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โครงร่างองค์กร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1. ลักษณะองค์กร 

ส านกงงานอิิงารดี  มหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  (สนอ. มอด.) จกีตก้งขึ้นตามพระราชงฤษฎ งางารจกีตก้งส่วน
ราชงารใน  มหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  ทดวงมหาวิทยาลกย ตามประงาศในราชงิจจานุเดงษา เมื่อวกนท ่ 6 พฤศจิงายน 
พ.ศ. 2534 โียม วกตถุประสงค์เพื่อสนกดสนุนภารงิจี้านงารเร ยนงารสอน วิจกย ดริงารวิชางาร และท านุด ารุง
ศิลปวกฒนิรรม ปัจจุดกนประงอดี้วย 5 งอง 11 ส านกง  ซึ่งจางงารี าเนินงารี้วยงารมุ่งเน้นงารพกฒนางานเพื่อให้ดริงา
รสนกดสนุนงานตามพกนิงิจของมหาวิทยาลกยประสดผลสกมฤทิิ์ ท าให้ท ่ผ่านมา สนอ. มอด. ไี้รกดรางวกลส าคกญท ่แสีงถึง
ความมุ่งมก่น ในช่วงเวลาท ่ผ่านมาีกงแสีงในตารางท ่ 1 
ตารางที่ 1 รางวัลที่ สนอ. มอบ. ได้รับ 

รางวัลที่ได้รับ ปีที่ได้รับ 
นายพรนเรศ มูลเมืองแสน นกงวิชางารศึงษา ปฏิดกติงาร ไี้รกดรางวกลรองชนะเลิศ ผลงานวิ จกย งารศึงษาเปร ยดเท ยด
ผลสกมฤทิิ์ทางงารเร ยนรายวิชาภาษาอกงงฤษพื้นฐาน 1 ระหว่างงลุ่มนกงศึงษาท ่เร ยนและไม่เร ยนเสริมทกงษะภาษาอกงงฤษ 2 
ท ่เข้าศึงษาในป งารศึงษา 2560 

2562 

1ก(1) สนอ. มอด. ม ผลิตภกณฑ์หรือดริงารหลกงท ่ม ความส าคกญต่อความส าเร็จ และงลไงงารส่งมอด ทก้ งหมี 4 ดริงาร
หลกง ีกงแสีงในตารางท ่ 2 
ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์/บริการหลักของ สนอ.มอบ. ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบต่อความส าเร็จ และกลไกการส่งมอบ 

ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก 
งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
กลไกการส่งมอบ 

 
1.  ดริ งารสนกดสนุนงารี า เนินงานตามพกนิงิ จของ
มหาวิทยาลกยทก้งี้านงารเร ยนงารสอน วิจกย ดริงารวิชางาร 
และท านุด ารุงศิลปวกฒนิรรม ให้ประสดความส าเร็จและ
เป็นไปตาม พ.ร.ด. งฎหมาย งฏระเด ยด ข้อดกงคกด และ
มาตรฐานท ่เง ่ยวข้อง 

ร้อยละ 75 ประชุม หนกงสือ/เองสารราชงาร คู่มือ เคาน์เตอร์
เซอร์วิส ระดดสารสนเทศออนไลน์ เพื่องารดริหาร
จกีงาร เองสารอิเล็งทรอนิงส์  เว็ดไซต์ อ เมล MOU 

2. ดริงารให้ข้อมูลข่าวสารงารี าเนินงานของมหาวิทยาลกย
และหน่วยงานในสกงงกี 

ร้อยละ 15 หนกงสือแจ้งเว ยน เว็ดไซต์ สื่อสกงคมออนไลน์ อ เมล 
เคเดิ้ลท ว  สื่อมวลชน โทรทกศน์ ป้ายประชาสกมพกนิ์ 
และหนกงสือพิมพ์  

3. ดริหารจกีงารโครงสร้างพื้นฐาน และระดดสาิารณูปโภค ร้อยละ 5 BOQ ให้ดริงารนองสถานท ่ภายในมหาวิทยาลกยตาม
งารแจ้ง 

4. ระดดงารรกงษาความปลอีภกยภายในมหาวิทยาลกย ร้อยละ 5 รปภ.ประจ าอาคาร งล้องวงจรปิี  

 
1ก(2) วิสกยทกศน์ พกนิงิจ สมรรถนะหลกง และค่านิยมของสนอ. มอด. แสีงีกงรูปท ่ 1 สนอ. มอด. ใช้สมรรถนะหลกงและ
ค่านิยมในงารี าเนินงานตามพกนิงิจท ่ง าหนีเพื่อให้พกนิงิจม ผลสกมฤทิิ์ท ่ี  และขกดเคลื่อนให้วิสกยทกศน์ดรรลุผลส าเร็จ  
รวมถึงเป็นไปตาม พ.ร.ด. งฎหมาย งฏระเด ยด ข้อดกงคกด และมาตรฐานท ่เง ่ยวข้อง    
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1ก(3) สนอ. มอด. ม ลกงษณะโียรวมของดุคลางร และข้อง าหนีี้านงารศึงษาของแต่ละงลุ่มประเภทของดุคลางรีกง
แสีงในตารางท ่ 3 ทก้งน ้สนอ. มอด. ไม่ม งลุ่มท ่จกีตก้งขึ้นเพื่อเจรจาสิทิิประโยชน์งกดองค์งรและข้อง าหนีพิเศษขององค์งร
ในี้านสุขภาพและความปลอีภกย โียม ปัจจกยท ่ง่อให้เงิีความผูงพกน จ าแนงตามงลุ่มและประเภทของดุคลางรตาม
ตารางท ่ 4 
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและสมรรถนะหลัก 

วิสัยทัศน์: เป็นองค์งรแห่งความเป็นเลิศในงารสนกดสนุนภารงิจของมหาวิทยาลกย  
(HPO : High Performance Organization) 
เป้าหมาย: คะแนนงารประเมิน TQA อยู่ในระีกด 200 คะแนนภายในป  2564 และ 350 ภายในป  2567 

 
สมรรถนะหลัก พันธกิจ ค่านิยม: UBU-IMPACTS 

1. งารลีขก้นตอนและงารพกฒนางระดวนงาร
ท างานี้วยงระดวนงาร KM  
2. งารให้ค าปรึงษา และี าเนินงารี้าน
งฎหมาย งฎระเด ยด 

พกฒนา  ส่ ง เ ส ริ ม  สนก ดสนุ นงาร
ดริหารงาน และงารให้ดริงาร เพื่อ
ผลสกมฤทิิ์สูงสุีในทุงภารงิจของ
มหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  

Prioritizing UBU (รกงและคิีถึง UBU)   
Integrity (สุจริต/ม จริยิรรม/โปร่งใส)       
Management by fact (ท างานี้วยข้อมูล)  
Proactiveness (ท างานเชิงรุง)  
Accountability (ม ความรกดผิีชอด)  
Creativity (ท างานสร้างสรรค์)   
Team work (ท างานเป็นท ม) 
Student focus (มุ่งเน้นผู้เร ยน) 

 
ตารางที่ 3 กลุ่มและประเภทของบุคลากร และข้อก าหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มบุคลากร ประเภทบุคลากร ข้อก าหนดด้านการศึกษา อายุเฉลี่ย 
1. ข้าราชงาร (60, 21.82%) ประเภททก่วไป (13, 4.73%) ระีกด ปวช. ข้ึนไป 52 ป  

ประเภทดริหาร (3, 1.09%) ระีกดปริญญาตร ขึ้นไป 56 ป  
ประเภทวิชาช พและเช ่ยวชาญเฉพาะ  
(44, 16%) 

ระีกดปริญญาตร ขึ้นไป 52 ป  

2. พนกงงานมหาวิทยาลกย  
(117, 42.55%) 
 

ประเภททก่วไป (25, 9.09%) ระีกดปริญญาตร ขึ้นไป 42 ป  
ประเภทวิชาช พและเช ่ยวชาญเฉพาะ 
(92, 33.45%) 

ระีกดปริญญาตร ขึ้นไป 37 ป  

 
3. ลูงจ้างชก่วคราว (73, 26.55%) - ระีกด ปวช. ข้ึนไป 44 ป  
4. ลูงจ้างประจ า (25, 9.09%) - ระีกดมกิยมศึงษาตอนปลาย ข้ึนไป 54 ป  
รวม (275, 100%) - - 44 ป ี

ข้อมูล ณ วกนท ่ 1 สิงหาคม 2562 
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ตารางที่ 4 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพัน จ าแนกตามกลุ่มของบุคลากร (อยู่ระหว่างส ารวจข้อมูล) 
กลุ่มบุคลากร ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความผูกพัน 

ข้าราชงาร   
พนกงงานมหาวิทยาลกย (เงินงดประมาณแผ่นีิน)  
พนกงงานมหาวิทยาลกย (เงินรายไี)้   
ลูงจ้างชก่วคราว  
ลูงจ้างประจ า  

ข้อมูล ณ วกนท ่ ........ 

1ก(4) สนอ. มอด. ม สินทรกพย์ท ่ส าคกญ 3 งลุ่ม ไี้แง่ อาคารสถานท ่ เทคโนโลย ท ่ใช้ส าหรกดสนกดสนุนงารท างาน และ 
เครื่องมือ/อุปงรณ์ท ่ส าคกญ ีกงแสีงในตารางท ่ 5  
ตารางที่ 5 สินทรัพย์ที่ส าคัญ  

สินทรัพย ์ รายละเอียด 
อาคารสถานท ่ ม อาคารท ่ใช้ในงารปฏิดกติงาน จ านวนทก้งสิ้น 3 อาคาร ท ่ประงอดไปี้วย ห้องส านกงงาน และ

ห้องประชุม ไี้แง่  
1. ตึงอิิงารดี หลกงเงา่ ม ห้องส านกงงาน 14 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง 
2. ตึงอิิงารดี หลกงใหม่ ม ห้องส านกงงาน 6 ห้อง ห้องประชุม 8 ห้อง 
3. ส านกงงานดริหารงายภาพและสิ่งแวีล้อม ห้องส านกงงาน 7 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง 

เทคโนโลย  ฐานข้อมูลท ่ใช้ในงารดริหารจกีงาร เช่น E-Meeting , ระดดสารดรรณออนไลน์ (E-
Document) ระดดฐานข้อมูลงลาง (DMS), ระดดงดประมาณ พกสีุ งารเงินงองทุน โียเงณฑ์
พึงรกด – พึงจ่าย ลกงษณะ 3 มิติ และระดดดกญช ต้นทุนรายงิจงรรม มหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  
(UBUFMIS), ระดดทะเด ยนนกงศงึษาและประมวลผล (REG), ระดดฐานข้อมูล TQF ทะเด ยน
งิจงรรมนกงศึงษา ระดดงารจองหอ้งประชุมออนไลน์ และจองรถออนไลน์ เป็นต้น 

เครื่องมือ/อุปงรณ์ท ่ส าคกญ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแงนเองสาร   รถดกส 42 ท ่นก่ง 4 คกน 30 ท ่นก่ง 1 คกน รถดรรทุง 
6 ล้อ 1 คกน รถเง๋ง 1 คกน รถตู้ 11 ท ่นก่ง 6 คกน รถงระดะ 2 คกน รถีกดเพลิง 1 คกน รถขนน้ า 2 
คกน 

1ก(5) งฎระเด ยดข้อดกงคกดท ่ส าคกญท ่ สนอ. มอด. ใช้ในงารง างกดีูแลองค์งร ประงอดี้วย ี้านงารเงิน ี้านอาช วอนา
มกยและความปลอีภกย ีกงแสีงในตารางท ่ 6 
 
ตารางที่ 6 กฎระเบียบข้อบังคับที่ส าคัญ 

ด้าน กฎระเบียบข้อบังคับท่ีส าคัญ 
1) ข้อดกงคกดของผลิตภกณฑ/์
ดริงาร และงารเงิน 
 

 พระราชดกญญกติระเด ยดข้าราชงารพลเรือนในสถาดกนอุีมศึงษา พ.ศ. 2547 และแง้ไขเพิ่มเติม
ฉดกดท ่ 2 พ.ศ. 2551 
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ด้าน กฎระเบียบข้อบังคับท่ีส าคัญ 
 
 

 ข้อดกงคกดมหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  ว่าี้วย งารดริหารงานดุคคลส าหรกดพนกงงานมหาวิทยาลกย
อุดลราชิาน   

 ระเด ยดเงินรายไี้ มหาวิทยาลกยป  2560  

 ระเด ยดงารดริหารงดประมาณ 2548 

 ระเด ยดมหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  ว่าี้วยงารเงินและทรกพย์สิน พ.ศ. 2560 

 เงณฑ์งารประเมินคุณิรรมและความโปร่งใส (ITA) 

 พระราชดกญญกติจกีซื้อจกีจ้างและงารดริหารพกสีุภาครกฐ พ.ศ. 2560 

 พระราชดกญญกติวิิ งารงดประมาณ พ.ศ. 2561  

 พระราชดกญญกติวินกยงารเงินงารคลกงของรกฐ พ.ศ. 2561 

 ระเด ยดมหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  ว่าี้วยงารเงินและทรกพย์สิน พ.ศ. 2560 และ ฉดกดท ่ 2, ฉดกด
ท ่ 3 พ.ศ. 2561 

 ข้อดกงคกดมหาวิทยาลกย ว่าี้วย "งารศึงษาระีกดปริญญาตร  
2)  อ า ช ว อ น า มก ย  ค ว า ม
ปลอีภกย และสิ่งแวีล้อม 
 
 

 ระเด ยดส านกงนายงรกฐมนตร ว่าี้วยงารรกงษาความปลอีภกยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 นโยดายงารประหยกีพลกงงานมหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  

 พระราชดกญญกติจราจรทางดง ฉดกดท ่ 12 พ.ศ. 2562 

 พระราชดกญญกติส่งเสริมและรกงษาคุณภาพสิ่งแวีล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

1ข(1) สนอ.มอด. ประงอดี้วย 5 งอง 11 ส านกงงาน โียม  ผู้อ านวยงารงอง หกวหน้าส านกงงาน รองอิิงารดี หรือผู้ช่วย
อิิงาร เป็นผู้ดริหารระีกดสูงรกดผิีชอดีูแล และม คณะงรรมงารประจ าส านกง ซึ่งประงอดี้วยรองอิิงารดี  3 ท่าน 
ผู้อ านวยงารงองและหกวหน้าส านกงงาน จ านวน 16 หน่วยงาน ท าหน้าท ่เสนอนโยดายและแผนงานของส านกงงาน
อิิงารดี  เพื่อขอความเห็นชอดจางอิิงารดี  เพื่อเสนอขออนุมกติต่อสภามหาวิทยาลกย และให้ค าปรึงษา ค าแนะน า
เง ่ยวงกดงารดริหารงานของส านกงงานต่ออิิงารดี  รายละเอียดตามรูปที่ 2 (ภาคผนวก 1)  
 
1ข(2) งลุ่มลูงค้า (ผู้รกดดริงาร) และผู้ม ส่วนไี้ส่วนเส ยท ่ส าคกญของ สนอ.มอด. ีกงแสีงในตารางท ่ 7 
ตารางที่ 7 ความต้องการความคาดหวังของลูกค้า (ผู้รับบริการ) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

กลุ่ม ความต้องการ ความคาดหวัง 
ผู้รับบริการ   
1. ผู้ดริหาร - โครงงาร/งิจงรรมเสร็จสิ้นตามเป้าหมายท ่ง าหนี - รายงานข้อมูลครดถ้วน ถูงต้อง และทกนเวลา 
2. ดุคลางรสายวิชางาร 
 

- ข้อมูลครดถ้วน ถูงต้อง เข้าใจง่าย  
- งารให้ดริงารท ่เป็นไปตามงฎหมายหรือระเด ยดท ่ง าหนี 

- งารลีขก้นตอนงารท างาน 
- ให้ดริงารอย่างมืออาช พและม จิตดริงาร 

3. ดคุลางรสายสนกดสนุน
วิชางาร 

-  ข้อมูลครดถ้วน ถูงต้อง เข้าใจง่าย  
- งารให้ดริงารท ่เป็นไปตามงฎหมายหรือระเด ยดท ่ง าหนี 

- งารลีขก้นตอนงารท างาน และงารน า
เทคโนโลย สารสนเทศมาช่วยในงารท างาน 
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กลุ่ม ความต้องการ ความคาดหวัง 
- งารติีต่อประสานงานท ่รวีเร็ว  

4. นกงศึงษา - ข้อมูลครดถ้วน ถูงต้อง เข้าใจง่าย 
- ไี้รกดดริงารยานพาหนะ ห้องประชุมและโสตทกศนูปงรณ์ 
- ความปลอีภกยในช วิตและทรกพย์สิน 

- ดริงารรวีเร็ว แดด one-stop service  
- เข้าถึงดริงารไี้ง่ายและสะีวง 
- หอพกงภายในมหาวิทยาลกยท ่เพ ยงพอและ
ทกนสมกย  

5. นกงเร ยนมกิยมศึงษา
ตอนปลาย 

- ม งารจกีงารเร ยนงารสอนเพื่อสะสมหน่วยงติง่อนเข้า
ศึงษา 

- ม งารประชาสกมพกนิ์งารรกดเขา้ท ่รวีเร็วและม 
รายละเอ ยีชกี เจน 

- ม งารรกดนกงเร ยนท ผ่่านงิจงรรมค่ายของคณะ 

- ม แผนงารศึงษาท ่ชกีเจน และเป็นระดด 
- อาจารย์ม ความรู้ ความสามารถทางวิชางาร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ปงครอง - ข้อมูลงารศึงษาของดุตรหลาน 

- ความปลอีภกยของดุตรหลานขณะศึงษาท ่มหาวิทยาลกย 
- จดงารศึงษาตามเวลาท ่หลกงสูตรง าหนี 

 ดุตรหลานไี้รกดดริงารท ่รวีเร็ว สะีวง 
ขก้นตอนไม่ซกดซ้อน 
 

1ข(3) สนอ. มอด. ม คู่ความร่วมมือ พกนิมิตร และผู้ส่งมอดท ่ส าคกญ ม ดทดาทในงารช่วยสนกดสนุนให้พกนิงิจของ
หน่วยงานให้ส าเร็จลุล่วง และพกฒนานวกตงรรม ีกงแสีงในตารางท ่ 8 

2. สถานการณ์ขององค์กร 
2ก(1) สนอ. มอด. เมื่อพิจารณาจางจ านวนหน่วยงานภายในของส านกงงานอิิงารดี และจ านวนดุคลางร ซึ่งม หน่วยงาน
ทก้งสิ้นจ านวน 5 งอง 11 ส านกงงานม ดุคลางร 275 คน อยู่ในล าีกดท ่ 6 เมื่อเท ยดงกดส านกงงานอิิงารดี มหาวิทยาลกยของ
รกฐ 8 แห่ง ทก้งน ้เพื่อให้งารี าเนินงานของ สนอ. มอด. ม งารขกดเคลื่อนสู่สมรรถนะท ่สูงขึ้น จึงเท ยดงารี าเนินงานของ
ผลิตภกณฑ์/ดริงารหลกงงกดคู่เท ยด ีกงแสีงในตารางท ่ 9 
 
ตารางที่ 8 คู่ความร่วมมือ/พันธมิตร และผู้ส่งมอบที่ส าคัญของ สนอ.มอบ. 

คู่ความร่วมมือ/พันธมิตร/
ผู้ส่งมอบ 

บทบาทที่มีต่อหน่วยงาน   กลไกการสื่อสาร ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

พันธมิตร    
1. ส านกงคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

พกฒนาระดดเทคโนโลย 
สารสนเทศ รองรกดงาร
ปฏิดกติงาน และีูแล
ระดดเครือข่าย  

หนกงสือราชงาร 
โทรศกพท ์
อ เมล 
ประชุม 

- ระดดเทคโนโลย สารสนเทศเสร็จและสามารถใช้
งานไี้ตามเวลาท ่ง าหนี 
- ระดดเครือข่ายครอดคลุมทุงพื้นท ่ของ สนอ. และ

ม ความเสถ ยร 
2. สถานปฏิดกติงารงาร
โรงแรมและงารท่องเท ่ยว 

จกีอาหารงลางวกน 
อาหารว่างและเครื่องีืม่ 

โทรศกพท ์
ไลน์ (Line) 

- จกีส่งไี้ทกนตามง าหนีเวลาประชุม  
- คุณภาพอาหารเหมาะสมงกดราคา 
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คู่ความร่วมมือ/พันธมิตร/
ผู้ส่งมอบ 

บทบาทที่มีต่อหน่วยงาน   กลไกการสื่อสาร ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

พร้อมพนกงงานดริงารแง่
คณะงรรมงารในงาร
จกีงารประชุม 

3. โรงพยาดาล
มหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  

งารรกงษาพยาดาล
ดุคลางรและนกงศึงษา 

หนกงสือราชงาร 
โทรศกพท ์
อ เมล 
ประชุม 

-  รกงษาพยาดาลแง่นกงศึงษาตามท ่ไี้รกดงารจกีสรร
ค่าประงกน 

คู่ความร่วมมือ    
1. ดริษกท ไปรษณ ย์ไทย 

จ างกี 
ดริงารไปรษณ ย์รกดเข้า 
และส่งอองของ
มหาวิทยาลกย ดุคลางร
และนกงศึงษา 

หนกงสือราชงาร 
อ เมล 

- ส่งเองสารตามช่วงเวลาและระยะเวลาท ่ง าหนี 

2. สถานประงอดงารทก้ง
ในและต่างประเทศ 

เป็นสถานท ่ฝึงปฏิดกติงาน
ส าหรกดนกงศึงษา  

หนกงสือราชงาร 
อ เมล 
ไลน์ (Line) 

- ม แผนงารฝึงปฏิดกติงาน 
- ม งารประเมินนกงศึงษาตามเงณฑ์ท ่มหาวิทยาลกย
ง าหนี 

3. ินาคารไทยพาณิชย์ 
งรุงไทย 

ดริงารทางี้านงารเงิน MOU 
หนกงสือราชงาร 
อ เมล 

- ม ดริงารระดดเทคโนโลย สารสนเทศให้มหาวิทยาลกย
สามารถใช้งานไี้ 

4. สถาน ต ารวจ ความปลอีภกยและ
งารจราจร 

MOU 
หนกงสือราชงาร 
อ เมล 

- ฝึงทกงษะให้แง่ รปภ.ไี้ 
- เข้ามหาวิทยาลกยเพื่อีูแลไี้ทกนท หางเงิีเหตุ 

ผู้ส่งมอบ    
1. Vision net  ด ารุงรกงษาระดด REG 

TQF และระดดรกดสมกคร
คกีเลืองนกงศึงษา 

หนกงสือราชงาร 
โทรศกพท ์
ประชุม 

- ระดดเทคโนโลย สารสนเทศเสร็จตาม TORและ
สามารถใช้งานไี้ตามระยะเวลาท ่ง าหนี 

 
2. ผู้รกดเหมาง่อสร้าง 

อาคารส านกงงาน
อิิงารดี   

สร้างอาคาร และสิ่งปลูง
สร้างอื่นๆ 

หนกงสือราชงาร 
โทรศกพท ์
ประชุม 

- งารง่อสร้างเสร็จตามงวีงานท ่ง าหนี 

3. ร้านค้า  ส่งมอดครุภกณฑ์ วกสีุ ใน
งารปฏิดกติงาน 

หนกงสือราชงาร 
โทรศกพท ์
ประชุม 

- ส่งมอดครุภกณฑ์ วกสีุ ไี้ตามระยะเวลาท ่ง าหนี 
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ตารางที่ 9 คู่เทียบของ สนอ. มอบ. 
ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก คู่เทียบ 

1. ดริงารสนกดสนุนงารี าเนินงานตามพกนิงิจของมหาวิทยาลกย  
ตัวชี้วัดที่เทียบ: ผลงารี าเนินงานสนกดสนุนตามพกนิงิจของมหาวิทยาลกย 

มหาวิทยาลกยขอนแง่น  

2. ดริงารให้ข้อมูลข่าวสารงารี าเนินงานของมหาวิทยาลกยและหน่วยงานในสกงงกี 
ตัวชี้วัดที่เทียบ: ระีกดงารรกดรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลกย ในงลุ่มดุคลางร ลูงค้า (ผู้รกดดริงาร) และผู้ม 
ส่วนไี้ส่วนเส ย 

มหาวิทยาลกยมหิีล  

3. ดริหารจกีงารโครงสร้างพื้นฐาน และระดดสาิารณูปโภค 
ตัวชี้วัดที่เทียบ: ผลงารประเมินตามเงณฑ์ UI Green Metric  

มหาวิทยาลกยมหิีล 

4. ระดดงารรกงษาความปลอีภกยขก้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลกย 
ตัวชี้วัดที่เทียบ: ร้อยละของงารลีลงของอุดกติเหตุและอาชญางรรม 

มหาวิทยาลกยขอนแง่น 

 
2ก(2) งารเปล ่ยนแปลงท ่ส าคกญซึ่งม ผลตอสถานงารณงารแขงขกน รวมถึงงารเปล ่ยนแปลงท ่สรางโองาสส าหรกดงารสราง
นวกตงรรมและความรวมมือ แสีงีกงตารางท ่ 10 
 
ตารางที่ 10 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานการณ์การแข่งขัน/โอกาสในการสร้างนวัตกรรมหรือความร่วมมือ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญต่อ สนอ. มอบ. ผลต่อสถานการณ์การแข่งขนั/โอกาสในการสร้างนวัตกรรมหรือความร่วมมือ 
1. จ านวนนกงศึงษาม แนวโน้มลีลง ม หลกงสูตรใหม่ๆ  
ท ่ตอดสนองความต้องงารของผู้เร ยนมางขึ้น และ
อองมาอย่างรวีเร็ว 

งารแข่งขกนเพื่อรกดนกงศึงษาสูงขึ้น ท าให้ต้องพกฒนาหลกงสูตรใหม่ท ่เปน็ท ่ต้องงาร
ของผู้เร ยนหรือหลกงสูตรระยะสก้นส าหรกดผู้เร ยนงลุม่ใหม่ รวมถึงลีขก้นตอนงาร
พกฒนาหลกงสตูร 

2. งดประมาณแผ่นีินม แนวโน้มลีลง ต้องปรกดโครงสร้างองค์งร/งฎหมาย/ระเด ยด ใหร้องรกดงารหารายไี้จางแหล่ง
อื่น และควดคุมต้นทุน 

3. งารผลกงีกนให้มหาวิทยาลกยของรกฐปรกดสภาพเป็น
มหาวิทยาลกยในง างกดของรกฐ 

ต้องปรกดเปล ย่นเป็นมหาวิทยาลกยในง างกดของรกฐ ซึ่งจะท าให้งารจกีสรร
งดประมาณม ประสิทิิภาพ และงารปรกดโครงสร้างองค์งรท าไี้คล่องตกวขึ้น 

4. ความง้าวหน้าของเทคโนโลย ีา้นอิเล็งทรอนิงส์
และสารสนเทศ 

ม โองาสในงารพกฒนานวกตงรรม IT รองรกดงารปฏิดกติงาน  หรือสรรหา/สร้าง
ความร่วมมืองกดองค์งรท ่ม ศกงยภาพในงารพกฒนานวกตงรรมงารท างานี้วย IT 

 
 2ก (3) แหล่งข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ ข้อมูลเชิงเปร ยดเท ยดท  ่สนอ.มอด ใช้ไี้มาจางเว็ดไซตข์องหน่วยงาน และรายงาน
ประจ าป ท ่หน่วยงานเผยแพร่ต่อสาิารณชน ีกงแสีงในตารางท  ่11 
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ตารางที่ 11 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ แหล่งที่มาของข้อมูล ข้อจ ากัดในการได้มาของข้อมูล  

ผลสกมฤทิ์ิท ่ส าคกญขององค์งร
หน่วยงาน 

เว็ดไซต์ของหน่วยงาน  
รายงานประจ าป  

มหาวิทยาลกยคู่เท ยดยกงไม่เปิี เผยข้อมูลงารเจรญิเติดโตของ
องค์งรหรือผลสกมฤทิ์ิท ่ส าคกญดางประเี็น เช่น งดประมาณท ่
ไี้รกดจกีสรร รายไี้ของหน่วยงาน เป็นต้น  

 
ข. บริบทเชงิกลยุทธ ์
ความท้าทายเชิงงลยุทิ์และความไี้เปร ยดเชิงงลยุทิ์ท ่ส าคกญของ สนอ.มอด. แสีงีกงตารางท ่ 12 
ตารางที่ 12 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
ผลิตภัณฑ/์บริการ ลูงค้าและผู้ม ส่วนไี้ส่วนเส ย ต้องงารดริงารแดด 

One- Stop Service แ ล ะ ใ ช้ ร ะ ด ด เท ค โ น โ ล ย 
สารสนเทศเพื่อให้เข้าถึงดริงารไี้ทุงท ่ทุงเวลา 

งารลีขก้นตอนงารท างานตามพกนิงิจของ 
มหาวิทยาลกยโียยกงคงให้เป็นไปตาม พ.ร.ด. 
งฎหมาย งฏระเด ยด ข้อดกงคกด และมาตรฐาน
ท ่เง ่ยวข้อง  

การปฏิบัติการ งารม ระดดเทคโนโลย สารสนเทศท ่จกีเง็ดข้อมูลและ
รายงานข้อมูลอย่างครดถ้วน ถูงต้อง รวีเร็ว เพื่อ
งารตกีสินใจี้วยข้อมูล  

งารพกฒนาความร่วมมืองกดองค์งรท ่ม ความ
เช ่ยวชาญี้านระดดเทคโนโลย สารสนเทศ 

บุคลากร งารพกฒนาให้ดุคลางรม สมรรถนะสูงและผูงพกนต่อ
องค์งร 

ดุคลางรรุ่ น ใหม่ม ทก งษะี้ าน เทคโนโลย 
สารสนเทศ พร้อมเร ยนรู้สิ่งใหม่ 

ค. ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement) 
สนอ. มอด. ม งารปรกดปรุงผลงารี าเนินงานในทุงงระดวนงาน ี้วยงารใช้เครื่องมือวงจรคุณภาพ PDCA  (งารวางแผน 
ลงมือปฏิดกติตามแผน ตรวจสอดผลงารท างาน และปรกดปรุงงารท างาน) และประเมินองค์งรี้วยเงณฑ์ TQA เพื่อหา
โองาสในงารพกฒนา รวมทก้งใช้งระดวนงารจกีงารความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือในงารพกฒนางารท างานของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานประเมินตนเอง ส านกงงานอิิงารดี  ป งดประมาณ 2562 9 

 

หมวด 3 ลูกค้า 
 

3.1 เสียงของลูกค้า 
ก. การรับฟังลูกค้า  

3.1 ก (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง มีปฏิสัมพันธ์ และสังเกตลูกค้าเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถ
น าไปใช้ต่อได้.. 

สนอ. มอด. รกดฟังเส ยงของลูงค้า ผู้รกดดริงาร และผู้ม ส่วนไี้ส่วนเส ย หน่วยงานส่วนใหญ่ของส านกงงานอิิงารดี 
ี าเนินงารงารโียใช้แดดสอดถามความพึงพอใจของลูงค้าท ่รกดดริงาร  ม ดางหน่วยงานท ่ม งารประเมินความพึงพอใจ
ระหว่างงารรกดดริงารซึ่งท าให้ไี้ข้อมูลป้อนงลกดอย่างทกนท่วงท  โดยมีกระบวนการในแต่ละรอบปี งบประมาณ ดังนี้ 1) 
ออกแบบเครื่องมือในการรับฟัง 2) เก็บรวบรวมข้อมูล 3) วิเคราะห์ข้อมูล และ 4) รายงานผลการรับฟังเสียงของ
ลูกค้า  
ตารางที่ 3.1-1 การรับฟังความต้องการและความคาดหวัง การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความ
ผูกพันของลูกค้า (ผู้รับบริการ) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับบริการ วิธีการรับฟัง ข้อมูลที่ต้องการ ความถี่ 
รวบรวมและ 

วิเคราะห์ข้อมูล 

การน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์  

ก ากับดูแล 
และตดิตาม

ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ผู้ดริหาร จกีท าช่องทางงารสื่อสาร
ทางสื่อสกงคมอินเตอร์เน็ต 
Line และแดดสอดถาม 
ในงารส ารวจความคิี เห็น
เพื่อน าข้อมูลไปพกฒนา
ปรกดปรุงงารี าเนินงาน
และงารให้ดริงาร   

แจ้งความต้องงาร
ทางสื่อสกงคม
อินเตอร์เนต็ Line 
และแดดสอดถาม 

2 ครก้ง/ป  ผู้อ านวยงาร
งอง/หกวหน้า
ส านกงงาน 

น าข้อมูลไป
พกฒนา
ปรกดปรุงงาร
ี าเนินงาน
และงาร
ให้ดริงาร 

รองอิิงารดี 
ฝ่ายดรหิาร 

 
ทุงหน่วยงาน
ในส านกงงาน
อิิงารดี  

แดดประเมินความพึง

พอใจต่องารให้ดริงารของ

ส านกงงาน 

1.ความต้องงารและ
ความคาีหวกง   
2. ความพึงพอใจ 

3. ความไม่พึงพอใจ 

ข้อเสนอแนะ) 

4. ความผูงพกน 

2 ครก้ง/ป  น าข้อมูลไป

พกฒนา

ปรกดปรุงงาร

ี าเนินงาน

และงาร

ให้ดริงาร 

อาจารย ์
 

จกีท าช่องทาง 
ประงอดี้วย 

1. ความคิี/เห็น

ความต้องงาร/ความ

คาีหวกงของ

2 ครก้ง/ป  ผู้อ านวยงาร/

หกวหน้า

ส านกงงาน 

น าข้อมูลไป

พกฒนา

ปรกดปรุงงาร

 รอง

อิิงารดี /

1. งองคลกง 
2. งองดริงาร

งารศึงษา 
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ผู้รับบริการ วิธีการรับฟัง ข้อมูลที่ต้องการ ความถี่ 
รวบรวมและ 

วิเคราะห์ข้อมูล 

การน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์  

ก ากับดูแล 
และตดิตาม

ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

 - โทรศกพท ์
- เว็ดดอร์ีถาม-ตอด 
- สื่อสกงคมอินเตอร์เน็ต  
- แดดส ารวจ 

ผู้รกดดริงาร 

2. ความพึงพอใจ ไม่

พึงพอใจของลูงค้า 

ี าเนินงาน

และงาร

ให้ดริงาร 

ผู้ช่วย

อิิงารดี  

3. งองงาร
เจ้าหน้าท  ่

4. ส านกงงาน
พกฒนา
คุณภาพ
งารศึงษา 

5. งองงลาง 
ดุคลางร
สาย
สนกดสนุน/ 
เจ้าหน้าท  ่
 

จกีท าช่องทางงารสื่อสาร
ในงารส ารวจความคิี เห็น 
เพื่อน าข้อมูลไปพกฒนา
ปรกดปรุงงารี าเนินงาน
และงารให้ดริงาร 
- แดดส ารวจ 
- แดดประเมินความพึง
พอใจต่องารให้ดริงารของ
ส านกงงาน 
- โทรศกพท ์
- เว็ดดอร์ีถาม-ตอด 
- สื่อสกงคมอินเตอร์เน็ต 
อ เมล ์

1. ผลงารส ารวจ

ความต้องงารของ

ลูงค้า ในรายงานผล

งารส ารวจความพึง

พอใจและความ

ต้องงารของลูงค้า 

2. ความต้องงาร

และความคาีหวกง   

3. ความพึงพอใจ 

4. ความไม่พึง

พอใจ(ข้อเสนอแนะ) 

5. ความผูงพกน 

2 ครก้ง/ป  ผู้อ านวยงาร

งอง/หกวหน้า

ส านกงงาน 

น าข้อมูลไป

พกฒนา

ปรกดปรุงงาร

ี าเนินงาน

และงาร

ให้ดริงาร 

รองอิิงารดี 

ท ่เง ่ยวข้อง 

ทุงหน่วยงาน
ในส านกงงาน
อิิงารดี  

นกงศึงษา จกีท าช่องทางงารสื่อสาร
ในงารส ารวจความคิี เห็น 
เพื่อน าข้อมูลไปพกฒนา
ปรกดปรุงงารี าเนินงาน
และงารให้ดริงาร  
-แดดส ารวจ 
- โทรศกพท ์
- เว็ดดอร์ีถาม-ตอด 
- สื่อสกงคมอินเตอร์เน็ต 
- งารประเมินความพึง
พอใจ 

1. ความต้องงาร

และความคาีหวกง   

2. ความพึงพอใจ 

3. ความไม่พึงพอใจ 

2 ครก้ง/ป  ผู้อ านวยงาร

งอง/หกวหน้า

ส านกงงาน 

น าข้อมูลไป

พกฒนา

ปรกดปรุงงาร

ี าเนินงาน

และงาร

ให้ดริงาร 

รองอิิงารดี 

ท ่เง ่ยวข้อง 

1. งองงลาง 

2. งองคลกง 

3. งองดริงาร

งารศึงษา 

4. ส านกงงาน

พกฒนา

คุณภาพ

งารศึงษา 

5. ส านกงงาน

ดริหาร
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ผู้รับบริการ วิธีการรับฟัง ข้อมูลที่ต้องการ ความถี่ 
รวบรวมและ 

วิเคราะห์ข้อมูล 

การน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์  

ก ากับดูแล 
และตดิตาม

ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

-อ เมล ์
-เว็ดไซต ์

ดกณฑิตศึงษ

า 

6. ส านกงงาน

ดริหาร

งายภาพ

และ

สิ่งแวีล้อม 

7. ส านกงงาน

วิเทศ

สกมพกนิ์ 

8. ส านกงงาน

รกงษาความ

ปลอีภกยฯ 

ผู้ม ส่วนไี้
ส่วนเส ย 

- ความต้องงาร/ประเภท
ของงิจงรรมโครงงาร 
- จุีมุ่งหมาย/ข้อจ างกี/
ความต้องงารของงารให้
ทุน 
- งารประเมินความพึง
พอใจงารให้ดริงาร 
- เย ่ยมด้านนกงศึงษา 

1. ความต้องงาร
และความคาีหวกง   
2. ความพึงพอใจ 
3. ความไม่พึง 

1 ครก้ง/ป  ผู้อ านวยงาร
งอง/หกวหน้า
ส านกงงาน 
 

1. สรุปผล
งารประเมิน
ความพึง
พอใจและ
ข้อเสนอแน
ะ (ถ้าม ) ให้
หกวหน้า
ส านกงงานฯ 
ทราด 
2. น าผลงาร
ประเมิน
ความพึง
พอใจและ
ข้อเสนอแน
ะ (ถ้าม ) มา
ปรกดปรุงงาร
ปฏิดกติงาน

รองอิิงารดี 
ท ่เง ่ยวข้อง 

1. ส านกงงาน

พกฒนา

นกงศึงษา 

2. ส านกงงาน

สภา

มหาวิทยา

ลกย 

3. ส านกงงาน

ตรวจสอด

ภายใน 
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ผู้รับบริการ วิธีการรับฟัง ข้อมูลที่ต้องการ ความถี่ 
รวบรวมและ 

วิเคราะห์ข้อมูล 

การน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์  

ก ากับดูแล 
และตดิตาม

ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ในรอดงาร
ประเมิน
ต่อไป โีย
จกีท าเป็น
แผนงาร
พกฒนา
หน่วยงาน 
3.น าไป
ปรกดปรุง
และ
พกฒนางาร
ให้ดริงาร
ของ
ส านกงงาน 

ศิษย์เง่า 1. งานศิษย์เง่าสกมพกนิ์/
สมาคมศิษย์เง่า 
2. เว็ดไซต์ สื่อสกงคม
ออนไลน ์

1. ความต้องงาร
และความคาีหวกง   
2. ความพึงพอใจ 
3. ความไม่พึง 

ตลอีป  งานสวกสีิงาร

นกงศึงษา 

น าไป

ปรกดปรุง

และ

พกฒนางาร

ให้ดริงาร

ของ

ส านกงงาน 

รองอิิงารดี 

ฝ่ายพกฒนา

นกงศึงษา 

 ส านกงงาน

พกฒนา

นกงศึงษา 

ร้านค้า  - แดดส ารวจ 

- โทรศกพท ์

- เว็ดดอร์ีถาม-ตอด 

- สื่อสกงคมอินเตอร์เน็ต 

1. ความคิี/เห็น

ความต้องงาร/ความ

คาีหวกงของ

ผู้รกดดริงาร 

2. ความพึงพอใจ ไม่

พึงพอใจของลูงค้า 

1 ครก้ง/ป  ผู้อ านวยงาร

งองคลกง 

น าข้อมูลไป

พกฒนา

ปรกดปรุงงาร

ี าเนินงาน

และงาร

ให้ดริงาร 

 ผู้ช่วย

อิิงารดี ฝ่าย

คลกงและ

ทรกพย์สิน 

งองคลกง 
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3.1 ก (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังเสียงจากลูกค้าในอนาคตเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ต่อได.้ 
ส านกงงานอิิงารดี  โียส านกงงานประงกนคุณภาพงารศึงษา ไี้ม งารส ารวจความต้องงารและความคาีหวกงของ

นกงเร ยนมกิยมปลายต่องารเข้าศึงษาต่อในมหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  ในงานตลาีนกีหลกงสูตร ประจ าป  2562 ซึ่งเป็นป 
แรงท ่เริ่มี าเนินงารส ารวจ ี้วยงารใช้แดดสอดถาม เพื่อน าข้อมูลมาวางแผนในงารปรกดปรุงงระดวนงารี าเนินงานใน
ส่วนท ่เง ่ยวข้องให้ตอดสนองต่อความต้องงารและความคาีหวกงและสร้างโองาสในงารรกดนกงเร ยนเข้าศึงษาต่ อระีกด
ปริญญาตร ให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลท ่ไี้ม ประเี็นส าคกญตาม OP 1ข(2) ตารางท ่ 7 โียงองแผนงานไี้น ามาใช้เป็นข้อมูลน าเข้า
ในงารจกีท าแผนยุทิศาสตร์มหาวิทยาลกยประจ าป  2563-2567 และไี้จกีท างลยุทิ์ท ่ตอดสนองความต้องงารและความ
คาีหวกงในประเี็นส าคกญ ีกงแสีงในตารางท ่ 3.1-2  จางผลงารี าเนินงารในป แรงพดว่าไี้ข้อมูลสารสนเทศท ่เป็น
ประโยชน์ในงารใช้ในงารี าเนินงาน จึงไี้ส่งต่อข้อมูลให้แง่หน่วยงานต่างๆเพื่อน าไปใช้ในงารี าเนินงารวางแผนปรกดปรุง
งระดวนงานต่อไป และป ถกีไปอาจเพิ่มจ านวนงลุ่มเป้าหมายให้มางขึ้นโียอาจส่งไปยกงโรงเร ยนพื้นท ่เป้าหมายและ
โรงเร ยนท ่ม นกงเร ยนเข้าศึงษาต่อในมหาวิทยาลกยอุดลราชิาน จ านวนมาง  
 
ตารางที่ 3.1-2 ความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนมัธยมปลายและกลยุทธ์ที่สอดคล้อง 
ความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนมัธยมปลาย  กลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจ าปี 2563-2567 
ความต้องการ 
- ม งารจกีงารเร ยนงารสอนเพื่อสะสมหน่วยงิตง่อนเข้า

ศึงษา 
- ม งารประชาสกมพกนิ์งารรกดเข้าท ่รวีเร็วและม 

รายละเอ ยีชกีเจน 
- ม งารรกดนกงเร ยนท ่ผา่นงิจงรรมค่ายของคณะ 

- ส่งเสริมและพกฒนารายวิชาโียเฉพาะรายวิชาศึงษาทก่วไปเพื่อให้ม งาร
จกีงารเร ยนงารสอนแดดออนไลน์เพื่อสะสมหน่วยงิตง่อนเข้าศึงษา 
- เพิ่มช่องทางงารประชาสกมพกนิ์เชิงรุง จกีให้ม  External liaison และ 

call center เพื่อให้ข้อมูลงารรกดเข้า 
- ส่งเสริมงารจกีงิจงรรมค่ายของคณะเพื่อเพิ่มความผูงพกนและโองาส

แง่นกงเร ยนในงารเข้าศึงษา 
ความคาดหวัง 

- ม แผนงารศึงษาท ช่กีเจน และเป็นระดด 
- อาจารย์ม ความรู้ ความสามารถทางวชิางาร 

- พกฒนาหลกงสูตรอย่างต่อเนื่อง และพกฒนาให้ไี้มาตรฐาน TQR หรือ
มาตรฐานสางล 
- ส่งเสริมงารพกฒนาอาจารย์ทก้งีา้นวชิางาร วิจกย และตามมาตรฐาน 

Professional Standard Framework (PSF)  
- ส่งเสริมงารจกีงิจงรรม KM ในี้านงารจกีงารเร ยนงารสอนแดด 

active learning และงารวิจกย  
 

ข.การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า 
3.1 ข (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า... 

สนอ. มอด. ม วิิ งารประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ (ข้อเสนอแนะ) และความผูงพกนของลูงค้า 
(ผู้รกดดริงาร) และผู้ม ส่วนไี้ส่วนเส ย ตามงระดวนงารีกงแสีงในตารางท ่ 3.1-1 ข้อมูลท ่ไี้น ามารวดรวม ประมวลผล 
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วิเคราะห์ผล และน าเสนอคณะงรรมงารประจ าส านกงงานอิิงารดี  เพื่อให้ข้อเสนแนะและน าไปปรกดปรุงตามงระดวนงาร 
PDCA รวมทก้งถ่ายทอีให้ดุคลางรใน สนอ. มอด. ทราด และน าไปสู่งารปฏิดกติทก้งองค์งร น ามาซึ่งความพึงพอใจและความ
ผูงพกนของลูงค้า (ผู้รกดดริงาร) และผู้ม ส่วนไี้ส่วนเส ย ีกงผลงารประเมินความพึงพอใจในลูงค้า (ผู้รกดดริงาร) และผู้ม ส่วน
ไี้ส่วนเส ยดางงลุ่มท ่ม แนวโน้มสูงขึ้น อย่างไรง็ตามในป งดประมาณ 2562 ท ่ผ่านมางารวิิ งารประเมินความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ (ข้อเสนอแนะ) ยกงไม่ครอดคลุมงลุ่มเป้าหมายทุงงลุ่มตามท ่ง าหนีใน OP และงารประเมินความผูงพกน
ยกงไม่ไี้ี าเนินงารเพิ่มเติมในแดดสอดถาม คณะงรรมงารประจ าส านกงงานอิิงารดี จึงไี้ร่วมทดทวนและอองแดด
งระดวนงารตามตารางท ่ 3.1-1 ส าหรกดงารี าเนินงานในป งดประมาณ 2563 และง าหนีให้ทุงหน่วยงานี าเนินงารตาม
ระดด และเพิ่มงารประเมินความผูงพกนในแดดสอดถาม 

 
3.1 ข (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กรเปรียบเทียบกับ
องค์กรอื่น. 

สนอ. มอด. ยกงไม่ม งารเปร ยดเท ยดงกดคู่เท ยด และยกงไม่ม งารี าเนินงารประเมินความพึงพอใจของลูงค้าจาง
หน่วยงานท ่เป็นคู่เท ยด 

 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
ก ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลูกค้า 
3.2 ก (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดผลิตภัณฑ์. 

สนอ. มอด. ม งารง าหนีผลิตภกณฑ์ ลูงค้าและดริงาร ตามพกนิงิจของหน่วยงาน และตามความต้องงารของ
ผู้รกดดริงาร ีกงแสีงในตารางท ่ 3.1-2 

 
ตารางที่ 3.1-2 ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าและผู้รับบริการ 

ผลิตภัณฑ/์บริการหลัก 
ลูกค้า/ผู้รับริการ/ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการให้บริการ/กลไกการ

ส่งมอบ 
1. ดริงารสนกดสนุนงารี าเนินงานตาม
พกนิงิจของมหาวิทยาลกยทก้งี้านงารเร ยน
งารสอน วิจกย ดริงารวิชางาร ท านุด ารุง
ศิลปวกฒนิรรม และงารดริหารจกีงาร  
ให้ประสดความส าเร็จและเป็นไปตาม 
พ.ร.ด. งฎหมาย งฏระเด ยด ข้อดกงคกด 
และมาตรฐานท ่เง ่ยวข้อง 

ดุคลางรสายวิชางาร 
ดุคลางรสายสนกดสนุน 
 

ประชุม หนกงสือ/เองสารราชงาร คู่มือ
เคาน์ เตอร์ เซอร์วิส ระดดสารสนเทศ
ออนไลน์เพื่องารดริหารจกีงาร เองสาร
อิเล็งทรอนิงส์  เว็ดไซต์ อ เมล MOU 

2. ดริงารให้ข้อมูลข่าวสารงารี าเนินงาน
ของมหาวิทยาลกยและหน่วยงานในสกงงกี 

ผู้ดริหาร 
ดุคลางรสายวิชางาร 

หนก งสื อแจ้ ง เว ยน เว็ด ไซต์  สื่ อสก งคม
ออนไลน์  อ เมล เคเดิ้ลท ว  สื่อมวลชน 
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ผลิตภัณฑ/์บริการหลัก 
ลูกค้า/ผู้รับริการ/ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการให้บริการ/กลไกการ

ส่งมอบ 
ดุคลางรสายสนกดสนุน 
นกงศึงษา 

โ ท ร ทก ศ น์ ป้ า ย ป ร ะ ช า สก ม พก น ิ์  แ ล ะ
หนกงสือพิมพ์  

3. ดริหารจกีงารโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระดดสาิารณูปโภค 

ผู้ดริหาร 
ดุคลางรสายวิชางาร 
ดุคลางรสายสนกดสนุน 
นกงศึงษา 

BOQ ใ ห้ ด ริ ง า ร นอง สถานท ่ ภ า ย ใน
มหาวิทยาลกยตามงารแจ้ง 

4. ระดดงารรกงษาความปลอีภกยภายใน
มหาวิทยาลกย 

ผู้ดริหาร 
ดุคลางรสายวิชางาร 
ดุคลางรสายสนกดสนุน 
นกงศึงษา 
ผู้ม ส่วนไี้ส่วนเส ย 

รปภ .ประจ า อาคา ร  งล้ อ ง ว งจรปิี 
โทรศกพท์ 

 
3.2 ก (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้ลูกค้าสามารถสืบค้นสารสนเทศและรับการสนับสนุน. 

สนอ. มอด. ม วิิ งารสนกดสนุนให้ลูงค้าสืดค้นสารสนเทศ และมาใช้ดริงารต่างๆ ีกงน ้ 1) จุีรกดดริงาร 2) เว็ดไซต์
และสื่อสกงคมออนไลน์ 3) คู่มือและขก้นตอนงารให้ดริงารต่างๆ 4) โทรศกพท์/โทรสาร 5) งารประเมินคุณภาพงารให้ดริงาร 
6) เองสารแนะน างารดริงารต่างๆ และ 7) ระดดสารสนเทศ เช่น ระดดงารขอใช้สถานง ฬา ระดดทะเด ยนงิจ งรรม
นกงศึงษา ระดดสวกสีิงารนกงศึงษา (UBU –SIS) ระดดลงทะเด ยนเข้าร่วมงิจงรรมออนไลน์ ระดด  E-Meeting , ระดด
สารดรรณออนไลน์ (E-Document) ระดดฐานข้อมูลงลาง (DMS), ระดดงดประมาณ พกสีุ งารเงินงองทุน โียเงณฑ์พึง
รกด – พึงจ่าย ลกงษณะ 3 มิติ และระดดดกญช ต้นทุนรายงิจงรรม มหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  (UBUFMIS), ระดดทะเด ยน
นกงศึงษาและประมวลผล (REG), ระดดฐานข้อมูล TQF ทะเด ยนงิจงรรมนกงศึงษา ระดดงารจองห้องประชุมออนไลน์ 
และจองรถออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งม วิิ งารสื่อสารท ่สามารถไี้ข้อมูลย้อนงลกด ความต้องงาร ความคาีหวกง ข้อเสนอแนะของ
ลูงค้าทุงงลุ่ม เพื่อน าไปพกฒนาและปรกดปรุงงารี าเนินงาน 
3.2 ก (3) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจ าแนกกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด.. 

สนอ. มอด.โียพิจารณาจางภารงิจหลกงท ่เน้นในเร่ืองดริงารสนกดสนุนงารี าเนินงานตามพกนิงิจของมหาวิทยาลกย
ทก้งี้านงารเร ยนงารสอน วิจกย ดริงารวิชางาร ท านุด ารุงศิลปวกฒนิรรม และงารดริหารจกีงาร  ให้ประสดความส าเร็จ 
 
ข.ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
3.2 ข (1) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า.. 

สนอ. มอด. ม งารสร้างช่องทางงารสื่อสารงกดงลุ่มลูงค้าต่างๆ ผ่านเว็ดไซต์และสื่อสกงคมออนไลน์ เช่น Page 
Facebook งลุ่ม Line ส านกงงานอิิงารดี  ทก้งน ้เพื่อสร้างความสกมพกนิ์ และประชาสกมพกนิข์้อมูลข่าวสาร และรกดฟังความ
คิีเห็นจางลูงค้า ผู้รกดดริงาร เพื่อน าข้อมูลมาปรกดปรุงงารให้ดริงาร ีกงแสีงในตารางท ่ 3.2-1 
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ตารางที่ 3.2-1 การสร้างความผูกพัน 

ผู้รับบริการ วิธกีารสร้างความผูกพัน ความถี่ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ  

ผู้ก ากับดูแล และติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ผู้ดริหาร 1. สื่อสารความต้องงารข้อคิีเห็นและ
ข้อเสนอแนะผ่านสื่อสกงคม Line งลุ่ม
ผู้ดริหาร และงลุ่มดคุลางร สนอ.  

1 ครก้ง/ป  ผู้อ านวยงาร
งองงลาง 

รองอิิงารดี ฝ่ายดริหาร 
 

งองงลาง 
 

2.โครงงารอดรมเตร ยมความพร้อมนกงศึงษา
สหงิจศึงษา จ านวน 3 โครงงาร 
1.ระดดมาตรฐานสางล (ISO) 
2.งารพกฒนาดุคลิงภาพ 
3.ภาษาอกงงฤษในงารท างาน 

1 ครก้ง/ป  หกวหน้า
ส านกงงานพกฒนา
คุณภาพ
งารศึงษา 
 

รองอิิงารดี ฝ่ายวิชางาร 
 

ส านกงงานพกฒนา
คุณภาพงารศึงษา 
 

3.โครงงารอดรมผู้ประเมินคณุภาพภายใน
ตามเงณฑ์ EdPEx 

1 ครก้ง/ป  หกวหน้า
ส านกงงาน
ประงกนคณุภาพ
งารศึงษาฯ 

รองอิิงารดี ฝ่ายแผน
และพกฒนาคณุภาพองค์งร 

ส านกงงานประงกน
คุณภาพงารศึงษาฯ 

4. จกีงิจงรรมร่วมงกนและเปิี โองาสให้เข้า
ร่วม 

1 ครก้ง/ป  หกวหน้า
ส านกงงานพกฒนา
นกงศึงษา 

รองอิิงารดี ฝ่ายพกฒนา
นกงศึงษา 

ส านกงงานพกฒนา
นกงศึงษา 

5. ดูรณางารส่วนงานต่างๆ ร่วมงกน 1 ครก้ง/ป  

อาจารย ์ 1. สื่อสารผ่านสื่อสกงคมออนไลน ์ ตลอีป  ผู้อ านวยงาร
งองแผนงาน 

รองอิิงารดี ฝ่ายแผนฯ 
 

งองแผนงาน 
 2. จกีงิจงรรมแลงเปล ย่นเร ยนรู ้ 1 ครก้ง/ป  

3. ปฐมนิเทศดุคลางรใหม ่ 1 ครก้ง/ป  ผู้อ านวยงาร
งองงาร
เจ้าหน้าท  ่

รองอิิงารดี ฝ่ายดริหาร
ทรกพยางรมนุษย ์

งองงารเจ้าหน้าท  ่
 

4. จกีงิจงรรมวกนอาเซ ยน 1 ครก้ง/ป  หกวหน้า
ส านกงงานวิเทศ
สกมพกนิ์ 

ผู้ช่วยอิิงารดี ฝ่ายวิเทศ
สกมพกนิ์ 

ส านกงงานวิเทศ
สกมพกนิ์ 

ดุคลางร 1. งารจกีประชุมแลงเปล ย่นเร ยนรู้ และ
งารปรึงษาหารือ  ใช้สื่อสกงคม Line 
group@ดุคลางร สนอ. เพื่อพูีคยุและ
ปรึงษาหารือตลอีจนงาร
ประชาสกมพกนิ์งารปฏิดกติงานและงาร
ให้ดริงาร  

5 ครก้ง/ป  ผู้อ านวยงาร

งองงลาง 

รองอิิงารดี ฝ่ายดริหาร งองงลาง 
 
 
 

2. โครงงารสร้างความรู้ความเข้าใจ
เง ่ยวงกดระเด ยดงารเงิน พกสีุ ใหม่ 

1 ครก้ง/ป  ผู้อ านวยงาร

งองคลกง 

ผู้ช่วยอิิงารดี ฝ่ายคลกงฯ งองคลกง 
 



  

รายงานประเมินตนเอง ส านกงงานอิิงารดี  ป งดประมาณ 2562 17 

 

ผู้รับบริการ วิธกีารสร้างความผูกพัน ความถี่ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ  

ผู้ก ากับดูแล และติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

 
3. ปฐมนิเทศดุคลางรใหม ่ 1 ครก้ง/ป  ผู้อ านวยงาร

งองงาร

เจ้าหน้าท  ่

รองอิิงารดี ฝ่ายดริหาร

ทรกพยางรมนุษย ์

งองงารเจ้าหน้าท  ่
 

4. ประชุมแลงเปล ย่นรู้เง ่ยวงกดงาร
ปฏิดกติงานี้านดกณฑติศึงษา 

1 ครก้ง/ป  หกวหน้า

ส านกงงาน

ดริหาร

ดกณฑิตศึงษา 

ผู้ช่วยอิิงารดี ฝ่าย

วิชางาร 

 

ส านกงงานดริหาร
ดกณฑิตศึงษา 

5. โครงงารสร้างความรู้ความเข้าใจ
เง ่ยวงกดงารประงกนคณุภาพงารศงึษา
ภายใน 

1 ครก้ง/ป  หกวหน้า

ส านกงงาน

ประงกนคณุภาพ

งารศึงษาฯ 

รองอิิงารดี ฝ่ายแผน

และพกฒนาคณุภาพองค์งร 

ส านกงงานประงกน
คุณภาพงารศึงษาฯ 

6. งิจงรรมพดปะนกงวิจกย 1 ครก้ง/ป  หกวหน้า
ส านกงงาน
ส่งเสริมดรหิาร
งานวิจกยฯ 

รองอิิงารดี ฝ่ายวิจกยฯ ส านกงงานส่งเสริม
ดริหารงานวิจกยฯ 

นกงศึงษา 1. จกีงิจงรรมจิตอาสาด าเพญ็ประโยชน์

เนื่องในวกนส าคกญของสถาดกน

พระมหางษกตริย์ งารท าดุญตกงดาตร/ถวาย

ภกตตาหารแี่พระสงฆ์เนื่องในวกนสถาปนา

มหาวิทยาลกยและส าคกญของชาติ  

2 ครก้ง/ป  หกวหน้างาน

ประชาสกมพกนิ์ 

ผู้อ านวยงารงองงลาง งองงลาง 

2. โครงงารอดรมเตร ยมความพรอ้ม

นกงศึงษาสหงิจศึงษา จ านวน 3 โครงงาร 

1.ระดดมาตรฐานสางล (ISO) 

2.งารพกฒนาดุคลิงภาพ 

3.ภาษาอกงงฤษในงารท างาน 

1 ครก้ง/ป  หกวหน้า

ส านกงงานพกฒนา

คุณภาพ

งารศึงษา 

รองอิิงารดี ฝ่ายวิชางาร ส านกงงานพกฒนา

คุณภาพงารศึงษา 

3. ปฐมนิเทศนกงศึงษาระีกดดกณฑติศึงษา ป ละ 2 

ครก้ง 

หกวหน้า

ส านกงงาน

ดริหาร

ดกณฑิตศึงษา 

ผู้ช่วยอิิงารดี ฝ่าย

วิชางาร 

ส านกงงานดริหาร

ดกณฑิตศึงษา 
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ผู้รับบริการ วิธกีารสร้างความผูกพัน ความถี่ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ  

ผู้ก ากับดูแล และติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

-ปฐมนิเทศนกงศึงษา 

- มอดทุนงารศึงษา 

- จกีงิจงรรมท เ่ปิีโองาสให้นกงศงึษาเข้า

ร่วม 

-จกีหาสถานท ่ให้นกงศึงษาไี้ท างจิงรรม 

เช่น ห้องสโมสรนกงศึงษา ห้องชมรม ห้อง

นกนทนางาร 

- จกีดริงารศูนย์งารให้ค าปรึงษาและแนะ

แนว 

1 ครก้ง/ป  หกวหน้างาน

งิจงรรม 

รองอิิงารดี ฝ่ายพกฒนา

นกงศึงษา 

ส านกงงานพกฒนา

นกงศึงษา 

5.พดปะสกงสรรค์นกงศึงษาทก้งไทยและ

ต่างชาติ 

1 ครก้ง/ป  หกวหน้า

ส านกงงานวิเทศ

สกมพกนิ์ 

ผู้ช่วยอิิงารดี ฝ่ายวิเทศ

สกมพกนิ์ 

ส านกงงานวิเทศ

สกมพกนิ์ 

6. ให้ความรู้เรื่องงารขกดข ่ปลอีภกย 1 ครก้ง/ป  หกวหน้า

ส านกงงานรกงษา

ความปลอีภกย 

รองอิิงารดี ฝ่ายดริหาร

ฯ 

ส านกงงานรกงษา

ความปลอีภกยฯ 

ผู้ม ส่วนไีส้่วน
เส ย 

1.จกีประชุมสภามหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  10 ครก้ง เจ้าหน้าท ่

ส านกงงานสภา

มหาวิทยาลกย 

งรรมงารและเลขานุงาร

สภามหาวิทยาลกย 

ส านกงงานสภา

มหาวิทยาลกย 

2.หนกงสือแจ้งเว ยนอิเล็งทรอนิงส์ (E-

document) เว็ดไซต์ของหน่วยงาน และ 

QR Code 

ตลอีป  หกวหน้า

ส านกงงาน

ตรวจสอด

ภายใน 

อิิงารดี  ส านกงงานตรวจสอด

ภายใน 

3.โครงงารให้ความรู้เง ่ยวงกดงฎหมายในงาร

ท างาน 

1 ครก้ง/ป  หกวหน้า

ส านกงงาน

งฎหมายและนติิ

งาร 

อิิงารดี  ส านกงงานงฎหมาย

และนิติงาร 

ร้านค้า โครงงารสร้างความรู้ความเข้าใจเง ่ยวงกด

ระเด ยดงารเงิน พกสีุ ใหม ่

1 ครก้ง/ป  ผู้อ านวยงาร

งองคลกง 

ผู้ช่วยอิิงารดี ฝ่ายคลกงฯ งองคลกง 

ศิษย์เง่า  - เชิญศิษย์เง่าเข้าร่วมงิจงรรมต่างๆ 

- สนกดสนุนงารท างานของงานศิษย์เง่า

ตลอีป  หกวหน้างาน

สวกสีิงาร 

รองอิิงารดี ฝ่ายพกฒนา

นกงศึงษา 

ส านกงงานพกฒนา

นกงศึงษา 
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ผู้รับบริการ วิธกีารสร้างความผูกพัน ความถี่ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ  

ผู้ก ากับดูแล และติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

สกมพกนิ์/สมาคมศิษย์เง่า 

- จกีสถานท ่ท างานของงานศิษย์เง่าสกมพกนิ์/

สมาคมศิษย์เง่า 

- แจ้งข่าวสารและงจิงรรมต่างๆให้ศิษย์เง่า

ทราดความเคลื่อนไหว 

- จกีงิจงรรมเพื่อพกฒนาความรู้และ

ประสดงารณ์ให้ศิษย์เง่า 

- งระตุ้นให้เงิีงารรวมตกวของศิษย์เง่าใน

จกงหวกีต่างๆ 

นกงเร ยนมกิยม
ตอนปลาย 

ตลาีนกี หลกงสูตร 1 ครก้ง/ป  ผู้อ านวยงาร

งองดริงาร

งารศึงษา 

รองอิิงารดี ฝ่ายวิชางาร งองดริงาร

งารศึงษา 

 
3.2 ข (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า.. 

สนอ. มอด. ไี้ง าหนีช่องทางรกดฟังข้อร้องเร ยนของลูงค้า ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศกพท์ เว็ดไซต์ สื่อสกงคม
ออนไลน์ อ เมล์ จีหมาย หนกงสือร้องเร ยน โียม งารรวดรวมข้อร้องเร ยน/ข้อเสนอแนะ น าเสนอผู้ดริหารและท ่ประชุม
คณะงรรมงารประจ าส านกงงานอิิงารดี  เพื่อพิจารณาแนวทางแง้ไข และี าเนินงารแง้ไขปรกดปรุงงารให้ดริงาร ซึ่งจาง
งารประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจในรอดท ่ผ่านมา ไม่พบข้อร้องเรียน หางเงิีพดข้อร้องเร ยนง็จะี าเนินงารตาม
ขก้นตอน ีกงน ้ 
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รับหนงัสืออทุธรณ์/ร้องทกุข์ 

เสนอคณะกรรมการอทุธรณ์และ
ร้องทกุข์ (7 วนั) 

รับ/ไมรั่บเร่ืองไว้พิจารณา 

พิจารณาอทุธรณ์หรือร้อง
ทกุข์ (7 วนั) 

วินิจฉัยอทุธรณ์/ร้องทกุข์ 

1. ร้องเร ยนี้วยตนเอง 

2. ส่งหนกงสือทางไปรษณ ย ์

3. ส่งหนกงสือถึงอิิงารดี  

4. ส่งหนกงสือท ่ส านกงงานงฎหมาย
และนิติงาร 

แจ้งผู้อทุธรณ์/ร้องทกุข์/
ผู้ เก่ียวข้อง 

No 

No 

Yes 

Yes 

แจ้งผู้ เก่ียวข้องปฏิบตัติาม
ค าวินิจฉัย 
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หมวด 6 การปฏิบัติการ 

 
6.1 กระบวนการท างาน (Work Processes) 
6.1ก(1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดท าขอก าหนดที่ส าคัญของผลิตภัณฑและกระบวนการท างาน. 
6.1ก(2) กระบวนการท างานทีส่ าคัญขององคกรมีอะไรบาง. อะไรคือขอก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการท างานเหลานี้. 
6.1ก(3) องคกรมีวิธีการอยางไรในการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการท างานเพื่อใหเปนไปตามขอก าหนด.  
 สนอ.มอด. โียคณะงรรมงารส านกงงานอิิงารดี  ง าหนีระดดงาน (Work system) อองเป็นระดดงานหลกง และ
ระดดงานสนกดสนุน ตามผลิตภกณฑ์/ดริงารหลกงตามท ่ระดุใน OP 1ง(1) ระบบงานหลักคือ ระดดงานท ่เง ่ยวข้องงกด (1) ดริงาร
สนกดสนุนงารี าเนินงานตามพกนิงิจของมหาวิทยาลกยทก้งี้านงารเร ยนงารสอน วิจกย ดริงารวิชางาร และท า นุด ารุง
ศิลปวกฒนิรรม ไี้แง่ ระดดงานผลิตดกณฑิต ระดดงานวิจกย ระดดงานดริงารวิชางาร และระดดงานท านุด ารุงศิลปวกฒนิรรม (2) 
ดริงารให้ข้อมูลข่าวสารงารี าเนินงานของมหาวิทยาลกยและหน่วยงานในสกงงกี ไี้แง่ ระดดงานประชาสกมพกนิ์และงารสื่อสาร
องค์งร  (3) ดริหารจกีงารโครงสร้างพื้นฐาน และระดดสาิารณูปโภค ไี้แง่ ระดดงานโครงสร้างพืน้ฐานและสาิารณูปโภค  และ 
(4) ระดดงารรกงษาความปลอีภกยภายในมหาวิทยาลกย ไี้แง่ ระดดงานรกงษาความปลอีภกย ส่วนระบบงานสนับสนุนได้แก่ 
ระดดงานสารดรรณและดริหารทก่วไป ระดดงานวิเทศสกมพกนิ์ ระดดงานแผนและงดประมาณ ระดดงานงารเงินและพกสีุ 
ระดดงานดริหารดุคคล ระดดงานประงกนคุณภาพงารศึงษา ระดดดริหารจกีงารสภามหาวิทยาลกย ระดดงานตรวจสอดภายใน 
ระดดงานงฏหมายและนิติงาร ทก้งน ้แต่ละระดดงานม งระดวนงานท ่ส าคกญตามตารางท ่ 6.1-1 และ 6.1-2 โียผู้รกดผิีชอด
งระดวนงานของแต่ละระดดงานง าหนีจางมาตรฐาน (พ.ร.ด. งฎหมาย งฎระเด ยด งฎเงณฑ์ หรือข้อดกงคกด) ท ่เง ่ยวข้องและ
ตกวช ้วกีงระดวนงาน พร้อมทก้งสื่อสารแง่ผู้เง ่ยวข้องเพื่อรกดทราดและปฏิดกติตาม  โียยกงไม่ไี้พิจารณาข้อง าหนีท ่ส าคกญ และน า
ข้อง าหนีท ่ไี้มาง าหนีงระดวนงาน ซึ่ง สนอ.มอด. อยู่ระหว่างงารวิเคราะห์ข้อมูลจางความต้องงารและความความคาีหวกง
ของลูงค้า (ผู้รกดดริงาร) หรือผู้ม ส่วนไี้ส่วนเส ย เพื่อมาง าหนีเป็นข้อง าหนีท ่ส าคกญ และน ามาใช้ในงารอองแดดผลิตภกณฑ์ /
ดริงารและงระดวนงานต่อไป  

ตารางที่ 6.1-1 ระบบงานหลักและกระบวนงานที่ส าคัญ 

กระบวนการส าคัญ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด ผู้ดูแลกระบวนงาน 

ระบบงานผลิตบัณฑิต 

1. งานทะเบียนนกัศึกษาและประมวลผล  
1.1 งานทะเด ยนประวกตินกงศึงษา  
- ดกนทึงข้อมูลประวกตินกงศึงษาผ่านทาง 
http://reg.ubu.ac.th  

1.  ระเด ยดมหาวิทยาลกย
อุดลราชิาน  ว่าี้วย "ระดดและ
งลไงงารดริหารหลกงสูตรและงาร
จกีท ารายละเอ ยีของหลกงสูตร 
พ.ศ.2558"  

1. ร้อยละงารรกดนกงศึงษาตาม

แผนท ่ง าหนี (ปรญิญาตร ) 

2. ร้อยละงารรกดนกงศึงษาตาม

แผนท ่ง าหนี (ดกณฑิตศึงษา) 

ผู้อ านวยงารงอง

ดริงารศึงษา 
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- ปรกดปรุงข้อมูลทะเด ยนประวกติในระดด
ทะเด ยนฯ  
1.2 งานทะเด ยนนกงศึงษา  
- จกีท าประงาศฯ ง าหนีงารลงทะเด ยน
เร ยน  
1.3 งานสถานภาพนกงศึงษา 
- ตรวจสอดผลงารเร ยนนกงศึงษาตาม
ข้อดกงคกด 
- จ าแนงสภาพนกงศึงษา 
- จกีท าประงาศสถานภาพ  
1.4 งานรกดเข้า 
ระีกดปริญญาตร  
- จกีงิจงรรมนิทรรศงารตลาีนกี   
หลกงสตูร 
- จกีประชุมผู้ดริหารและอาจารย์ แนะแนว
โรงเร ยนมกิยมศึงษา 
- จกีงิจงรรมแนะแนวงารศึงษาตอ่โรงเร ยน
มกิยมศึงษา/อาช วศึงษา/เทคนิค 
- จกีงิจงรรมเตร ยมความพร้อมในงารเข้า
ศึงษาต่อในมหาวิทยาลกยอุดลราชิาน   
ระีกดดกณฑติศึงษา 
- จกีงิจงรรมแนะแนวงารศึงษาตอ่ยกงสถาน
ประงอดงาร/หน่วยงานราชงารภาครกฐและ
เองชน  
1.5 งานมาตรฐานงารศึงษา  
มาตรฐานหลกงสูตร 
- งารเปิีหลกงสตูรใหม ่
- ตรวจสอดแผนงารเปิี หลกงสูตรใหม่ ใน
แผนของมหาวิทยาลกย 
- วิเคราะห์ และตรวจสอดเองสาร
ประงอดงารพิจารณา ไี้แง่ ดทสรุปงาร
เปิีหลกงสูตรใหม่ ผลงารส ารวจความ

2. ประงาศมหาวิทยาลกย เรื่อง 
"หลกงเงณฑ์งารปิี หลกงสูตร พ.ศ. 
2552 
3. ประงาศมหาวิทยาลกย เรื่อง 
"แนวทางงารี าเนินงานหลกงสูตร
ตามงรอดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระีกดอุีมศึงษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2553" 
4. ข้อดกงคกดมหาวิทยาลกย ว่าี้วย 
"งารศึงษาระีกดปรญิญาตร  พ.ศ. 
2553 
5. ข้อดกงคกดมหาวิทยาลกย ว่าี้วย 
"งารศึงษาระีกดปรญิญาตร  พ.ศ. 
2561 
6. ข้อดกงคกดมหาวิทยาลกย ว่าี้วย 
"งารศึงษาระีกดดกณฑิตศึงษา 
พ.ศ. 2562 

 
 
 

3. ร้อยละงารเพิ่มขึน้ของ

ผู้สมกครเข้าศึงษาต่อระีกด

ปริญญาตร  

4. ร้อยละงารเพิ่มขึ้นของ

ผู้สมกครเข้าศึงษาต่อระีกด

ดกณฑิตศึงษา 

5. ร้อยละของนกงศึงษาตง

ออง 

6. ร้อยละของนกงศึงษาท ่เร ยน

ส าเรจ็ตามหลกงสูตรต่อจ านวน

ท ่รกดเข้า 

7. ร้อยละหลกงสตูรท ่

ี าเนินงารเปิีหลกงสตูรใหม่

หรือปรกดปรุงหลกงสตูรทกนตาม

ง าหนีเวลา 
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ต้องงาร มคอ.2 รายละเอ ยีของหลกงสตูร 
มคอ.3รายละเอ ยีของรายวิชา มคอ.4 
รายละเอ ยีของงารฝึงประสดงารณ์
ภาคสนาม (ถ้าม ) ให้เป็นไปตามงฎเงณฑ์ 
ระเด ยด ข้อดกงคกดท ่เง ่ยวข้อง 
- งารปรกดปรุงหลกงสูตร  
ตามรอดระยะเวลางารปรกดปรุงหลกงสูตร 5 
ป  หรือ ปรกดปรุงหลกงสูตรให้ทกนสมกย (ปรกด
ใหญ่)  
- ง าหนีแผนงารี าเนินงานของหลกงสตูรท ่
ครดรอดปรกดปรุง 
ง างกดติีตามหลกงสูตรท ่ครดรอดปรกดปรุง 
และแจ้งไปยกงคณะเพื่อเตร ยมงารปรกดปรุง
หลกงสตูร   
- ส่งเสริมสนกดสนุนงารเร ยนงารสอน  
 - รวดรวมข้อมูลสารสนเทศีา้นสหงิจ
ศึงษา 
2. งานบริหารบัณฑิตศึกษา 
- ง างกด ตรวจสอดงารท าวิทยานิพนิ์และ
งารค้นคว้าอิสระของนกงศึงษาใหม้ มาตรฐาน
ตามเงณฑ ์
- งารแต่งตก้งและควดคมุสกี ส่วนและ
คุณสมดกติอาจารย์ท ่ปรึงษาวิทยานิพนิ์และ
งารค้นคว้าอิสระ 
- งารแต่งตก้งคณะงรรมงารสอดวิทยานิพนิ์
และงารค้นคว้าอิสระ 

1. พระราชดกญญกติงารศึงษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แง้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉดกดท ่ 2) พ.ศ. 2545 
2. เงณฑ์มาตรฐานหลกงสตูรและ
งรอดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระีกดอุีมศึงษาแห่งชา 

1.ร้อยละของนกงศึงษาระีกด
ดกณฑิตศึงษาส าเร็จงารศึงษา
ตามแผน 
2. ร้อยละ 90 ของนกงศึงษาท ่
ม ผลงานวิจกยไี้ต พิมพ์เผยแพร่
ระีกดชาติและนานาชาติ ตาม
เงณฑ์ท ่หลกงสตูรง าหนี 

หกวหน้าส านกงงาน
ดริหารดกณฑติศึงษา 

3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- ง างกดตรวจสอดให้หลกงสตูรม มาตรฐาน
ตามเงณฑ ์
- ส่งเสริมให้นกงศึงษา คณาจารย์ในหลกงสตูร
สหงิจศึงษาไี้รกดงารพกฒนาี้านสหงิจ
ศึงษางกดสถานประงอดงาร 

1. พระราชดกญญกติงารศึงษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แง้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉดกดท ่ 2) พ.ศ. 2545 
2. เงณฑ์มาตรฐานหลกงสตูรและ
งรอดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระีกดอุีมศึงษาแห่งชาต ิ

1. ร้อยละของหลกงสูตรท ่ 
สงอ.รกดทราด 
2. ร้อยละของหลกงสูตรท ่ผ่าน
งารประเมินตามเงณฑ์ TQR 
ไม่น้อยงว่าระีกด ี  

หกวหน้างานพกฒนา
คุณภาพงารศึงษา 
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3.ร้อยละของนกงศึงษาและ
อาจารย์ในหลกงสูตรสหงิจ
ศึงษา ท ไ่ี้รกดงารปฏิดกติงาน
จริงในสถานประงอดงาร 

4. งานพัฒนานักศึกษา 
- พกฒนาทกงษาะนกงศึงษาและสนกดสนุนงาร
จกีงิจงรรมนกงศึงษา 
- งระดวนงารสนกดสนุนทุนงารศงึษา 
- งระดวนงารจกีท าฐานข้อมูลศิษย์เง่า ม.
อุดลฯ 

1. ประงาศมหาวิทยาลกย เรื่อง 
"อกตลกงษณ์นกงศึงษาและ
คุณลกงษณะดกณฑติท ่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลกยอุดลราชิาน " 
2. ข้อดกงคกดเงื่อนไขของแหล่งทุน 

1. ร้อยละความส าเร็จของแผน
โครงงาร/งิจงรรมท ่จกีให้
ส าหรกดนกงศึงษา 

หกวหน้าส านกงงาน
พกฒนานกงศึงษา 

2. ร้อยละของนกงศึงษาท ่เข้า
ร่วมงิจงรรม 
3. จ านวนโครงงาร/งิจงรรม
นกงศึงษา 
4. ความพึงพอใจของ
ผู้รกดดริงาร 
5. จ านวนทุนงารศึงษา 

6. จ านวนนกงศึงษาท ่ไี้รกด
ทุนงารศึงษา 
7. ร้อยละความส าเร็จของงาร
จกีท าฐานข้อมูลศิษย์เง่า ม.
อุดลฯ 

ระบบงานวิจัย ระบบงานบริการวิชาการ และระบบงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. งารพกฒนาโครงงารวิจกย โครงงารดริงาร
วิชางารและโครงงารท านุด ารุง
ศิลปวกฒนิรรม 

1. จริยิรรมงารวิจกย ส านกงงาน
คณะงรรมงารวิจกยแห่งชาติ (วช.)  
2. ระเด ยดเงินรายไี้ 
มหาวิทยาลกยป  2560  
3. ระเด ยดงารดริหารงดประมาณ 
2548 

1. ร้อยละของโครงงารวิจกย/
ดริงารวิชางาร/ท านุด ารุง
ศิลปวกฒนิรรมท ่น าไปใช้ใน
งารพกฒนาคุณภาพช วิต 

หกวหน้าส านกงงาน
ส่งเสริมดรหิาร
งานวิจกยฯ 

2. พกฒนาดุคลางรี้านงารวิจกย งารดริงาร

วิชางารและงารท านุด ารุงศลิปวกฒนิรรม 

2. ร้อยละของดุคลางรท ่ไี้รกด
งารฝึงอดรมหรือพกฒนาทกงษะ 

3. งารพกฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

มาตรฐานงารวิจกย งารให้ดริงารวิชางาร

และงารท านุด ารุงศิลปวกฒนิรรม 

3. ร้อยละของผลงานวิจกยท ่
น าไปใช้ประโยชน์ 
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4. ส่งเสรมิงารน าผลงานวิจกยไปใช้ประโยชน์

และงารเผยแพร่ผลงานดริงารวิชางารและ

งานท านุด ารุงศิลปวกฒนิรรม 

4. จ านวนแหล่งเร ยนรู้ท ่
สามารถให้ดริงารแง่
ประชาชน 

ระบบงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร   
เผยแพร่ประชาสกมพกนิ์ข้อมูลของ

มหาวิทยาลกยผ่านทางช่องทางตา่งๆ  

พระราชดกญญกติว่าี้วยงาร

งระท าความผิี เง ่ยวงกด

คอมพิวเตอร์ 

ระีกดงารรกดรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของมหาวทิยาลกย ในงลุ่ม
ดุคลางร ลูงค้า (ผู้รกดดริงาร) 
และผูม้ ส่วนไีส้่วนเส ย 

ผู้อ านวยงารงองงลาง 

ระบบงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค    

งารดริหารจกีงารโครงสร้างพื้นฐาน และ

ระดดสาิารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

นโยดายงารประหยกีพลกงงาน

มหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  

1.ระีกดความพึงพอใจของ 
ดุคลางรท ่ม ต่องารดริหาร
จกีงาร ระดดสาิารณูปโภค 
และสิ่งแวีล้อม ในหน่วยงาน 
และส านกงงานอิิงารดี   
2. ร้อยละของงารประหยกี
พลกงงาน 
3. ผลงารประเมินตามเงณฑ์ 
UI Green Metric 

หกวหน้าส านกงงาน
ดริหารงายภาพและ
สิ่งแวีล้อม 

ระบบงานรักษาความปลอดภัย 

1. งารป้องงกนและรกงษาความปลอีภกยช วิต

และทรกพยส์ินของดุคลางรและนกงศึงษา 

2. ควดคุม ีูแลและอ านวยความสะีวง

ี้านงารจราจร 

1. ระเด ยดส านกงนายงรกฐมนตร ว่า
ี้วยงารรกงษาความปลอีภกย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
2. พระราชดกญญกติจราจรทางดง 
ฉดกดท ่ 12 พ.ศ. 2562 

1. ร้อยละงารสวมหมวงนิรภกย  
2. ร้อยละงารลีลงของข้อ
อุดกติเหตุและอาชญางรรม 

หกวหน้าส านกงงาน
รกงษาความปลอีภกย 
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ระบบงานสารบรรณและบริหารทั่วไป 

1. งารดริหารจกีงารระดดรกด-ส่งเองสาร 
ดริหารจกี งารหนกงสือราชงาร 
2. งารสนกดสนุนงารจกีงารประชุมของ
ผู้ดริหารมหาวิทยาลกย และส านกงงาน
อิิงารดี  
3. งารดริงารไปรษณ ย์ และดริงารห้อง
ประชุม/โสตทกศนูปงรณ ์
4. งารดริงารยานพาหนะโียสารส าหรกด
ดุคลางรและนกงศึงษาของมหาวิทยาลกย 

1. ระเด ยดส านกงนายงรกฐมนตร ว่า
ี้วยงานสารดรรณ พ.ศ.2526 
และท ่แง้ไขเพิม่เตมิ 2548 
2. พระราชดกญญกติข้อมูลขา่วสาร
ของราชงาร พ.ศ. 2540 
3. ระเด ยดว่าี้วยงารรกงษา
ความลกดของทางราชงาร พ.ศ. 
2544 
4. ระเด ยดส านกงนายงรกฐมนตร  
ว่าี้วยงารให้ข่าวและดรหิาร
ข่าวสารของทางราชงาร พ.ศ. 
2529 
5. ระเด ยดส านกงนายงรกฐมนตร  
ว่าี้วยรถราชงาร พ.ศ.2523 และ
ท ่แง้ไขเพิ่มเตมิ (ฉดกดท ่ 2) พ.ศ.
2530, (ฉดกดท ่ 3) พ.ศ.2535, 
(ฉดกดท ่ 4) พ.ศ.2538, (ฉดกดท ่ 5) 
พ.ศ.2541, (ฉดกดท ่ 6) พ.ศ.2545 
6. พระราชดกญญกติรถยนต์ พ.ศ.
2522 และงฎงระทรวง ฉดกดท ่ 
11 และฉดกดท ่ 22 

1. ร้อยละของหน่วยงานท ่น า
ระดด E-document มาใช้ 
2. ร้อยละของหน่วยงานท ่น า
ระดด E-Meeting มาใช้ 
3. ความพึงพอใจงารให้ดริงาร
ี้านห้องประชุม/
โสตทกศนูปงรณ ์
4. ความพึงพอใจงารให้ดริงาร
ของพนกงงานขกดรถ 

ผู้อ านวยงารงองงลาง 

ระบบงานวิเทศสัมพันธ ์

งารสร้างความร่วมมือ MOU งกดหน่วยงาน

ภายนอง 

นโยดายมหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  

ี้านความร่วมมืองกดนานาชาต ิ

1. จ านวน MOU ทางวิชางาร

ท ่ร่วมงกดนานาชาต ิ

2. เครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชางารทก้งในและต่างประเทศ 

หกวหน้าส านกงงาน
วิเทศสกมพกนิ ์

ระบบงานแผนและงบประมาณ 
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1. งารดริหารจกีงารงดประมาณ 
2. งารติีตามประเมินผล 

1. พระราชดกญญกติวิิ งาร
งดประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ระเด ยดมหาวิทยาลกย
อุดลราชิาน  ว่าี้วยงารเงินและ
ทรกพย์สิน พ.ศ. 2560 และ ฉดกดท ่ 
2, ฉดกดท ่ 3 พ.ศ. 2561 

1. ร้อยละเฉล ่ยของงารดรรลุ
เป้าหมายตกวช ้วกีตาม แผนงล
ยุทิ์ ของส านกงงานอิิงารดี   
2. ร้อยละเฉล ่ยของงารดรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิดกติงาร
ประจ าป  

ผู้อ านวยงารงอง
แผนงาน 

ระบบงานการเงินและพัสด ุ  
งารจกีงารระดดสารสนเทศี้านงารเงิน 

งารคลกง งารพกสีุ และงารดกญช  

1. พระราชดกญญกติจกีซื้อจกีจ้าง
และงารดริหารพกสีภุาครกฐ พ.ศ. 
2560 
2. พระราชดกญญกติวิิ งาร
งดประมาณ พ.ศ. 2561  
3. พระราชดกญญกติวินกยงารเงินงาร
คลกงของรกฐ พ.ศ. 2561 

1. ร้อยละของงารจกี สรร
งดประมาณตามแผนปฏิดกติ
งารและแผนงารใช้จ่าย
ประจ าป  (ส านกงงาน
อิิงารดี ) 
2. ร้อยละงารเดิงจ่าย
งดประมาณแผ่นีินตามแผน 

ผู้อ านวยงารงองคลกง 

ระบบงานบริหารบุคคล 
1. งารดริหารอกตราง าลกง 
2. งารพกฒนาดุคลางร 
3. งารส่งเสริมความง้าวหน้า 
4. งารประเมินผลงารปฏิดกติงาน 
5. งานทะเด ยนประวกติและสารสนเทศ 
6. งารจกีสวกสีิงาร 

1. ข้อดกงคกดมหาวิทยาลกยฯ ว่าี้วย 
งารง าหนีงรอดอกตราง าลกงของ
ดุคลางร พ.ศ. 2558 และท ่แง้ไข
เพิ่มเตมิ 
ประงาศมหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  
เรื่อง งารง าหนีสมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถ และทกงษะท ่
จ าเป็นในงารปฏดิกติงานส าหรกด
ดุคลางร สกงงกีมหาวิทยาลกย
อุดลราชิาน  พ.ศ. 2556  
2. ประงาศ ง.พ.อ. เรื่อง 
หลกงเงณฑ์และวิิ งารพิจารณา
แต่งตก้งดุคคลให้ี ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารยฯ์ พ.ศ. 2560  
3. ประงาศ ง.พ.อ.เรื่อง มาตรฐาน
งารง าหนีระีกดต าแหน่งและงาร
แต่งตก้งข้าราชงารพลเรือนใน

1. ร้อยละของหน่วยงานท ่ม 
อกตราง าลกงเป็นไปตามงรอด
อกตราง าลกงตามเงณฑ์ท ่
ง าหนี 
2. ร้อยละของอาจารย์ท ม่ 
คุณวุฒิปรญิญาเองเพิ่มขึ้นต่อ
จ านวนดุคลางรทก้งหมี 
3. ร้อยละของอาจารยแ์ละ
ดุคลางรสายสนกดสนุนท ร่ะีกด
สมรรถนะท ่สูงขึ้นต่อจ านวน
ดุคลางรทก้งหมี 
4. ร้อยละงารเพิ่มขึ้นของ
ดุคลางรท ่ม ผลงารประเมินผล
งารปฏิดกตริาชงาร
องค์ประงอดพฤติงรรมงาร
ปฏิดกติงาน อยู่ในระีกดสูง 

ผู้อ านวยงารงองงาร
เจ้าหน้าท  ่
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สถาดกนอุีมศึงษาให้ี  ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2553 
4. ประงาศ ง.พ.อ. เรื่อง 
หลกงเงณฑ์และวิิ งารประเมินผล
งารปฏิดกตริาชงารของข้าราชงาร
พลเรือนในสถาดกนอุีมศึงษา พ.ศ. 
2553 
5. ข้อดกงคกดมหาวิทยาลกย
อุดลราชิาน  ว่าี้วยหลกงเงณฑ์
และวิ  ิงารประเมินผลงารปฏิดกติ
ราชงารของข้าราชงารพลเรือนใน
สถาดกนอุีมศึงษา สกงงกี
มหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  พ.ศ. 
2553 
6. มาตรฐานีา้นความปลอีภกย
ของข้อมูล ของส านกงคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
ระเด ยดสวกสีิงารมหาวิทยาลกย
อุดลราชิาน  พ.ศ. 2549 

5. ร้อยละของอาจารยป์ระจ า
ท ่ม ต าแหน่งทางวิชางารต่อ
จ านวนอาจารย์ทก้งหมี (ผศ. 
รศ. ศ.) 
6. ร้อยละของดุคลางรสาย
สนกดสนุนท ่ม ระีกดต าแหน่ง
สูงขึ้น ต่อจ านวนดุคลางรสาย
สนกดสนุนทก้งหมี 
7. จ านวนงารอุทิรณผ์ลงาร
ประเมินผลงารปฏิดกติราชงาร 
ผลงารประเมินระดดความ
ปลอีภกยของข้อมลูอยู่ใน
เงณฑ์ท ่ง าหนี  
ร้อยละของดุคลางรท ่ม 
ความสุขในงารปฏิดกติงาน 
ร้อยละความผูงพกนของ
ดุคลางรท ่ม ต่อมหาวิทยาลกย 

ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
งารง างกดติีตามและประเมินผลงาร

ประงกนคณุภาพงารศึงษา 

1. พระราชดกญญกติงารศึงษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แง้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉดกดท ่ 2) พ.ศ. 2545 
2. นโยดายงารประงกนคณุภาพ
ของมหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  
 

จ านวนคณะ/ส านกงท ่ผ่าน
เงณฑ์ EdPEx 200 
 

หกวหน้าส านกงงาน
ประงกนคณุภาพ
งารศึงษาฯ 

ระบบบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัย 

งารจกีท าปฏิทินงารประชุมสภา

มหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  ประจ าป  

ข้อดกงคกดมหาวิทยาลกย

อุดลราชิาน  ว่าี้วยงารประชุม

สภามหาวิทยาลกย พ.ศ. 2537 

 

ร้อยละของจ านวนงารจกี

ประชุมสภามหาวิทยาลกย 

หกวหน้าส านกงงานสภา
มหาวิทยาลกย 



  

รายงานประเมินตนเอง ส านกงงานอิิงารดี  ป งดประมาณ 2562 29 

 

กระบวนการส าคัญ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด ผู้ดูแลกระบวนงาน 

ระบบงานตรวจสอบภายใน 
1. งารประเมินความเส ่ยงเพื่อวางแผนงาร

ตรวจสอดภายใน 

2. งารจกีท าแผนงารตรวจสอดภายใน

ประจ าป  

1. หลกงเงณฑ์งารประเมินความ

เส ่ยงเพื่อวางแผนงารตรวจสอด

ภายใน ท ่งระทรวงศึงษาิิงาร

ง าหนี 

2. หลกงเงณฑ์งระทรวงงารคลกงว่า

ี้วยมาตรฐานและหลกงเงณฑ์

ปฏิดกติีารตรวจสอดภายใน

ส าหรกดหน่วยงานภาครกฐ พ.ศ. 

2561 

3. นโยดายงารตรวจสอดภายของ

อิิงารดี และคณะงรรงมาร

ตรวจสอดประจ ามหาวิทยาลกย 

1. ร้อยละของจ านวนรายงาน
ผลตรวจสอดท ่รายงานถึง
หน่วยงานกดตรวจ ใน 1 
ป งดประมาณ  
2. ร้อยละของจ านวนหน่วยรกด
ตรวจท ่ม งารรายงานผลงาร
ี าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของส านกงงานตรวจสอด
ภายใน ใน 1 ป งดประมาณ 

หกวหน้าส านกงงาน
ตรวจสอดภายใน 

ระบบงานกฎหมายและนติิการ  

งารจกีงารข้อร้องเร ยน 

 

เงณฑ์งารประเมินคุณิรรมและ

ความโปร่งใส (ITA) 

1. จ านวนข้อร้องเร ยนของ
ลูงค้า/ ผู้รกดดริงาร 

2. ร้อยละของข้อร้องเร ยนท ่
แง้ไขไี ้

หกวหน้าส านกงงาน
งฎหมายและนติิงาร 

 
ข. การจัดการและการปรับปรงุกระบวนการ 
6.1 ข (1) องคกรมั่นใจไดอยางไรวาการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างานเหลานี้จะเปนไปตามขอก าหนดที่
ส าคัญ.  

สนอ. มอด. ง าหนีตกวช ้วกีของงระดวนงานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานท ่เง ่ยวข้อง (พ.ร.ด. งฎหมาย งฎระเด ยด งฎเงณฑ์ 
หรือข้อดกงคกด) ทก้งงระดวนงานหลกงและงระดวนงารสนกดสนุนตามตารางท ่ 6.1-1 และ 6.1-2 โียมอดหมายให้ผู้ีูแล
งระดวนงารเป็นผู้จกีเง็ดข้อมูลและรายงานตามรายไตรมาส  อย่างไรง็ตามงารจกีเง็ดและรายงานข้อมูลตกวช ้วกีเหล่าน ้ในปัจจุดกน
ม งารจกีเง็ดและรายงานข้อมูลตกวช ้วกีเพ ยงดางตกวช ้วกีโียเฉพาะตกวช ้วกีท ่อยู่ในแผนยุทิศาสตร์ของมหาวิทยาลกย รายงานต่อ
คณะงรรมงารดริหารมหาวิทยาลกย ีกงนก้นในป งดประมาณ 2563 คณะงรรมงารส านกงงานอิิงารดี เห็นควรให้ทดทวนตกวช ้วกี
งระดวนงานทก้งหมี ง าหนีค่าเป้าหมาย และรายงานต่อคณะงรรมงารส านกงงานอิิงารดี ในทุง 3 เีือนหรือรายไตรมาส และ
พกฒนาระดดงารจกีเง็ดและข้อมูลตกวช ้วกีเหล่าน ้ให้สามารถรายงานข้อมูลไี้แดด realtime 
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6.1ข (2) องคกรมีวิธีการอยางไรในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ. 
สนอ. มอด.ง าหนีงระดวนงารสนกดสนนุท ่ส าคกญ โียคณะงรรมงารประจ าส านกงงานอิิงารดี  พิจารณาจางระดดงาน

ท ่ช่วยให้งารี าเนนิงานท ่เง ่ยวข้องงกดผลิตภกณฑ์หรือดริงารส าคกญตามท ่ระดุใน OP1ง(1)  ประสดผลส าเร็จ ตามตารางท ่ 6.1-2     
 
6.1 ข (3) องคกรมีวิธีการอยางไรในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อปรับปรุงผลติภัณฑและผลการด าเนินการเสริมสราง
ความแข็งแกรงของสมรรถนะหลักขององคกร และลดความแปรปรวนของกระบวนการ 

สนอ. มอด. ปรกดปรุงงระดวนงารท างานโียใช้งระดวนงาร PDCA โียไี้น าผลลกพิ์จางงารี าเนินงาร และจางงาร
ประเมินความพึงพอใจ มาวิเคราะห์และปรกดปรุงงารดริงารและงระดวนงาร ีกงน ้ 

1. รายงานผลงารี าเนินงานและผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงงารงิจงรรม/ผู้ใช้ดริงาร เสน อต่อท ่
ประชุมคณะงรรมงารประจ าส านกงงานอิิงารดี  เพื่อพิจารณาและให้ข้อคิีเห็น เพื่อหาแนวทางปรกดปรุงพกฒนาร่วมงกน 

2. ข้อมูลข้อคิีเห็น/ข้อเสนอแนะจางลูงค้า (ผู้รกดดริงาร)  ดุคลางรและผู้ม ส่วนไี้ส่วนเส ยจางช่องทางต่างๆ เช่น งาร
สนทนา สื่อออนไลน์ จะน ามาดองเล่าและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมงกนในท ่ประชุมต่างๆ ทก้งเป็นทางงารและไม่เป็นทางงาร 

3. รายงานผลตามตกวช ้วกีแผนงลยุทิ์ส านกงงานอิิงารดี  เสนอต่อท ่ประชุมคณะงรรมงารประจ าส านกงงานอิิงารดี  
และท ่ประชุมคณะงรรมงารดริหารมหาวิทยาลกย เป็นรายไตรมาส/รายป  ตามความเหมาะสม โียท ่ประชุมจะพิจารณาผลงาร
ปฏิดกติงานตามตกวช ้วกี ช ้แจงปัญหา/อุปสรรค ปัจจกยความส าเร็จ และหาแนวทางปรกดปรุงพกฒนาให้ดรรลุเป้าหมาย 

นองจางน ้ส านกงงานอิิงารดี ยกงไี้ใช้งระดวนงารแลงเปล ่ยนเร ยนรู้ (KM) มาพกฒนางระดวนงานให้ี ขึ้นหรือลี
ขก้นตอนงารท างาน อาทิ งระดวนงานขอต าแหน่งทางวิชางารของดุคลางรสายวิชางาร อ งทก้งยกงไี้น าเทคโนโลย สารสนเทศมา
ช่วยในงารพกฒนางระดวนงาน อาทิ ระดด TQF ท าให้งารท างานตอดสนองต่อความต้องงารของผู้ใช้ดริงาร 
 
ค. องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดการหวงโซอุปทาน 
           สนอ.มอด. ม วิิ งารจกีงารห่วงโซ่อุปทานงกดพกนิมิตร คู่ความร่วมมือ หรือผู้ส่งมอด ท ่สนกดสนุนงารี าเนินงานของ 
สนอ.มอด. ให้ดรรลุพกนิงิจของหน่วยงานในส านกงงานอิิงารดี  ีกงแสีงในตารางท ่ 6.1-3 

 

ตารางที่ 6.1-3 วิธีการจัดการห่วงโซ่อุปทานกับพันธมิตร คู่ความร่วมมือ หรือผู้ส่งมอบ 

ห่วงโซ่อุปทาน เกณฑ์การ
คัดเลือก การก ากับตดิตาม การประเมิน การปรับปรุง การจัดการ เมื่อไม่

ด าเนินการปรับปรุง 

 ส านกงคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

- ประชุม 

ดกนทึงข้อความ 
งารส่งมอดงานเป็นไป
ตามเงื่อนไขท ่ง าหนี 

ดกนทึงข้อความ
หรือประสานงกด
ผู้ท ่รกดผิี ชอด
โียตรง 

เชิญประชุมร่วมงกนหรือ
เสนอผู้ดริหารท ่
เง ่ยวข้องรกดทราดเพื่อ
หาแนวทางงารแง้ไข 
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ห่วงโซ่อุปทาน เกณฑ์การ
คัดเลือก การก ากับตดิตาม การประเมิน การปรับปรุง การจัดการ เมื่อไม่

ด าเนินการปรับปรุง 

สถานปฏิดก ติ งาร
งาร โ ร งแรมและ
งารท่องเท ่ยว 

- โทรศกพท์  
ไลน ์

งารส่งมอดงานเป็นไป
ตามเงื่อนไขท ่ง าหนี 

ประสานงกดผู้ท ่
รกดผิีชอด
โียตรง 

เสนอผู้ดริหารท ่
เง ่ยวข้องรกดทราดเพื่อ
หาแนวทางงารแง้ไข 

Vision net  1. เสนอราคาตรง
ตามคุณลกงษณะ
เฉพาะท ่ง าหนี  

2. เสนอราคาต่ า
งว่าเมื่อเท ยดงกด
ดริษกทอ่ืน  

ติีตามี าเนินงาน
ตามสกญญาหรือ
ข้อตงลง 

ร ะ ด ด เ ท ค โ น โ ล ย 
สารสนเทศเสร็จตาม 
TOR และสามารถใ ช้
งานไี้ตามระยะเวลาท ่
ง าหนี 
 

ประสานงกดผู้ท ่
รก ด ผิ ี ช อ ด
โียตรง 

ประชุมร่วมงกน 

ปรกดเมื่อไม่เสร็จตาม
เวลาท ่ง าหนี 
 

ผู้รกดเหมาง่อสร้าง 
อาคารส านกงงาน
อิิงารดี  (งาน
พกสีุ) 

1. เสนอราคาตรง
ตามคุณลกงษณะ
เฉพาะท ่ง าหนี  

2. เสนอราคาต่ า
งว่าเมื่อเท ยดงกด
ดริษกทอ่ืน  

1. ี าเนินงาร
จกีซื้อ ตามระเด ยด
ต่างๆ ท ่เง ่ยวข้อง 
อาทิ พ.ร.ด.งาร
จกีซื้อจกีจ้างและ
งารดริหารพกสีุ
ภาครกฐ และ
ระเด ยด
งระทรวงงารคลกง
ว่าี้วยงารจกี ซื้อ
จกีจ้างและงาร
ดริหารพกสีุภาครกฐ 

2. ติีตาม/
ประสานงกดผูส้่ง
มอดเพื่อให้งารส่ง
มอดและเดิง
จ่ายเงินเป็นไปตาม
ระยะเวลาท ่ง าหนี 

งารส่ งมอดและ เดิ ง
จ่ า ย เ งิ น เ ป็ น ไ ป ต า ม
ระยะเวลาท ่ง าหนีตาม
สกญญา 

เร่งี าเนินงารส่ง
มอดสินค้า 

ช าระค่าปรกดตามอกตราท ่
ร ะ ดุ ไ ว้ ใ น ร ะ เ ด ย ด
งระทรวงงารคลกงว่า
ี้วยงารจกีซื้อจกีจ้าง
และงารดริหารพกสีุ
ภาครกฐ   

ร้านค้า (งองคลกง) 1. เสนอราคาตรง
ตามคุณลกงษณะ
เฉพาะท ่ง าหนี  

2. เสนอราคาต่ า
งว่าเมื่อเท ยดงกด
ดริษกทอ่ืน  

1. ี าเนินงาร
จกีซื้อ ตามระเด ยด
ต่างๆ ท ่เง ่ยวข้อง 
อาทิ พ.ร.ด.งาร
จกีซื้อจกีจ้างและ
งารดริหารพกสีุ
ภาครกฐ และ
ระเด ยด
งระทรวงงารคลกง
ว่าี้วยงารจกี ซื้อ

งารส่ งมอดและ เดิ ง
จ่ า ย เ งิ น เ ป็ น ไ ป ต า ม
ระยะเวลาท ่ง าหนีตาม
สกญญา 

เร่งี าเนินงารส่ง
มอดสินค้า 

ช าระค่าปรกดตามอกตราท ่
ร ะ ดุ ไ ว้ ใ น ร ะ เ ด ย ด
งระทรวงงารคลกงว่า
ี้วยงารจกีซื้อจกีจ้าง
และงารดริหารพกสีุ
ภาครกฐ   
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ห่วงโซ่อุปทาน เกณฑ์การ
คัดเลือก การก ากับตดิตาม การประเมิน การปรับปรุง การจัดการ เมื่อไม่

ด าเนินการปรับปรุง 

จกีจ้างและงาร
ดริหารพกสีุภาครกฐ 

2. ติีตาม/
ประสานงกดผูส้่ง
มอดเพื่อให้งารส่ง
มอดและเดิง
จ่ายเงินเป็นไปตาม
ระยะเวลาท ่ง าหนี 

ิ น า ค า ร ไ ท ย
พาณิชย์ งรุงไทย 

สนกดสนุนงาร

ให้ดริงาร

เทคโนโลย 

สารสนเทศ  

งารประสานงาน

อย่างสม่ าเสมอ 

ประชุม 

ผลจางงารี าเนินงาน

หรือตามข้อตงลงท ่ม  

ประสานงกดผู้ท ่
รกดผิีชอด
โียตรง 

น าเป็นข้อมูล
ประงอดงารพิจารณา
ในรอดป ถกีไป 

สถาน ต ารวจ ดทดาทหน้าท ่ ม ง า ร ท า ดก น ทึ ง

ข้ อ ต ง ล ง ค ว า ม

ร่วมมือร่วมงกน 

เข้ามหาวิทยาลกยเพื่ อ
ีูแลไี้ทกนท หางเงิีเหตุ 

-  

 
ง. องคกรมีวิธีการอยางไรในการติดตามโอกาสส าหรับนวัตกรรม. 
    สนอ. มอด. ร่วมมืองกดส านกงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในงารพกฒนา เพื่อให้งารท างานความคล่องตกว ประหยกีเวลา เงิี
ประสิทิิภาพและประสิทิิผลในงารท างาน   โียม งารี าเนินงาร ีกงน ้ 
 1. งารน าระดดสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยในงารท างาน ไี้แง่ ระดด E-Meeting , ระดดสารดรรณออนไลน์ (E-
Document) ระดดฐานข้อมูลงลาง (DMS), ระดดงดประมาณ พกสีุ งารเงินงองทุน โียเงณฑ์พึงรกด – พึงจ่าย ลกงษณะ 3 มิติ 
และระดดดกญช ต้นทุนรายงิจงรรม มหาวิทยาลกยอุดลราชิาน  (UBUFMIS), ระดดทะเด ยนนกงศึงษาและประมวลผล (REG), 
ระดดฐานข้อมูล TQF ทะเด ยนงิจงรรมนกงศึงษา ระดดงารจองห้องประชุมออนไลน์ และจองรถออนไลน์ เป็นต้น 
 2. ีูแลและปรกดปรุงข้อมูลเว็ดไซต์ สื่อสกงคมออนไลน์ 
 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบตักิาร 
ก. องคกรมีวิธีการอยางไรในการควบคุมตนทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ. 

เพื่อให้งารปฏิดกติงารต่างๆ ี าเนินไปไี้อย่างม ประสิทิิภาพ ภายใต้ทรกพยางรท ่ม อยู่อย่างจ างกี ในแต่ละ ป งดประมาณ 
จะี าเนินงารน าเสนอแผนงาน/โครงงาร/งิจงรรม รวมทก้งตก้งงดประมาณท ่ต้องงารใช้จ่าย ตามแดดฟอร์มท ่มหาวิทยาลกยง าหนี 
และรวดรวมข้อมูลเสนอต่อคณะงรรมงารท ่เง ่ยวข้อง เพื่อวางแผนและดริหารงดประมาณ และ พิจารณาความเหมาะสมของ
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แผนงารปฏิดกติงานและงารใช้จ่ายงดประมาณ ให้สอีคล้องงกดงลยุทิ์และตกวช ้วกีของ สนอ. มอด. อย่างม ประสิทิิภาพ พร้อม
งกนน ้ทุงหน่วยงานใน สนอ. มอด. ม งารพิจารณาวางแผนประมาณงารรายรกด รายจ่ายของแต่ละส านกงงานให้สมีุลงกน และส่ง
แผนงารใช้จ่ายงดประมาณประจ าป ให้ทางมหาวิทยาลกยพิจารณา สนอ. มอด. ม งารดริหารจกีงารความเส ่ยงของงระดวนงาร
ท างานตามแผนครอดคลุมทุงงาน โียให้แต่ละหน่วยงานม งารประเมินความเส ่ยงท ่อาจเงิีขึ้น โองาสท ่จะเงิีผลงระทดรวมทก้ง
แผนป้องงกนและเพื่อเป็นงารควดคุมค่าใช้จ่ายใน งารี าเนินงานต่างๆ ม แนวทางีกงน ้ 

1. ม งารรายงานทางงารเงินของ สนอ. มอด. เสนอต่อคณะงรรมงาร เป็นประจ า 
2. ม งารจกีแผนงารปฏดิกติงานและงารใช้จ่ายงดประมาณ ประจ าป งดประมาณ ม งารปรกดแผนงานในงรณ ท ่ม เหตุ

จ าเป็นเร่งี่วน เพื่อให้งารใช้จ่ายงดประมาณม ประสิทิิภาพ 
3. ม งารดริหารจกีงารความเส ่ยงในทุงพกนิงิจ เพื่อเพิ่มประสิทิิภาพและลีต้นทุนในงารท างาน 
4. ม งารจกีท าระดดสารสนเทศของส่วนงาน เพื่อรายงานสถานะทางงารเงินเสนอต่อผู้ดริหาร 
5. โียน าหลกงงารของ Lean มาใช้ ตกวอย่างเชน่ 1) ลีใช้ไฟฟา้ งระีาษ น้ ามกนเชื้อเพลิง และวกสีุต่างๆ ท ่ใช้ใน

หลกงสูตร งารประหยกีท ่ม ประสทิิิผลไี้แง่งารประหยกีงารใชง้ระีาษและวกสีุเนื่องจางม งารใช้เทคโนโลย สารสนเทศมารองรกด
งารปฏิดกติงาน โียง าหนีเปน็ตกวช ้วกีและเป้าหมายส าคกญในระีกดงลยุทิ์รวมถึงงารน าระดดสารสนเทศออนไลน์มาใช้เพื่อลี
งารใช้งระีาษและเผยแพร่ไี้รวีเร็วและงว้างขวางมางข้ึน 

6. ม งารง าหนีให้ทุงหน่วยงานควดคุมงารใช้จ่ายเงนิของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครกี โียพจิารณาจางแผนงานท ่
วางไวต้ก้งแต่ต้นป งดประมาณ และม งารทดทวนผลงารี าเนินงาน เพื่อให้งารเดิงจ่ายงดประมาณเป็นไปตามแผนอย่างม 
ประสิทิิภาพ 
 
6.2ข(1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการท าใหมั่นใจไดวาระบบสารสนเทศมีความเชื่อถือได  
6.2ข(2) องคกรมีวิธีการอยางไรในการท าใหมั่นใจวาขอมูลสารสนเทศที่ออนไหวหรือส าคัญมีความปลอดภัยและมีการปอง
กันภัยบนโลกไซเบอร  

สนอ. มอด. ใช้วิิ งารท ่หลางหลายในงารท าให้เชื่อมก่นว่าข้อมูลสารสนเทศของหน่วยาน ท ่เสนอต่อดุคลางร ผู้ส่งมอด 
คู่ความร่วมมือและพกนิมิตร ผู้เร ยน ลูงค้างลุ่มอ่ืน และผู้ม ส่วนไี้ส่วนเส ย ม ความถูงต้องแม่นย าเชื่อถือไี้ ทกนงาลทกนเวลา 
ปลอีภกยและเป็นความลกด ีกงแสีงในตารางท ่ 6.2-1 และงารท าให้ซอฟท์แวร์และฮาร์ีแวร์และโครงสร้างของเทคโนโลย 
สารสนเทศตอดสนองต่อความต้องงารในงารใช้งานของดุคลางร ผู้ส่งมอด คู่ความร่วมมือและพกนิมิตร ผู้เร ยน ลูงค้างลุ่มอ่ืน 
และผู้ม ส่วนไี้ส่วนเส ย ม วิิ งารแสีงในตารางท ่ 6.2-2 ทก้งน ้ผู้รกดผิีชอดีูแล คือ ส านกงคอมพิวเตอร์และและเครือข่าย ท ่ง างกด
ีูแลโียผู้อ านวยงารส านกงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งจะม งารประเมินงระดวนงารโียตกวช ้วกีในแผนยุทิศาสตร์  คือ งาร
ประเมินระีกดประสิทิิภาพและความปลอีภกยของข้อมูลและระดดฐานข้อมูล และความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลและระดด
สารสนเทศ (ผู้ดริหาร อาจารย์ ดุคลางร และนกงศึงษา) เป็นประจ าทุงป   
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ตารางที่ 6.2-1 วิิ งารท าให้ข้อมูลสารสนเทศม คุณภาพ 
ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูล

สารสนเทศ วิธีบริหารจัดการ 

ความถูงต้องแม่นย า -  งารตรวจสอดข้อมูลโียเจ้าของข้อมูล และงารตรวจสอดซ้ าโียผู้ดริหารท ่
รกดผิีชอดหรือคณะงรรมงารท ่เง ่ยวข้อง 

 -  งารแสีงชื่อผูน้ าเสนอข้อมูล วกนท ่ และเวลา  

ความทกนสมกยทกนงาล -  เว็ดไซต์ของ สนอ. มอด. อองแดดให้แต่ละหน่วยงาน สามารถน าข้อมูลเข้าไี้เอง 
ลีปัญหาความลา่ชา้  

-  พกฒนาหรือปรกดปรุงตามข้อเสนอแนะ หรือจางผลงารประเมิน 

ความครดถ้วนสมดูรณ์ของข้อมูล  -  งารใช้งระดวนงารจกีงารความรู้ เพื่อร่วมงกนพกฒนาความสมดูรณ์ของข้อมูล 

-  พกฒนาหรือปรกดปรุงตามข้อเสนอแนะ หรือจางผลงารประเมิน 

ความปลอีภกยและเป็นความลกด - ง าหนีสิทิิ์ในงารเข้าถึงข้อมูล  
- งารจกีเง็ดข้อมูลงารจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log) 

 

ตารางที่ 6.2-2 วิิ งารท าให้ซอฟท์แวร์และฮาร์ีแวร์และโครงสร้างของเทคโนโลย สารสนเทศตอดสนองต่อความต้องงารใชง้าน 

คุณสมบัติของซอฟท์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์และโครงสร้างของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิธีบริหารจัดการ 

ความน่าเชื่อถือ -  ตรวจสอดข้อผิีพลาีของโปรแงรมง่อนใช้งาน  

-  พกฒนาหรือปรกดปรุงตามข้อเสนอแนะ หรือจางผลงารประเมิน 

ความปลอีภกย - ง าหนีสิทิิ์ในงารเข้าถึงข้อมูล 

-  ม  Firewall และแนวปฏิดกติ  

-  งารพกฒนาโปรแงรมท ่ลีช่องโหว่ของงารโจมต   

- ติีตก้งงล้องวงจรปิี และระดดตรวจสอดลายนิ้วมือ รวมถึงจกีให้ม ผู้ีูแล 

- งารจกีเง็ดข้อมูลงารจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log)  

- งารส ารองฐานข้อมูลและข้อมูล (ทก้งใน server, external hard disk) 

ใช้งานไี้งา่ย - พกฒนาโปรแงรมหรือฐานข้อมูลร่วมงกดผู้ใช้งานผา่นงระงวนงารงารจกีงารความรู้ 
รวมถึงทีสอดง่อนเร่ิมใช้งาน 

- พกฒนาหรือปรกดปรุงตามข้อเสนอแนะ หรือจางผลงารประเมิน 
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ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
6.2 ค (1) องคกรมีวิธีการอยางไรในการท าใหเกิดสภาพแวดลอมการปฏิบัติการที่ปลอดภัย. 

สนอ. มอด. ม ส านกงงานรกงษาความปลอีภกยและสวกสีิภาพดุคลางร เป็นฝ่ายสนกดสนุนหลกง ม งารเตร ยมพร้อมี้าน
ดุคลางรและให้ดุคลางรทุงคนม ส่วนร่วมในภารงิจี้านความปลอีภกย ซึ่งม ดทดาท หน้าท ่ในงารวางแผนแนวทางี้านความ
ปลอีภกย ม ดุคลางรท ่ม ความรู้ในเรื่องงารป้องงกนและแง้ไขสถานงารณ์ท ่อาจท าให้เงิีความไม่ปลอีภกยต่อช วิตและทรกพย์สิน ม 
งารจกีหาอุปงรณ์ในงารีกดเพลิงอย่างพอเพ ยงและพร้อมใช้งานตลอีเวลา เพื่อให้สภาพแวีล้อมม ความปลอีภกยและเงื้อหนุน
ต่องารปฏิดกติงาน 
 

6.2ค (2) องคกรมีวิธีการอยางไรเพ่ือท าใหมั่นใจวาองคกรมีการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน.  

สนอ. มอด. ม งารเตร ยมความพร้อมต่อภาวะฉุงเฉิน ีกงน ้  

ระบบ การด าเนินงาน ผู้ดูแล 
1. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่เกิด
จากระบบงาน 

 งรณ ม ระดดงานท ่ม สถานงารณ์ท ่ต้อง
ไี้รกดงารแง้ไข อย่างทกนท่วงท หรือเงิี
ความผิีพลาีในระดดงาน ี าเนินงาร
โียม หกวหน้างาน/ผู้ดกงคกดดกญชาชก้นต้น 
เป็นผู้ ตก ีสิ น ใจ ในระีกดต้น ในงา ร
แง้ ปัญหา เพื่ อ ใ ห้ทก นท่ ว งท และน า
เหตุงารณ์ีกงงล่าวเสนอต่อผู้ดริหารท ่
รกดผิีชอดเพื่อรกดทราด และแจ้งให้
ดุคลางรทราดเพื่อน าไปปฏิดกติหางเงิี
เหตุงารณ์ีกงงล่าวซ้ าอ ง  

ทุงหน่วยงานในส านกงงานอิิงารดี   

2.การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติในส่วนของสถานที่ 

- ม งารตรวจสอดอุปงรณ์ให้พร้อมใช้
งาน 
- ม ถกงีกดเพลิงขนาีเล็งตามจุีต่างๆ 

ท ่มองเห็นไี้ง่าย เพื่อเตร ยมพร้อมงรณ 
เงิีอกคค ภกย  
- 1669 หมายเลขส าหรกดงรณ เงิี

อุดกติเหตุฉุงเฉิน  
- ม เจ้าหน้าท ่รกงษาความปลอีภกย 

แล ะแจ้ ง เ หตุ ง า รณ์ ฉุ ง เ ฉิ น ต่ อ ผู้ ท ่
เง ่ยวข้อง ตลอี 24 ชก่วโมง 

ส านก งงานดริหารงายภาพฯ และ
ส านกงงานรกงษาความปลอีภกยฯ  
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ระบบ การด าเนินงาน ผู้ดูแล 
- ม ระดดงล้องวงจรปิีติีตก้งตามจุี

ต่างๆ ครอดคลุมพื้นท ่ทก้งภายในและ
ภายนองอาคาร เพื่อป้องงกนโจรงรรม 
ป้องงกนเหตุร้ายท ่อาจเงิีขึ้นภายใน
อาคาร 
- ม ประตูหน ไฟ พร้อมป้ายดองทางท ่

ชกีเจนเพื่อเตร ยมพร้อมงรณ เงิีอกคค ภกย 
3.การส ารองข้อมูล - ม ระดดเซริฟ์เวอร์ ส าหรกดงารจกีเง็ด

ข้อมูลส ารอง 
- งารติีตก้งเครื่องส ารองไฟงรณ เงิี

ไฟีกด 
- งารติีตก้งโปรแงรมป้องงกนไวรกส

ท าลายข้อมูล 

ส านกงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและทุง
หน่วยงานในส านกงงานอิิงารดี  
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2563 
ผลลัพธ์ (ปีงบประมาณ) 

2562 2561 2560 
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ      
7.1.1 สกีส่วนโครงงารวิจกยต่ออาจารย์และนกงวิจกยทกง้หมี  โครงงาร - - - 
7.1.2 สกีส่วนโครงงารดริงารวชิางารต่อดุคลางรทก้งหมี  โครงงาร - - - 
7.1.3 ร้อยละงารรกดนกงศึงษาตามแผนท ่ง าหนี (ปริญญาตร )  ร้อยละ - - - 
7.1.4 ร้อยละงารรกดนกงศึงษาตามแผนท ่ง าหนี (ดกณฑติศึงษา)  ร้อยละ - - - 
7.1.5 ร้อยละงารเพิ่มข้ึนของผู้สมกครเข้าศึงษาต่อระีกดปริญญาตร   ร้อยละ - - - 
7.1.6 ร้อยละงารเพิ่มข้ึนของผู้สมกครเข้าศึงษาต่อระีกดดกณฑิตศึงษา  ร้อยละ - - - 
7.1.7 ร้อยละของนกงศึงษาตงออง  ร้อยละ - - - 
7.1.8 ร้อยละของนกงศึงษาท ่เร ยนส าเร็จตามหลกงสูตรต่อจ านวนท ่

รกดเข้า 
 ร้อยละ - - - 

7.1.9 ร้อยละหลกงสูตรท ่ี าเนนิงารเปิี หลกงสูตรใหม่หรือปรกดปรุง
หลกงสูตรทกนตามง าหนีเวลา 

 ร้อยละ - - - 

7.1.10 ร้อยละของนกงศึงษาระีกดดกณฑติศึงษาส าเร็จงารศึงษาตาม
แผน 

 ร้อยละ - - - 

7.1.11 ร้อยละ 90 ของนกงศึงษาท ่ม ผลงานวิจกยไี้ต พิมพ์เผยแพร่
ระีกดชาติและนานาชาติ ตามเงณฑ์ท ่หลกงสูตรง าหนี 

 ร้อยละ - - - 

7.1.12 ร้อยละของหลกงสูตรท ่ สงอ.รกดทราด  ร้อยละ - - - 
7.1.13 ร้อยละของนกงศึงษาและอาจารย์ในหลกงสูตรสหงิจศึงษา ท ่

ไี้รกดงารปฏดิกติงานจริงในสถานประงอดงาร 
 ร้อยละ - - - 

7.1.14 ร้อยละความส าเร็จของแผนโครงงาร/งิจงรรมท ่จกีให้ส าหรกด
นกงศึงษา 

 ร้อยละ - - - 

7.1.15 ร้อยละของนกงศึงษาท ่เข้าร่วมงิจงรรม  ร้อยละ - - - 
7.1.16 จ านวนโครงงาร/งิจงรรมนกงศึงษา  โครงงาร - - - 
7.1.17 จ านวนทุนงารศึงษา  ทุน - - - 
7.1.18 จ านวนนกงศึงษาท ่ไี้รกดทุนงารศึงษา  คน - - - 
7.1.19 ร้อยละความส าเร็จของงารจกีท าฐานข้อมูลศิษย์เง่า ม.อุดลฯ  ร้อยละ - - - 
7.1.20 ร้อยละของโครงงารวิจกย/ดริงารวิชางาร/ท านดุ ารุง

ศิลปวกฒนิรรมท ่น าไปใช้ในงารพกฒนาคุณภาพช วิต 
 ร้อยละ - - - 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2563 
ผลลัพธ์ (ปีงบประมาณ) 

2562 2561 2560 
7.1.21 ร้อยละของดุคลางรท ่ไี้รกดงารฝึงอดรมหรือพกฒนาทกงษะ  ร้อยละ - - - 
7.1.22 ร้อยละของผลงานวิจกยท น่ าไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ - - - 
7.1.23 จ านวนแหล่งเร ยนรู้ท ่สามารถให้ดริงารแง่ประชาชน  แหล่ง - - - 
7.1.24 ร้อยละของหน่วยงานในส านกงงานอิิงารดี ท ่ม งารพกฒนา

งาน/ลีขก้นตอนงารปฏิดกตงิานจางผลงารประเมิน ี้วย
งระดวนงารงารจกีงารความรู้ 

100 ร้อยละ อยู่ระหว่าง
ี าเนินงาร 

100 - 

7.1.25 ร้อยละของงารประหยกีพลกงงาน  ร้อยละ - - - 
7.1.26 ผลงารประเมินตามเงณฑ์ UI Green Metric  คะแนน - - - 
7.1.27 ร้อยละงารสวมหมวงนิรภกย   ร้อยละ - - - 
7.1.28 ร้อยละงารลีลงของข้ออุดกติเหตุและอาชญางรรม  ร้อยละ - - - 
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า      
7.2.1 ระีกดความส าเร็จเฉล ่ยในงารพกฒนาโครงสร้างให้ม 

ประสิทิิภาพเพื่อสร้างความความเชื่อมก่นในงารให้ดริงารของ
ส านกงงานอิิงารดี   

5 ระีกด 5 4 - 

7.2.2 ระีกดความพงึพอใจของ ดุคลางรท ่ม ต่องารดริหารจกีงาร 
ระดดสาิารณูปโภค และสิ่งแวีล้อม ในหน่วยงาน และ
ส านกงงานอิิงารดี  

5 ระีกด 5 4 - 

7.2.3 ระีกดความพงึพอใจของดุคลางรทุงระีกดต่อ
งระดวนงารพกฒนาความรู้และทกงษะของส านกงงานอิิงารดี  

5 ระีกด 4 - - 

7.2.4 ระีกดงารรกดรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลกย ในงลุ่ม
ดุคลางร ลูงค้า (ผู้รกดดริงาร) และผู้ม สว่นไี้ส่วนเส ย 

3 ระีกด - - - 

7.2.5 ระีกดความพงึพอใจของลูงค้า/ ผู้รกดดริงาร 3.51 ระีกด  3.94 4.04 
- งองงลาง   3.80 - - 
- งองแผนงาน  - - - 
- งองคลกง  3.59 - - 
- งองดริงารงารศึงษา  - - - 
- งองงารเจ้าหน้าท  ่  - - - 
- ส านกงงานพกฒนาคุณภาพงารศึงษา  - - - 
- ส านกงงานดริหารดกณฑติศึงษา  - - - 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2563 
ผลลัพธ์ (ปีงบประมาณ) 

2562 2561 2560 
- ส านกงงานประงกนคุณภาพงารศึงษาและสารสนเทศ  3.80 3.83 3.81 
- ส านกงงานส่งเสริมดริหารงานวิจกยฯ  - - - 
- ส านกงงานพกฒนานกงศึงษา  3.96 3.61 3.99 
- ส านกงงานดริหารงายภาพและสิ่งแวีล้อม  - - - 
- ส านกงงานวิเทศสกมพกนิ ์  4.00 4.07 4.05 
- ส านกงงานสภามหาวทิยาลกย  4.11 4.18 4.14 
- ส านกงงานตรวจสอดภายใน  - - - 
- ส านกงงานงฎหมายและนิติงาร  4.02 - - 
- ส านกงงานรกงษาความปลอีภกยฯ  - - - 

7.2.6 ความพึงพอใจงารให้ดริงารี้านห้องประชุม/โสตทกศนูปงรณ์  ระีกด - - - 
7.2.7 ความพึงพอใจงารให้ดริงารของพนกงงานขกดรถ  ระีกด - - - 
7.2.8 ระีกดความไม่พึงพอใจของลูงค้า/ ผู้รกดดริงาร 1 ระีกด - - - 
7.2.9 จ านวนข้อร้องเร ยนของลูงค้า/ ผู้รกดดริงาร 1 ครก้ง - - - 
7.2.10 สกีส่วนของข้อร้องเร ยนท ่แง้ไขไี้ 1:1 ข้อ

ร้องเร ยน 
- - - 

7.2.11 ร้อยละความพึงพอใจของดุคลางรต่อสวกสีิงาร 80 ร้อยละ - - - 
7.2.12 งารสร้างความประทกดใจให้ผู้รกดดริงาร/ความคาีหวกง 3 ระีกด - - - 
7.2.13 ระีกดความผูงพกนของลูงค้า/ ผูร้กดดริงาร 3 ระีกด - - - 
7.2.14 ระยะเวลางารให้ดริงารท ่แล้วเสร็จ 16 งระดวนงาน - - - 
7.2.15 จ านวนครก้งท ่งลกดมาแง้งาน ถูงต้องรวีเร็ว 1 ครก้ง - - - 
7.2.16 ข้อผิีพลาี/รายงานข้อเสนอแนะเพื่องารพกฒนาในแต่ละ

ขก้นตอน 
1 จ านวน - - - 

7.2.17 จ านวนข้อร้องเร ยนของลูงค้า/ ผู้รกดดริงาร  ครก้ง - - - 
7.2.18 ร้อยละของข้อร้องเร ยนท ่แง้ไขไี้  ร้อยละ - - - 
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร      
7.3.1 ร้อยละของดุคลางรท ่ม ความสุขในงารปฏิดกติงาน 80 ร้อยละ - - - 
7.3.2 ร้อยละความผูงพกนของดุคลางรท ่ม ต่อมหาวิทยาลกย 90 ร้อยละ - - - 
7.3.3 ร้อยละของดุคลางรท ่ม สรรถนะสูง 30 ร้อยละ 28.75 24.43 - 
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7.3.4 จ านวนของดุคลางรท ่ไี้รกดรางวกลหรืองารยงย่องเชิีชูเง ยรติ 

หรือสร้างชื่อเส ยงให้งกดส านกงงานอิิงารดี  
3 คน 2 2 - 

7.3.5 ร้อยละเฉล ่ยของดุคลางรท ่ม สมรรถนะี้านงารให้ดริงารท ่ี  
ตามเงณฑ์มาตรฐานท ่มหาวทิยาลกยง าหนี 

5 ร้อยละ 4.53 4.38 - 

7.3.6 ร้อยละเฉล ่ยของดุคลางรท ่เข้าร่วมงิจงรรม
สาิารณประโยชนท์ ่ส านกงงานอิิงารดี จกีขึ้น 

100 ร้อยละ 90 89.45 - 

7.3.7 ร้อยละงารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของดุคลางร 80 ร้อยละ - - - 
7.3.8 จ านวนข้อร้องเร ยนี้านจริยิรรม และจรรยาดรรณ ของ

ผู้ดริหารและดุคลางร 
1 ข้อ

ร้องเร ยน 
- - - 

7.3.9 ร้อยละของดุคลางรท ่ม ต าแหนง่ทางวชิางาร 40 ร้อยละ อยู่ระหว่าง
ี าเนินงาร 

36.36 34.12 

7.3.10 อกตรางารลาออง/โอนย้ายของดคุลางร 80 ร้อยละ - - - 
7.3.11 ความพึงพอใจของดุคลางรต่องารจกีสภาพแวีล้อมของ

ส านกงให้น่าอยู่ ร่มรื่นและม พื้นท ส่ เข ยว 
3.5 ระีกด 3.25 3.10 - 

7.3.12 ร้อยละของดุคลางรท ่ไี้รกดเชิญจางภายนอง 5 ร้อยละ - - - 
7.3.13 ร้อยละของดุคลางรท ่ม สุขภาพี ตามเงณฑ์ท ่ง าหนี (อาจ

พิจารณาจางีกชน มวลงาย BMI) 
80 ร้อยละ อยู่ระหว่าง

ี าเนินงาร 
- - 

7.3.14 ร้อยละของหน่วยงานท ่ม อกตราง าลกงเปน็ไปตามงรอด
อกตราง าลกงตามเงณฑท์ ่ง าหนี 

 ร้อยละ - - - 

7.3.15 ร้อยละของอาจารย์ท ่ม คุณวุฒปิริญญาเองเพิ่มขึ้นต่อจ านวน
ดุคลางรทก้งหมี 

60 ร้อยละ - 54.90 52.24 

7.3.16 ร้อยละของอาจารย์และดุคลางรสายสนกดสนุนท ่ระีกด
สมรรถนะท ่สูงขึน้ต่อจ านวนดุคลางรทก้งหมี 

 ร้อยละ - - - 

7.3.17 ร้อยละงารเพิ่มข้ึนของดุคลางรท ่ม ผลงารประเมินผลงาร
ปฏิดกติราชงารองค์ประงอดพฤติงรรมงารปฏิดกติงาน อยู่ใน
ระีกดสูง 

 ร้อยละ - - - 

7.3.18 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท ่ม ต าแหน่งทางวิชางารต่อจ านวน
อาจารย์ทก้งหมี (ผศ. รศ. ศ.) 

40 ร้อยละ - 36.36 34.12 
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7.3.19 ร้อยละของดุคลางรสายสนกดสนุนท ่ม ระีกดต าแหน่งสูงขึน้ ต่อ

จ านวนดุคลางรสายสนกดสนุนทกง้หมี 
 ร้อยละ - - - 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร      
7.4.1 ระีกดความส าเร็จของระดดดรหิารจกีงารท ่ี และม ิรรมาภิ

ดาล  
4 ระีกด 3 3 - 

7.4.2 ค่าเฉล ่ยของผลงารประเมินงารปฏิดกติงานของผูด้ริหารใน
ส านกงงานอิิงารดี  

5 ระีกด 5 5 - 

7.4.3 ระีกดความพงึพอใจของดุคลางรต่องารน าองค์งรของ
ผู้ดริหาร 

3 ระีกด - - - 

7.4.4 จ านวนหลกงสูตรท ่ผา่นเงณฑ์มาตรฐาน สงอ.  หลกงสูตร - 76 77 
7.4.5 ร้อยละของหลกงสูตรท ่ผ่านงารประเมินตามเงณฑ์ TQR ไม่

น้อยงว่าระีกดี  
 ร้อยละ - - - 

7.4.6 ผลงารประเมินคุณิรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครกฐ (ITA) 

85 คะแนน รอผล
ประเมิน 

84.34 - 

7.4.7 ร้อยละของหน่วยงานท ่น าระดด E-document มาใช้ 100 ร้อยละ 100 100 - 
7.4.8 ร้อยละของหน่วยงานท ่น าระดด E-Meeting มาใช ้ 100 ร้อยละ 81.25 75.00 - 
7.4.9 จ านวน MOU ทางวชิางารท ่ร่วมงกดนานาชาติ  ครก้ง - - - 
7.4.10 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชางารทก้งในและต่างประเทศ  แห่ง - - - 
7.4.11 ร้อยละเฉล ่ยของงารดรรลุเป้าหมายตกวช ้วกี ตาม แผนงลยุทิ์ 

ของส านกงงานอิิงารดี  
 ร้อยละ - - - 

7.4.12 ร้อยละเฉล ่ยของงารดรรลุเป้าหมายตามแผนปฏดิกติงาร
ประจ าป  

 ร้อยละ - - - 

7.4.13 จ านวนงารอุทิรณ์ผลงารประเมินผลงารปฏิดกติราชงาร  คน - - - 
7.4.14 ผลงารประเมินระดดความปลอีภกยของข้อมูลอยู่ในเงณฑ์ท ่

ง าหนี 
 ระีกด - - - 

7.4.15 จ านวนคณะ/ส านกงท ่ผา่นเงณฑ ์EdPEx 200 1 คณะ 1 - - 
7.4.16 ร้อยละของจ านวนงารจกีประชมุสภามหาวิทยาลกย 100 ร้อยละ 60 100 100 
7.4.17 ร้อยละของจ านวนรายงานผลตรวจสอดท ่รายงานถึงหนว่ยงา

นกดตรวจ ใน 1 ป งดประมาณ 
 ร้อยละ - - - 
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7.4.18 ร้อยละของจ านวนหน่วยรกดตรวจท ่ม งารรายงานผลงาร

ี าเนินงานตามข้อเสนอแนะของส านกงงานตรวจสอดภายใน 
ใน 1 ป งดประมาณ 

 ร้อยละ - - - 

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด      
7.5.1 ร้อยละของงารจกีสรรงดประมาณตามแผนปฏดิกติงารและ

แผนงารใช้จา่ยประจ าป  (ส านกงงานอิิงารดี ) 
100 ร้อยละ 98 100 - 

7.5.2 ร้อยละงารเดิงจ่ายงดประมาณแผ่นีินตามแผน 80 ร้อยละ - - - 
7.5.3 ร้อยละงารเพิ่มข้ึนของเงินรายไี้เมื่อเปร ยดเท ยดงกดป ท ผ่่าน

มา 
10 ร้อยละ - - - 

7.5.4 ร้อยละงารเพิ่มข้ึนของงดประมาณเหลือจ่ายเมื่อเปร ยดเท ยด
งกดป ท ่ผา่นมา 

10 ร้อยละ    

7.5.5 ร้อยละของงารจกีสรรงดประมาณตามแผนปฏดิกติงารและ
แผนงารใช้จา่ยประจ าป  (ส านกงงานอิิงารดี ) 

 ร้อยละ    

7.5.6 ร้อยละงารเดิงจ่ายงดประมาณแผ่นีินตามแผน  ร้อยละ    
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