครงการ ท าหน้าที่ด าเนินการจัดท าโครงการบันทึกข้อมูลรหัสแผนงานโครงการ ชื่อโครงการ 
หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ การ
รายงานผลโครงการตามไตรมาส และการประเมินผล ผ่านระบบ Project Management 

(4) งานแผน ท าหน้าที่ จัดท าแผนด าเนินงานและน าเสนอโครงการประจ าปี แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนิน
โครงการและติดตามผลการด าเนินงานของหัวหน้าโครงการอย่างสม่ าเสมอ น าข้อมูลจากระบบ Project 
Management มาประเมินผลและสรุปรายงานการด าเนินงานโครงการและน าเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหาร 

 
 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow) ล าดับขั้นของการบริหารโครงการ 
 
 

 



 
 
(1) งานแผนท าหน้าที่รวบรวมโครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
(2) หัวหน้าฝ่ายเปิดแผนงาน หัวหน้าโครงการกรอกข้อมูลโครงการประจ าปีที่ project.ocs.ku.ac.th 
(3) หวัหน้าโครงการกรอกข้อมูลการด าเนินโครงการ 
(4) หัวหน้าฝ่ายควบคุม ติดตาม รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(5) งานแผนสรุปรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์รายไตรมาส 
(6) หัวหน้าฝ่ายประเมินโครงการประจ าปี 
(7) เสนอรายงานสรุปประเมินผลผลการด าเนินงานประจ าปีต่อที่ปรชุมคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

4.  การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ work shop ให้กับหัวหน้าโครงการและเปิดโอกาส
ให้หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับระบบบริหาร
โครงการ และการเชิญวิทยากรและผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้และเทคนิคการเขียนและบริหารโครงการ 

 

 

 

                

    

 

5. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ คือ  

(1) ประหยัดทรัพยากร สามารถถ่ายทอดแผนและแนวทางในการด าเนินโครงการได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว 

(2) มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 



 (3) สามารถติดตามรายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อผู้บริหารทุกไตรมาส  

(4) มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ า
ส านัก เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(5) มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี             

(6)  มีฐานข้อมูลในการบริหารงาน การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 

 

 

6. ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (Outcome) หมายถึง คุณภาพของผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

         (1) สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ   

         (2) เกิดการบริหารจัดการที่ดี 10 องค์ประกอบ ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพภายในส าหรับส านัก ข้อ 3.1  

 



 
          

          (3)  ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 

(4)  พัฒนาบุคลากรในการน าความรู้ความสามารถท่ีมีมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพองค์กร 

           (5)  ได้รับรางวัลดีประเภทแนวปฏิบัติที่ดี/ นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานในการประกวดโครงการ
คุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 

 

7.ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน   หมายถึง ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน) 

 ระบบ Project Management สามารถประหยัดทรัพยากรในการด าเนินงาน จากเดิมเก็บในรูปแบบแฟ้ม
เอกสารซึ่งมีเป็นจ านวนมาก ค้นหายาก มาเป็นระบบใหม่ที่มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถเห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางด าเนินงานร่วมกัน ผู้บริหารสามารถก ากับ ติดตามงานทุกภารกิจได้อย่างรวดเร็ว  

                                         ระบบเดิม                                                ระบบใหม่ 



 

 

8.การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาระบบ  Project Management ให้มีความ

เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยในอนาคตได้มีการเสนอแนะแก้ไขตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 
ได้แก่ การประเมินโครงการ และการขยายผลระบบให้สามารถการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปีของหน่วยงาน      
9.การเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืน (ถ้ามี)        - 

10.บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี   

ในการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2555 เห็นว่าโครงการ Project Management เป็นนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
และใช้งานได้จริง หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้เพราะมีความเป็น
เอกลักษณ์ เนื่องจากพัฒนาระบบงานใช้เอง จึงมีความยืดหยุ่นสามารถปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
11.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 



      (1) ผู้บริหารเห็นความส าคัญและผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน ก าหนดนโยบายในการ
ใช้ระบบงานใหม่ในการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์  
      (2) ผู้พัฒนาระบบ Project Management มีความรู้และสามารถน านโยบายมาพัฒนาระบบที่ใช้งานสะดวก 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถปรับแก้ไขระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

      (3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการใช้ระบบ Project Management เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและติดตามงานอย่างสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 

12.การตั้งเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 

(1) สามารถปรับปรุงพัฒนา ประยุกต์ใช้ให้ดียิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
(2) สามารถเป็นแนวปฏิบัติ/ คู่มือ/JA ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ 
(3) สามารถใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน 
(4) สามารถแสดงถึงภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
(5) สามารถการลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 
(6) เป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้ทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ติดตามงานตามกรอบงาน 
(7) สามารถพัฒนาบุคลากรให้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญในสายไอทีมุ่งม่ันพัฒนาตนเอง เพิ่มมูลค่า

และต่อยอดงานที่มีคุณภาพ เกิดการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร          
 

 


