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สารจากผู้อ านวยการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีระยะเวลำ
ด ำเนินงำนล่วงเข้ำสู่ปีที่ 19 ในปีนี้ จำกรอบปีที่ผ่ำนมำส ำนักคอมพิวเตอร์ และ
เครือข่ำย ได้สนับสนุนภำรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีอย่ำงเต็มที่ มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตร่วมกับผู้ให้บริกำรจำกภำคเอกชน โดยเน้นพ้ืนที่ส่วนรวม เช่น โรงอำหำร 
และอำคำรเรียนรวม เป็นต้น เพ่ือขยำยพ้ืนที่กำรและเพ่ิมคุณภำพของกำรให้บริกำร
แก่นักศึกษำและบุคลำกร มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเพ่ือปรับปรุงระบบทะเบียน
นักศึกษำ รวมไปถึงระบบกำรรับเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และระบบตรวจสอบส ำเร็จกำรศึกษำ 
โดยมุ่งเน้นให้ระบบมีเสถียรภำพ และสำมำรถท ำงำนเชื่อมโยงกัน และส่งถ่ำยข้อมูลภำยในฐำนข้อมูลต่ำงๆได้ ด้ำน
กำรบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัย ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยได้จัดโครงกำรอบรมเพ่ิมศักยภำพด้ำนสำรสนเทศ
ให้แก่นักศึกษำ และบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นหน่วยงำนหลักอีกหน่วยงำนหนึ่งที่ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำร
พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมหำวิทยำลัย(UBU Active Learning) และมีกำรพัฒนำกำรเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลงำนวิจัย กับระบบบริหำรงำนบุคลของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เพ่ือให้เกิดกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง
สองหน่วยงำน  

 

 ในระยะเวลำ 19 ปีที่ผ่ำนมำ ภำรกิจกำรให้บริกำรของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้พัฒนำมำโดย
ตลอด ภำยใต้เงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำรสนเทศ และควำมต้องกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนที่เพ่ิมสูงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ดีส ำนักคอมพิวเตอร์เครือข่ำย ยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมที่จะเป็นหน่วยงำนหลักในกำร
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือน ำพำมหำวิทยำลัยเข้ำสู่ควำมเป็นมหำวิทยำลัยดิจิตอล และ
สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรพัฒนำประเทศไทยโดยใช้เศรษฐกิจดิจิตอลเป็นหลัก 

 
 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มงคล ปุษยตำนนท์ 
       ผู้อ ำนวยกำร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มีปรัชญำ: บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือพัฒนำคนและกำรศึกษำ 

และวิสัยทัศน์: เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลัก พร้อมทั้ง
ส่งเสริมกำรพัฒนำภูมิภำคลุ่มโขงและอำเซียน ของมหำวิทยำลัย บริหำรงำนโดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มงคล ปุษยตำ
นนท์ เป็นผู้อ ำนวยกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีอัตรำก ำลังจ ำนวนทั้งสิ้น 21 คน  
 ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ที่สอดคล้องตำมกลยุทธ์ของส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ วิจัย บริกำร
วิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ก ำหนด
กิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำร ประกอบด้วย 

1. โครงกำร IT Clinic  
2. โครงกำรปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำร  
3. โครงกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- กิจกรรมแนะน ำและประชำสัมพันธ์ Google Apps for Education (Road Show)  
- กิจกรรมอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4. โครงกำรเพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย 
- กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
- กำรอบรมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ 

5. โครงกำร IT Day@OCN 2015  
กิจกรรม/โครงกำรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร เพ่ือตอบสนองต่อกำรด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย คือ โครงกำรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในเพ่ือกำรจัดหำครุภัณฑ์เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรรองรับกำรให้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่และรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยไปยังสถำนที่/อำคำรที่ก่อสร้ำงขึ้นใหม่ภำยในมหำวิทยำลัย บริหำรจัดกำร
กำรให้บริกำรด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และกิจกรรม/โครงกำรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพและเปิดเผยโปร่งใส ประกอบด้วย 

1. โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน  
- โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “กำรทบทวนแผนกำรด ำเนินงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2558”  
- โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้  
- โครงกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร  
- โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผน  
- โครงกำรบริหำรจัดกำรค่ำจ้ำงบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  

2. โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  
3. โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
4. โครงกำรปรับปรุงอำคำรและสถำนที่เพ่ือกำรให้บริกำร  
5. โครงกำรเพื่อบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณูปโภค  
6. โครงกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรบริหำร
จัดกำรภำยในจำกแหล่งเงินงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ จ ำนวน 22,221,800.- บำท ซึ่งเพ่ิมขึ้น
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ในหมวดรำยจ่ำยงบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยมีผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในเท่ำกับ 4.58 มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย เท่ำกับ 3.65 
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สารบัญ 
สารจากผู้อ านวยการ          ก 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร          ข 
ข้อมูลทั่วไปส านักคอมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

o ประวัติกำรก่อตั้ง         1 
o สัญลักษณ์          2 
o ปรัชญำ          2 
o วิสัยทัศน์          2 
o พันธกิจ          2 
o เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์        2 
o วัตถุประสงค์          3 
o นโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรภำยใน       4 
o โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน        9 
o คณะกรรมกำร         11 

ผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย     
o ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ที่ 1       13 
o ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ที่ 2        25 
o ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ที่ 3       29 
o กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน       37 
o กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน      46 
o กำรวิเครำะห์จุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนำ      50 

สารสนเทศของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
o ด้ำนงบประมำณ         51 
o ด้ำนบุคลำกร          66 
o ด้ำนกำรบริกำร         68 

กำรให้บริกำรเครือข่ำย                 68 
กำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์               70 

o ด้ำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ        74 
แผนการด าเนนิงานส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

o แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559      79 
ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปี 2557      

o ประมวลภำพกิจกรรม         83 
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ข้อมูลทั่วไปส ำนักคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ำย 
ประวัติกำรก่อตั้ง 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับที่  8 (พ.ศ.2540–
2544) ใน พ.ศ. 2538 โดยมีโครงการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมอยู่ด้วย และ ได้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2538 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2538 ให้
โครงการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นโครงการใหม่ภายในส านักงานอธิการบดีและบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 8 (พ.ศ.2540–2544) ของทบวงมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขึ้น
เป็นคณะหนึ่ง เพ่ือรับผิดชอบการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนการเตรียมรายละเอียดต่างๆ ที่
จ าเป็น และน าเสนอขออนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และได้เสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการพระราชกฤษฎีกา  

ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการออกแบบและท าการ
ก่อสร้างอาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายซึ่งได้เริ่มด าเนินการออกแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 และ
เริ่มท าการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2540 โดยนายวุฒิณัฐ พรรักษมณี ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการ
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนั้นวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2540 จึงเป็นวันสถาปนาส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และในปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ เป็นผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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สัญลักษณ ์
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ใช้สัญลักษณ์ภายใต้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อุ บล ร าช ธ านี  โ ด ย ลั กษณะ เป็ น รู ป เ จ ดี ย์ แ บ บล้ า นช้ า ง  ซึ่ ง ห ม ายถึ ง  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น 
และด้านล่างของฐานมี ค าว่า “มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี” ดอกบัวมีสีกลีบบัว หมายถึง
สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และเส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัว 3 เส้น หมายถึง
แม่น้ าสายส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ าโขง แม่น้ าชี และแม่น้ ามูล 
ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้ าที่พร้อมจะเบ่งบาน ให้ความดีงามแก่มหาชน
ได้ชื่นชม ส่วนกลีบด้านล่างสองกลีบหมายถึง คุณธรรมและปัญญาอันเปลือกหุ้มสถาบัน

ส าหรับดอกบัวตูมสามกลีบ หมายถึง องค์พระรัตนตรัย สีน้ าเงินเป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยนั้นหมายถึง 
ความมั่นคง แข็งแรง และเส้นสีเหลืองสดที่เป็นพื้น หมายถึง สีประจ ามหาวิทยาลัย 
 

ปรัชญำ 
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาคนและการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก พร้อมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาภูมิภาคลุ่มโขงและอาเซียน ของมหาวิทยาลัย 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

มหาวิทยาลัยและชุมชน 
2. เพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการ

ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทัน

ต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน 
**หมายเหตุ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

ผ่านการทบทวนครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่21-23 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
ผ่านการทบทวนครั้งที่ 2 เมื่อวันที ่4-5 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 
ผ่านการทบทวนครั้งที่ 3 เมื่อวันที ่2-3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร ์ 
1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการพัฒนาและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้รับบริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคลากร นักศึกษาและชุมชน 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องต่อการด าเนินงานตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานรับบริการอ่ืนๆ 
3. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค ์ 
1. ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริการระบบเครือข่าย พัฒนาฐานข้อมูลกลาง การ

ให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ การบริการวิชาการ รวมถึงบริการสารสนเทศอ่ืนๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

2. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้าน
สารสนเทศอ่ืนๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร และนักศึกษา เพ่ือให้บรรลุพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

4. บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ บุคลากรและนักศึกษามีคุณภาพและมีความสุข 
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นโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย 
นโยบำยกำรบริหำรงำน 

1. ปฏิบัติงานด้วยความกระชับ รวดเร็ว  และถูกต้อง 
2. สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
3. มีระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ดี 
4. ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด 

 

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรและจดักำร 
1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพมีความ

คล่องตัว โดยบุคลากรมีส่วนร่วม ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และนโยบายร่วมกัน 
2. จัดให้มีการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจหลักของส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายอย่างครบถวน โดยมีการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุก
เดือนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายในทุกรอบที่มีการจัดประชุม 

3. จัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ชัดเจน ครอบคลุมทุก
ภารกิจ พร้อมรองรับการให้บริการและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

4. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ สนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมให้
อ านาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรักองค์กร  

5. บริหารจัดการภายในหน่วยงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และ
ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถตรงกับภารกิจ การฝึกอบรม  การเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูงให้ประสบ
ผลส าเร็จ  

7. จัดให้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ และยุทธศาสตร์ไปยังบุคลากร จัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทน  และการ
จัดสรรสิ่งจูงใจ 

8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือการบริหารและจัดการให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

9. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ในทางตรงและทางอ้อม เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการแสดงว่าคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ มีการรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนา มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานให้ประชาคมได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ เป็น
ต้น 

10. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีช่วยในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในส านักคอมพิวเตอร์ และ
เครือข่าย 

11. มีการจัดสภาพแวดล้อมการท างานภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้เอ้ือต่อการท างาน
และสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

12. ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันประหยัดพลังงานและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
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13. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตรวจสอบการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 

14. จัดให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
15. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติความผิด

ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
16. จัดเตรียมอุปกรณ์การเตือน และป้องกันการเกิดภัยพิบัติ เช่น การเกิดอัคคีภัย เป็นต้น 
17. จัดให้มีระบบ CCTV เพ่ือรักษาและป้องกันความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
18. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส ารอง 
19. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบการบริการจัดการหน่วยงานในแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
 

นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  
1. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้บุคลากรภายในของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เข้าร่วมการ

ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความช านาญกับหน่วยงานภายนอก 
2. จัดให้มีการพัฒนาอัตราก าลังคน และการจัดก าลังคนของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตาม

ภาระงานอย่างเหมาะสมเพ่ือรองรับการด าเนินงานและการให้บริการ 
3. ส่งเสริม และให้ความส าคัญในการพัฒนาอัตราก าลังเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงาน 
4. สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่

ได้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
5. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการเพ่ิมพูนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
 

นโยบำยด้ำนกำรเงินและงบประมำณ  
1. มีแผนงานบริหารงบประมาณสนับสนุนระบบการบริหารงานด้านต่างๆ และสอดคล้องกับภารกิจ

หลักของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างเหมาะสม 
2. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. จัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการปฏิบัติอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
4. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือหารายได้  เช่น 

การให้เช่าอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
5. จัดให้มีแนวทางเพ่ือการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน เช่น การจัดหาแหล่งเงินเพ่ือการ

ด าเนินงานการฝึกอบรม การจัดสรรพื้นที่ภายในหน่วยงานเพื่อให้เช่าเป็นรายได้เงินผลประโยชน์ 
6. จัดท าฐานข้อมูลและจัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ เสนอผู้บริหารเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ 
7. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณในการด าเนิน

กิจกรรม/โครงการประจ าปี 
8. บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล 
9. ด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางด้านการเงินและงบประมาณ

อย่างเคร่งครัด 
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นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพ  
1. ให้บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจหลักของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสะท้อนการให้บริการ

ตามกระกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่ก าหนด 
3. ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามวงรอบการประเมินประกันคุณภาพตาระบบและกลไกของ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
4. จัดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
5. ด าเนินการประกันคุณภาพโดยน าจุดอ่อนจากการรับตรวจประเมินประจ าปี มาปรับปรุงการ

ด าเนินงานในด้านต่างๆ ส่งเสริมจุดแข็งให้คงไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
7. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. จัดให้มีฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันใน

หน่วยงาน 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
10. จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอเพ่ือด าเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
11. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการการประกันคุณภาพการศึกษาในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
 

นโยบำยด้ำนกำรวิจัย  
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยให้แก่บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2. สนับสนุนให้บุคลากรท าการศึกษาวิจัย 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
4. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้แก่บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ด าเนิน

กิจกรรม/โครงการเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทย เสื้อผ้าพื้นบ้าน 
4. ร่วมสนับสนุนการรณรงค์เก่ียวกับการแต่งกายของนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
5. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 
2. สร้างช่องทางการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการให้บริการวิชาการ 
3. จัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. จัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านบริการวิชาการบน Website แก่บุคลากรภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
5. จัดกิจกรรมในรูปแบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
6. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการบริการวิชาการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

นโยบำยด้ำนกำรบริกำร  
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการให้บริการนักศึกษา 

บุคลากรที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
2. ขยายพ้ืนที่ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการบริการโดยจัดเป็นสัดส่วน 
3. ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless LAN) ส าหรับให้บริการนักศึกษา บุคลากร โดยมุ่งเน้น

ติดตั้งพ้ืนที่อาคารในส่วนการศึกษา ที่พักอาศัย และพ้ืนที่ที่จ าเป็นในการใช้งาน เพ่ือรองรับการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตที่มากยิ่งข้ึน 

4. ให้บริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

5. ให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

6. ให้บริการปรึกษา แนะน า และเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ให้บริการระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
8. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีมาตรฐาน 

 

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย  
1. จัดให้มีการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ(Acceptable Use Policy) 
2. จัดให้มีระบบว่าด้วยการพิสูจน์ตัวตน(Accountability, Identification and Authentication)เพ่ือ

ใช้ในการป้องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน(Password) โดยผู้ใช้งานแต่ละคน
ต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน(Username) ของตนเอง 

3. บริหารจัดการทรัพย์สิน(Assets Management) ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) ที่เป็นเขตหวงห้ามโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ 

4. ด าเนินการในการบริหารจัดการและการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยก าหนดค่าของไฟร์วอลล์ 
5. ด าเนินการบริหารจัดการการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
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6. ด าเนินการส าเนาข้อมูลและซอฟต์แวร์(Backup) เก็บไว้โดยจัดเรียงตามล าดับความจ าเป็นของ
ข้อมูลระบบสารสนเทศของหน่วยงานจากจ าเป็นมากไปหาน้อย 

7. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เครือข่ายประจ าอาคารในการสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ 

8. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
 

นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการ

ซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการ 
5. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทั้งภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
หน่วยงานภายนอก ให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการวิชาการการฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
ก ากับและดูแลการให้บริการระบบเครือข่ายหลัก และระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึง
การให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี ให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
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โครงสร้ำงบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
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คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 

 ในรอบปีงบประมาณ 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เพ่ือให้การบริหารงานของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ประธาน 
2. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา     กรรมการ 
4. ผู้แทนสภาอาจารย์      กรรมการ 

นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

รองศาสตราจารย์อาทิตย์  ศรีแก้ว 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ภูมิพัฒ  แสงอุดมเลิศ 
7. ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 

นายภาคภูมิ  สืบนุการณ์     
8. ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 

นายฐิติเดช  ลือตระกูล      
9. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 

นายพิชิต  โลภากันต์      
10. ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 

นายวรการ  วงศ์สายเชื้อ       
11. ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา      
12. ผู้แทนคณะนิติศาสตร์      กรรมการ 

นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี      
13. ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์     กรรมการ 

นางสาวสิรินทิพย์  ทวีเดช      
14. ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 

นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา 
15. ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์      กรรมการ 

นายฐิติพล  ภักดีวานิช      
16. ผู้แทนวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แว่นรัมย์      
17. ผู้แทนคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   กรรมการ 

นายชูเกียรติ  พิทักษ์พรพัลลภ       
18. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ    กรรมการและเลขานุการ 
19. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ำย 
 

 ในปีงบประมาณ 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือให้การบริหารงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจ าส านักคอมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมทั้งพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในประเด็นต่างๆ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักคอมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพ่ือทราบ 
และ/หรือ เพ่ือพิจารณาต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 
 

1. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ    รองประธานกรรมการคนที่ 1 
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา     รองประธานกรรมการคนที่ 2 
4. นางสาวอังคณา  ปัญญา     กรรมการ 
5. นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์     กรรมการ 
6. นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา     กรรมการ 
7. นางสาววาสนา  สะอาด     กรรมการ 
8. นายวิชิต  ค าพิภาค      กรรมการ 
9. นางรัชนี  นิคมเขตต์      กรรมการและเลขานุการ 
10. นายฉัตรชัย  พรหมนา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 ส านักคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย 
 

 ในรอบปีงบประมาณ 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผน
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ จ านวน 3 กลยุทธ์ 
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ จ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการด้านการศึกษา วิจัย บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
มาตรการ 

1.1 พัฒนาและส่งเสริมการบริการ ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ 
1.2 พัฒนาการให้บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.3 สนับสนุนให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การวิจัยและการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตาม
พันธกิจด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย 

1.5 ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.6 สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่

ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 1 มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการ IT Clinic วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานโครงการ ได้แก่ 

1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ให้บริการ IT Clinic ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และสามารถรองรับการ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ IT Clinic ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการใช้บริการมากยิ่งข้ึน 

3) เพ่ือให้ค าแนะน าและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่าง
ถูกวิธี โดยผู้ใช้สามารถดูแล/แก้ไขได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น เพ่ือช่วยประหยัดเวลาและลดปัญหาการส่งซ่อมในกรณี
ที่ไม่จ าเป็น  

4) เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่อยู่ภายในส านักงานอธิการบดี ซึ่งบางครั้งไม่
สะดวกที่จะขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงไปยังส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

กลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการ ประกอบด้วย นักศึกษาและบุคลากร คณะ/หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินงานภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เงินรายได้ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

การด าเนินการ/กิจกรรม : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม จึงได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็นกิจกรรมย่อยดังนี้  

 กิจกรรมย่อยที่ 1  “การปรับปรุงและพัฒนาการสถานที่ให้บริการงานซ่อมบ ารุง (IT Clinic)” 
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 กิจกรรมย่อยที่ 2  “IT Clinic สัญจร” 
IT Clinic สัญจร เป็นกิจกรรมการออกให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้กับ

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมงานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ในทุกวัน
พฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน โดยมีสถิติการให้บริการ IT Clinic และ IT Clinic สัญจร 
ปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งสิ้น 153 ใบงาน โดยแยกเป็นให้บริการ IT Clinic จ านวน 99 ใบงาน/ให้บริการ IT 
Clinic สัญจร จ านวน 54 ใบงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ การด าเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์หลักได้แก่ 

1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพพร้อมให้บริการอยู่เสมอ และ
สามารถรองรับกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องตามพันธกิจของส านักฯ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

2) เพ่ือดูแลและรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ มีอายุการใช้งานที่
เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาและบุคลากร คณะ/หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
วิธีการด าเนินงานประกอบด้วย 

1) ด าเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการปรับปรุงและซ่อมแซมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
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2) ด าเนินการติดตั้ง Projector จ านวน 1 เครื่อง และเครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer) จ านวน 
1 เครื่อง  ไว้ใช้เป็นการประจ า ณ ห้องประชุม 1C 12  ชั้น 1 

3) ด าเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ช ารุดและใช้การไม่ได้ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ

ด าเนินงานโครงการเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการปรับปรุงและพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและทันต่อเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน อีกท้ัง สามารถน าความรู้  ที่ได้รับจากการอบรม
มาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 
กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมแนะน าและประชาสัมพันธ์  Google Apps for Education (Road Show) ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการส่งเสริมแนะน าและ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจการ
ใช้งาน Google Apps for Education ซึ่งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้จัดท าข้อสรุปผลการด าเนินงาน
แนะน าและประชาสัมพันธ์ Google Apps for Education (Road Show) ดังนี้ 
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ล าดับ

ที ่
คณะ/หน่วยงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วันที่และเวลา สถานที ่
จ านวน 
(คน) 

1 คณะเกษตรศาสตร ์ ทีม B จ. 17 พ.ย. 57 
(เวลา 09.30-11.30 น.) 

ห้องวรพงษ ์สุรยิภัทร 
คณะเกษตรศาสตร ์

13 

2 คณะวิทยาศาสตร ์ ทีม A จ. 17 พ.ย. 57 
(เวลา 09.30-11.30 น.) 

ห้องประชุม SC138 
อาคารวิจัย 

20 

3 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ ทีม B พ. 26 พ.ย. 57 
(เวลา 09.30-11.30 น.) 

ห้อง CMP 101 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 

41 

4 คณะเภสัชศาสตร ์ ทีม A พ. 26 พ.ย. 57 
(เวลา 09.30-11.30 น.) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
2C 10-11 

9 

5 คณะบริหารศาสตร ์ ทีม A จ. 26 ม.ค. 58 
(เวลา 09.30-11.30 น.) 

ห้องประชุม 1 
คณะบริหารศาสตร ์

15 

6 คณะพยาบาลศาสตร ์ ทีม B จ. 26 ม.ค. 58 
(เวลา 09.30-11.30 น.) 

ห้องประชุม 
คณะพยาบาลศาสตร ์

20 

7 คณะศลิปศาสตร ์ ทีม B อ. 30 ม.ค. 58 
(เวลา 09.30-11.30 น.) 

ห้องประชุมดอกจาน ช้ัน 4 26 

8 คณะรัฐศาสตร ์ ทีม A อ. 27 ม.ค. 58 
(เวลา 09.30-11.30 น.) 

ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร ์ 14 

9 ส านักงานบริหารทรัพยส์ินฯ ทีม B พฤ. 5 ก.พ. 58 
(เวลา 09.30-11.30 น.) 

ห้องประชุมชั้น 2 
ส านักงานหอพักนักศึกษา 

19 

10 คณะศลิปประยุกตฯ์ ทีม A ศ. 6 ก.พ. 58 
(เวลา 09.30-11.30 น.) 

ห้องประชุม 
คณะศลิปประยุกตฯ์ 

17 

11 ส านักวิยทบริการ ทีม B ศ. 6 ก.พ. 58 
(เวลา 09.30-11.30 น.) 

ห้องประชุม Lockard 
อาคารข้อมูลท้องถิ่น 

25 

รวมจ านวนผู้เข้าร่วม (คน) 219 
หมายเหตุ ทีม A  ได้แก่ 1) นางอารยา  ฟลอเรนซ์   2) นายอธิพงศ์  สุริยา   3) นายจิรานุวัฒน ์ จันทรุกขา    
                 4) นายสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ   

 ทีม B  ได้แก่ 1) นางสาวอังคณา  ปัญญา   2) นายวิชิต  ค าพิภาค   3) นายปฏิมากร  ดวงชัย    
                 4) นายภาคินัย  บุญไพโรจน์    
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  กิจกรรมอบรม Google Apps for Education โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมการใช้งาน Google 
Apps for Education สามารถสรุปผลการด าเนินการจัดอบรม Google Apps for Education ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/เร่ือง 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

วันที่และเวลา สถานที ่
ผู้เข้าอบรม 

(คน) 
1 Google Apps for UBU 

Admin 
3 ศ. 10 ต.ค. 57 

(เวลา 09.00-12.00 น.) 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

1C 15-16 
17 

2 Google Apps for UBU 
Executive (ผู้บริหาร)  
รอบที่ 1 

3 อ. 14 ต.ค. 57 
(เวลา 09.00-12.00 น.) 

ห้องประชุมวารินช าราบ 
ช้ัน 3 

อาคารส านักงานอธิการบด ี

10 

3 Google Apps for UBU 
Executive (ผู้บริหาร)  
รอบที่ 2 

3 อ. 14 ต.ค. 57 
(เวลา 13.00-16.00 น.) 

7 

4 Google for Teacher & 
Staff 

12 อ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57 
(เวลา 09.30-11.30 น.) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
2C 10-11 

14 

5 Google Classroom 
(รอบที่ 1) 

3 พ. 24 ธ.ค. 57 
(เวลา 09.00-12.00 น.) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
1C 15-16 

21 

6 Google Calendar 
(รอบที่ 1) 

3 ศ. 26 ธ.ค. 57 
(เวลา 09.00-12.00 น.) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
1C 15-16 

9 

7 Google Form (รอบที่ 1) 3 พฤ. 12 ก.พ. 58 
(เวลา 09.00-12.00 น.) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
1C 15-16 

45 

8 Google Hangout  
(รอบที่ 1) 

3 พฤ. 19 ก.พ. 58 
(เวลา 09.00-12.00 น.) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
1C 15-16 

5 

9 Google Drive & Google 
Classroom 

3 พฤ. 19 ก.พ. 58 
(เวลา 09.00-12.00 น.) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
2C 10-11 

29 

10 Google Classroom  
(รอบที่ 2) 

3 ศ. 30 ม.ค. 58 
(เวลา 09.00-12.00 น.) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
1C 15-16 

10 

11 Google Calendar  
(รอบที่ 2) 

3 ศ. 13 ก.พ. 58 
(เวลา 09.00-12.00 น.) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
1C 15-16 

13 

12 Google Form (รอบที่ 2) 3 ศ. 20 ก.พ. 58 
(เวลา 09.00-12.00 น.) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
1C 15-16 

14 

13 Google Hangout  
(รอบที่ 2) 

3 ศ. 27 ก.พ. 58 
(เวลา 09.00-12.00 น.) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
1C 10-11 

7 

รวมจ านวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น (คน) 201 
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  กิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมนี้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบัน สามารถสรุปผลการด าเนินการ
จัดอบรมได้ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม ผู้เข้าร่วมอบรม 
ผู้อบรม 
(คน) 

1) Microsoft Office 365 
โดย..วิทยากรบริษัทไมโครซอฟต์ 

     (สาขาประเทศไทย) 

รุ่นที่ 1  ศ. 28 ก.ค. 58 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

บุคลากร มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

43 

รุ่นที่ 2  ศ. 28 ก.ค. 58 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

บุคลากร มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

48 

2) การพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
โดย..ผศ.ชยาพร  แก่นสาร์  
คณะวิทยาศาสตร์  

28-30 ส.ค. และ  
4-5 ก.ย. 58 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

41 

3) การเตรียมความพร้อมทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนักศึกษาท่ีใกล้จบ
การศึกษา 
โดย..อังคณา  ปัญญา 

รุ่นที่ 1  อ. 6 ก.ย. 58 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ 4 
คณะศลิปศาสตร ์

47 

รุ่นที่ 2  อ. 13 ก.ย. 58 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  
คณะรัฐศาสตร ์

34 

4) การสรุปผลจากแบบประเมินและวิเคราะห์
ค่าสถิติเบ้ืองต้นด้วย Excel 2013   
โดย..อังคณา  ปัญญา   

รุ่นที่ 1  อ. 23 ก.ย. 58 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

นักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

45 

รุ่นที่ 2  อ. 23 ก.ย. 58 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

นักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

27 

รวมท้ังสิ้น (คน) 285 
 
ในการจัดกิจกรรมส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งเครื่องมือที่

ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยผลประเมินความพึงพอใจการจัดอบรมทุกหลักสูตรในกิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 คะแนน ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
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4. โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การด าเนินงานโครงการเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินงานโดยฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 1) เพ่ือบริหารจัดการ และพัฒนาฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ บุคลากร วิจัย การเงินและประกัน
คุณภาพ รวมทั้งรองรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเพ่ือการบริหารและ
ตัดสินใจส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง 3) เพ่ือก ากับดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 4) เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วัตถุประสงค์
หลักของการพัฒนาระบบขึ้นเพ่ือใช้ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน ประกอบด้วย ระบบแจ้ง
สถานะการปฏิบัติงาน, ระบบแผนและงบประมาณ 

 

  ระบบการแจ้งเวียนส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เป็นระบบการแจ้งเวียนข้อมูลข่าวสาร เช่น 
ค าสั่ง, ประกาศ, หนังสือเวียน และข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานให้บุคลากรภายในส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับทราบและด าเนินการในประเด็นที่เก่ียวข้องต่อไป 
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  ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ใช้เพื่อประกอบการด าเนินการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย แบบประเมินความพึงพอใจระบบ REG 
ระบบบริหารงานบุคคล ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น รูปแบบการประเมินจัดท าแบบออนไลน์และสรุปผลการ
ประเมินในเว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระบบ UBU Web Template พัฒนาขึ้นเพ่ือให้บริการหน่วยงานน าไปใช้ในการจัดท าเว็บไซต์งานของ
ตัวเองเพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่างๆ โดยมีรูปแบบเดียวกัน การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 

 

 การจัดท าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  UBU Website ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็น
หน่วยงานหลักในการก ากับดูแลพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
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 การพัฒนาระบบสื่อสารองค์กรผ่าน Mobile Application ระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นระบบ
ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนข่าวสารทางด้านการศึกษาโดยได้บรรจุ
แผนการด าเนินงานลงในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และมีการจัดท าเป็นแผนการพัฒนาระบบเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงาน ระบบ UBU Mobile Application โดยสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Android และเป็น 
Application ที่เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในระยะที่ 1 นี้ได้
ด าเนินการทดสอบระบบพบว่า ในการแสดงข้อมูลพบปัญหาทางด้านการแสดงผลภาษาไทย โดยได้ปรับปรุงการ
พัฒนาระบบให้สามารถแสดงเป็นภาษาไทยได้ ตลอดจนพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงข่าวทางด้านการศึกษาจาก 
ระบบ REG 

 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย โดยแนวทางการด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ครอบคลุมฐานข้อมูลด้านการจัดการเรียนการ สอน การบริหารจัดการ บุคลากร วิจัย การเงิน และการประกัน
คุณภาพ เพ่ือเป็นการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลแบบหลายมุมมอง ในรูปแบบ
เทคโนโลยี  OLAP(Online Analytical Processing) ลดขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมและใช้ เวลาในการ
ประมวลผลที่น้อยลงสามารถน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  โดย
มุ่งเน้น ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้บูรณการและการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 

 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมกับ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ในการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 โดยแนวทางการพัฒนาเพ่ือการบริหารงานสารบรรณด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเสนอเอกสาร Online ด้วยระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลงรับจัดเก็บ
เอกสารเข้าระบบในระบบออนไลน์ รองรับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ 
2548  

การท างานของระบบในลักษณะ Web Application สามารถรับรองการปฏิบัติงานของผู้ใช้พร้อมๆการไม่
จ ากัดจ านวน User ก าหนดสิทธิการใช้งานแต่ละเมนูได้ ลดการใช้กระดาษ สะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา ท างานใน
ลักษณะ Webbase ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถจัดเก็บเอกสารตามประเภท ได้แก่ 
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือเวียน 
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 การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือประยุกต์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  การอบรมระบบบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคคลในวันที่ 5 
มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย ซึ่งเป็นการเชิญ
ผู้ปฏิบัติงานบุคคลคณะ/ส านัก/หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบบริหารงานบุคคลเข้าร่วมอบรมการ
ใช้งานระบบบริหารงานบุคคล 
  การอบรมระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมกับ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จัดอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 15–16 
มิถุนายน 2558 เวลา 09.00–16.30 น. โดยวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558 ตัวแทนบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
และวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ตัวแทนบุคลากรคณะ/ส านัก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16 ชั้น 1 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยเป็นการอบรมวิธีและข้อนตอนการใช้งานระบบบริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

5. โครงการ IT Day@OCN โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงบุคคลทั่วไปได้รับทราบโดย
ทั่วกัน รวมทั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการด าเนินกิจกรรมและบริการของส านักฯ ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น การจัดงาน“IT Day@OCN 2015 การศึกษาก้าวไกลในยุค
ดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน2558 ซึ่งมีผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1) กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ มี 1 กิจกรรม คือ 
1.1) กิจกรรมการแข่งขันการประกอบคอมพิวเตอร์  มีจ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 10 ราย 

2) กิจกรรมการบรรยายพิเศษ มีจ านวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 
2.1) กิ จกรรมบรรยาย พิ เ ศษในหั ว ข้ อ  “Google for Education” โดย…บริษัท  Google 

Thailand     
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2.2) กิจกรรมบรรยายพิ เศษในหั วข้อ  “Empower Education and Trusted Cloud in The 
Digital Economy” โดย...บริษัท Microsoft Thailand   

2.3) กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ“การเรียนสอนแห่งอนาคตด้วย Flipped Classroom” 
โดย… บริษัท Google Thailand    

2.4) กิ จกร รมบรรยาย พิ เ ศษ ใน หั วข้ อ  “Modernize Digital Life with Window 10 and 
Modern Office (Key Highlights and Tactics)” โดย...บริษัท Microsoft Thailand 

2.5) หัวข้อ “Virtual Team Communication Seamlessly together” “เปิดโลกทัศน์สร้าง
โลกแห่งการสื่อสาร” โดย..บริษัท TGS  จ ากัด 

2.6) หัวข้อ “IdentiFi Wireless for Achieving Better Performance” (IdentiFi Wireless ระบบ
เชื่อมต่อไร้สายเพื่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่า) โดย.. บริษัท TGS  จ ากัด 

3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) มีจ านวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการระบบเครือข่าย ระหว่าง Admin ของ

คณะ/หน่วยงาน”  โดย.. ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
4) กิจกรรมเสวนา จ านวน 2 หัวข้อ  

4.1) หัวข้อ “เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ Digital Economy”  โดย. .   ผศ.ดร.มงคล   ปุษยตานนท์           
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์/คุณโอม 
ศิวะดิตถ์ บริษัท Microsoft Thailand/ผู้ด าเนินรายการ...คุณสุชัย เจริญมุขยนนท์ เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข
อุบลราชธานี/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม.. นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และตัวแทนนักศึกษา  

4.2) หัวข้อ “ส านักคอมพิวเตอร์ของเราชาว ม.อุบลฯ” โดย..  ผศ.ดร.มงคล  ปุษยตานนท์ ร่วมด้วย
ทีมผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม.. สโมสรนักศึกษา ตัวแทน
นักศึกษา และตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

5) จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  จ านวนทั้งสิ้น  633 คน ดังนี้ 

ประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนผู้เข่าร่วมงาน (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1.นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 191 257 448 
2.บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 83 69 152 
3.บุคลากรทั่วไป 19 14 33 

รวมทั้งสิ้น (คน) 293 340 633 
6) จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ/สัมมนา  จ านวนทั้งสิ้น 264 คน 

6.1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการระบบเครือข่าย ระหว่าง Admin ของ
คณะ/หน่วยงาน” จ านวน 23 คน 

6.2) กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Google for Education”  จ านวน 43 คน 
6.3) กิจกรรมบรรยายพิ เศษในหั วข้อ  “Empower Education and Trusted Cloud in The 

Digital Economy” จ านวน 28 คน 
6.4) กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้เก่ียวกับ Digital Economy”  จ านวน 46 คน 
6.5) กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ“การเรียนสอนแห่งอนาคตด้วย Flipped Classroom” จ านวน 

11 คน 
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6.6) กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Modernize Digital Life with Window 10 and Modern 
Office (Key Highlights and Tactics)”  จ านวน 25 คน 

6.7) กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Virtual Team Communication Seamlessly together” 
“เปิดโลกทัศน์สร้างโลกแห่งการสื่อสาร”  จ านวน 22 คน 

6.8) กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “IdentiFi Wireless for Achieving Better Performance” 
(IdentiFi Wireless ระบบเชื่อมต่อไร้สายเพื่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่า)  จ านวน 29 คน 

6.9) กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ของเราชาว ม.อุบลฯ”  จ านวน 37 คน 
 ในการจัดโครงการ “IT Day@OCN 2015 การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายจัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงาน จากตัวแทนผู้เข้าร่วมงานจ านวน 
393 คน พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีผลประเมินความพึงพอใจในการจัดงาน ระดับค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 4.12 คะแนน
(ระดับมาก) 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองต่อการด าเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ 

2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2.2 พัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
2.3 พัฒนาความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4 ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่

ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 และมาตรการที่ก าหนดข้างต้นส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้มีการก าหนด
โครงการ/กิจกรรม คือ โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในเพ่ือการจัดหาครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับการรองรับการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
ครอบคลุมพ้ืนที่และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการระบบเครือข่ายไปยังสถานที่/อาคารที่ก่อสร้าง
ขึ้นใหม่ภายในมหาวิทยาลัย บริหารจัดการการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ ได้ดังนี้ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่าย ปี 2558 
1) ระบบเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดหา

และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้
สายเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันมี 
Access Point ติดตั้งอยู่จ านวน 
429 จุด ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมขึ้น
จ าก ในปี  2557  มี  Access 
Point ที่ให้บริการ UBU-WiFi 
จ านวน 290 จุด เพิ่มข้ึนจ านวน 
139 จุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annual Report 2015 Office of Computer and Networking 

26  

2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายหลัก (Firewall) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้หาครุภัณฑ์ประจ าอาคาร
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายหลัก Firewall Throughput ขนาด 10 Gbps รองรับจ านวนเซสชันสูงสุด (Max 
Sessions)  1,500,000 sessions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) เครื่องแม่ข่ายแบบเบลด (Blade Server) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ได้จัดหาเครื่องแม่ข่ายแบบเบลดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยอุปกรณ์นี้
มี CPU แบบ 8-Core Processor ความเร็ว 2.6GHz มี RAM แบบ DDR4 RDIMM ขนาด 64 GB (ต่อ 1 ใบเบลด) 
และมี SAN Storage ใช้ HDD แบบ SAS ขนาด 900GB จ านวน 16 ลูก 

 
 
 
 

4) การปรับปรุงห้องเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือ
ปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย ให้มี
สภาพสมบูรณ์และเป็นสัดส่วน  รวมถึงการ
ปรับปรุงห้องเซิร์ฟเวอร์เพ่ือจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบเครือข่ายเพิ่มเติม 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการปรับปรุง
ห้องเซิร์ฟเวอร์ โดยมีรายการการปรับปรุงห้อง
เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์  ไ ด้ แ ก่  ก า รป รั บป รุ ง ร ะบบ
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งจัดหาเครื่องปรับอากาศ
ใหม่, การจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าระบบใหม่, 
การติดตั้งระบบดับเพลิงภายในห้องเซิร์ฟเวอร์,
ติดตั้ งระบบ Access Control Monitoring/
ปรับปรุงระบบสายสัญญาณ และการปรับปรุง
พ้ืนและผนังห้อง 
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ระบบเครื่องปรับอากาศ       ระบบดับเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องส ารองไฟฟ้า      ระบบสายสัญญาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบ Access Control Monitoring 
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5) การให้บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ให้บริการเพ่ือให้สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดให้
บุคลากรในมหาวิทยาลัย สามารถ Download โปรแกรมลิขสิทธิ์ดังนี้ 

- Microsoft Office 2010-2016  - Microsoft Windows7 
- Microsoft Windows8   - Microsoft Windows8.1 
- Microsoft Windows10  - Kaspersky Anti-Virus V.6   
- Kaspersky Anti-Virus V.10 

 นอกจากการด าเนินงานภายใต้โครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้ว 
การด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 โดยฝ่ายพัฒนาเครือข่ายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการด าเนินงานใน
ส่วนอื่นๆ อาท ิ
  การติดตั้ง Access Point เพ่ิมเติม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงแรมยูเพรส ติดตั้ง Access Point 
เพ่ิมเติม เพ่ือให้บริการผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 9-10 
ตุลาคม 2557 
   ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือให้บริการ
สัญญาณ WiFi ในบริเวณพ้ืนที่จัดงาน
เกษตรอีสานใต้ 2558 ติดตั้งอุปกรณ์
เพ่ือให้บริการสัญญาณ WiFi ในบริเวณ
พ้ืนที่ จัดงานเกษตร อีสานใต้  2558 
ระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 

 ติดตั้งระบบการเรียนการ
สอนทางไกล (Distance Learning) ณ 
ห้องเรียน 5202 อาคารเรียนรวม 5 เพ่ือ
ท าการเรียนการสอนทางไกลกับวิทยา
เขตมุกดาหาร โดยในภาคเรี ยนที่  
2/2557 ไ ด้ ใ ช้ ร ะ บ บ นี้ กั บ วิ ช า 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

  ติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้า 
(UPS) ให้ กั บ อุปกรณ์  Core Switch 
อาคารส านักงานอธิการบดีหลังเก่าและ
หลังใหม่ อาคารคณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ และแฟลตกันเกรา 5 เพ่ือ
ป้องกันอุปกรณ์เสียหายจากเหตุการณ์
ไฟฟ้าดับหรือไฟกระชาก และเพ่ือการ
ใช้งานเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเปิดเผยโปร่งใส 
มาตรการ 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
3.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า  และการสร้างเป็นแนว

ปฏิบัติที่ด ี
3.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มีอัตราก าลังเพียงพอ มีทักษะและศักยภาพการให้บริการ 

และธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
3.4 พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3.5 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
3.6 พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
3.7 วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
3.8 สร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ได้ 
3.9 สร้างเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่
ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ และมาตรการที่ก าหนดข้างต้นส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้มีการก าหนดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการภายใน วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานโครงการเพ่ือ
การบริหารจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการให้บริการใน
ทุกๆด้าน อาทิ การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์สร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้าน
การบริหารจัดการภายใน เป็นต้น กิจกรรม/โครงการเพ่ือรองรับการบริจัดการภายในในด้านต่างๆ ในรอบปี 2558
ประกอบด้วย 

o โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558” ด าเนินการเมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าส านัก ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเข้าร่วมการ
สัมมนา ซึ่งรายละเอียดการจัดโครงการเพื่อ  

1) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(แผน 5 ปี พ.ศ. 
2555-2559) ในประเด็นการทบทวนการก าหนดกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ มาตรการ เป้าประสงค์ รวมทั้ง
เชื่อมโยงความสอดคล้องตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกับแผนกลยุทธ์ข อง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พิจารณาก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความส าเร็จของ
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เชื่อมโยงความสอดคล้องตัวชี้วัด
ความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ กับแผนกลยุทธ์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ  

3) การทบทวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพ  
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4) การสัมมนาเพ่ือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบตามประเด็นความเสี่ยง และการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน  

5) การทบทวนการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558” ด าเนินการเมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

1. เพ่ือผู้บริหารพบปะบุคลากรในทุกระดับ 
2. เพ่ือการทบทวนแผนการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 
3. เพ่ิมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
4. เพ่ือระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนงบประมาณร่ายจ่าย(เงินรายได้)ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรองรับการให้บริการ

ที่มีความสอดคล้องตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
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 ซึ่งมีประเด็นและหัวข้อในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนการด าเนินงานของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” ดังนี้ 

1. การน าเสนอนโยบายการด าเนินงานของผู้อ านวยการ 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
3. การทบทวนแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
4. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ 

 
o โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ

ด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ซึ่งในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การด าเนินงานโครงการได้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การน า Google Applications มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C_15-16 ชั้น 1 อาคาร
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยนางสาวอังคณา ปัญญา รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและ
ซ่อมบ ารุง เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4C-05 ชั้น 4 อาคารส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยนายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย และ
บุคลากรฝ่ายพัฒนาเครือข่าย น าเสนอผลการด าเนินงานและบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการเครือข่าย
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คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ดูแลเครือข่าย (Admin) ของแต่ละคณะ/
ส านัก เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการท างานร่วมกัน  

o โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็นการด าเนินงานเพ่ือสร้างและขยายช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้กับนักศึกษา บุคลากร และ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือประเมินความ
พึงพอใจผู้รับบริการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจใช้เป็น
แนวทางปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพ่ือรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

โดยได้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารโดยการจัดหาต้นไม้ประดับตกแต่งให้ความสวยงานร่มรื่น การ
จัดหาตู้บริการน้ าดื่ม การจัดท าสติ๊กเกอร์สายด่วนการให้บริการเครือข่าย จัดท าป้ายและแผนผังภายในอาคารเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ จัดท าของที่ระลึกและจัดหาอาหารและเครื่องดื่มเตรียมไว้ส าหรับผู้มาเยี่ยมชมหรือ
ศึกษาดูงาน และจัดหาเสื้อทีมส าหรับการใส่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการสร้างความพร้อมเพียงอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นการสร้างทีมงานและเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคีรวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

o โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน เป็นการด าเนินงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางและวิธีการในการน าเสนอผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือการน าผลจาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนน าไปใช้เพ่ือการวาง
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือวางระบบการควบคุมประเด็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ  อันจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายตามภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

o โครงการบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เป็นการด าเนินงาน
โครงการเพ่ือบริหารจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นการด าเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการ
ภายในเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในส่วนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ประเภทใช้เงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้การจ่ายเงินเดือนตรงตามเวลา และ
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

2. โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  วัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการ
เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากร 
การศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทาวิชาการ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ ในรอบปี 2558 มีหัวข้อการเข้าร่วมการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ อาทิ 

o ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย สารสน เทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 30(30th WUNCA) ในระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

o อบรมเรื่อง “Flipped Classroom ด้วย YouTube” วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ส านักงาน 
Google ประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

o อบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ เรื่อง Cloud Software Development on Google App 
Engine & Amazon Web Services ในระหว่างวันที่ 15–20 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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o อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคลังข้อมูลด้วย SQL Server” ระหว่างวันที่ 8–12 
มีนาคม 2558 ณ จังหวัดขอนแก่น  

o อบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริการด้วยใจเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร” ระหว่างวันที่ 1–
4 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดอุดรธานี 

o ศึกษาดูงานระบบประมวลผลการแข่งขันกีฬามหาวิทาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ระหว่าง
วันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

o อบรมหลักสูตร “ควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ” ระหว่างวันที่ 5–8 
กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงาน
โครงการเพ่ือด าเนินงานตามขั้นตอนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในขั้นตอนการจัดเตรียม
เอกสาร การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การประชุมเพ่ือประเมินตนเองของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาและยกระดับความรู้ของ
องค์กรที่จะขับเคลื่อนสู่ระบบประกันคุณภาพของส านักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย โดยทุกคนมีส่วนในการ
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รับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีการศึกษา 2557  
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4. โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อการให้บริการ ด าเนินงานโครงการเพ่ือการให้บริการ โดยมี

วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่อาคารและสถานที่ภายในให้มีความเหมาะสมและความ
พร้อมเพ่ือรองรับการให้บริการ เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดึงดูดให้
ผู้รับบริการเข้าใช้บริการและพักผ่อนหย่อนใจ 

5. โครงการเพื่อบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายบรรจุโครงการนี้ใน
แผนการปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือด าเนินงานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สาธารณูปโภคของหน่วยงาน 

6. โครงการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ได้จัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 

o กิจกรรมการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การด าเนินงานโครงการเพ่ือเป็นส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศาสนา  และศิลปวัฒนธรรมให้บุคลากรที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมท าบุญ 
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และสร้างส านึกอันเป็นกุศลให้เกิดแก่บุคคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโดยเป็นการออกโรงทานส าหรับผู้
ร่วมปฏิบัติธรรมในการด าเนินกิจกรรมของวัดหนองป่าพง ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยเป็นการจัดงานปฏิบัติธรรมประจ าปีเพื่อเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณพระโพธิศาณเถระ (ชา สุภัทโท) 

o กิจกรรมการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีของบุคลากร
ภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเพ่ือเป็นการส่งมอบความสุขให้แก่บุคลากรเนื่องในกิจกรรมการส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

o กิจกรรมสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย เพ่ือเป็นการร่วมท าบุญสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัว
ผู้ใหญ่ สร้างส านึกอันเป็นกุศลให้เกิดแก่บุคคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยได้เล็งเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของวันสงกรานต์ ในการที่เป็นวันที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ร่วมทั้งเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท านุบ ารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อไป 

 
o กิจกรรมการท าบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วันที่ 30 

พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ตามที่ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีประวัติการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการ
ด าเนินงานครบรอบปีที่ 18   
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สนับสนุนและส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ด าเนินการตัว
บ่งชี้ที่เป็นภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม 5 องค์ประกอบ 21 
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีเป้าหมายในการด าเนินงานประกันคุณภาพและผลการประเมินในครั้ง
นี้ เพ่ือน าไปปรับปรุง แก้ไข ก าหนดแนวทางและพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่
ยั่งยืนต่อไป โดยมีผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจ าปี
การศึกษา 2557 ดังนี้ 
ผลการด าเนินงานประกันคณุภาพภายใน ประจ าปีการศกึษา 2557 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน 4.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  4.00 
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 4.20 
2.1 ระบบพัฒนาบุคลากร 4.00 
2.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส านักและผู้บริหารทุกระดับของส านัก 5.00 
2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 5.00 
2.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 4.00 
2.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 3.00 
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 4.00 
3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 
องค์ประกอบที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 4.00 
4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 4.00 
องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 4.87 
5.1 สนับสนุนภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์  
5.1.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

5.00 

5.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ 5.00 
5.1.3 ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการการให้บริการเครือข่ายไร้สาย 5.00 
5.1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตรโครงการฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

5.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
5.1.5 ระดับความส าเร็จการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 5.00 
5.1.6 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 4.28 
5.1.7 ระดับความส าเร็จของการบริหารงานพัสดุ 4.00 
5.1.8 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  5.00 
5.2 สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
5.2.1 ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
(Security) 

5.00 

5.2.2 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเครือข่าย 5.00 
5.2.3 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 5.00 
5.2.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารองค์กร ผ่าน Mobile Application 5.00 
5.2.5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบคลังข้อมูล มหาวิทยาลัย  5.00 
รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (8 ตัว) 4.13 
รวมตัวบ่งชี้ตามภารกิจ (13 ตัว) 4.87 
รวมทุกตัวบ่งช้ี (21 ตัว) 4.58 

 
กราฟแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานประกันคุณภาพส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ย้อนหลัง 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2555-2557 แยกรายตัวบ่งช้ี 

ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีการศึกษา 
2557 คณะกรรมการตรวจประเมินได้เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในประเด็นต่างๆ รายละเอียดดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นตามเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ข้อเสนอแนะคณะกรรมการฯ 
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ เป็นเพียงการส่ง
อีเมล์แจ้งแผนปฏิบัติการปฏิบัติปีเท่านั้น 

การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักหรือเทียบเท่า และ
คณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือพิจารณา 

เป็นการประเมินผลฯ ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ไม่ใช่แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส านักควรมีระบบพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงาน 
(ภาพรวม) 

มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่
ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

ทุกส านัก มีระบบการรายงาน/KM แต่ควรเพิ่มความ
ชัดเจนในขั้นตอนการรายงานและกรอบเวลา 

การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแล
ควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

ควรมีแนวทางให้บุคลากรได้รับทราบด้วย 

คณะกรรมการประจ าส านักน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ควรมีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงาน  
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เกณฑ์การประเมิน ข้อเสนอแนะคณะกรรมการฯ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส านัก 

มีแผนการเงิน แต่ไม่มีแผนกลยุทธ์การเงิน 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

กลุ่มเป้าหมายไม่หลากหลาย และน้อย ไม่สะท้อน 

ระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
กลางของมหาวิทยาลัย 

การน าผลมาปรับปรุง ควรน าผลในประเด็นหลักของ
ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล 

ข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก ประจ าปีการศึกษา 2557 
ภาพรวมการประเมิน 

1. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายควรมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ท้าทาย เพ่ือตอบสนองพันธกิจและวิสัยทัศน์
ที่สนับสนุนในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และส่งเสริม
มหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  

2. มีการใช้เทคโนโลยีด้าน IT เช่น google application ดังนั้น ควรส่งเสริมให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย  
3. เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก ที่มีความคล่องตัวสูง 
4. ผู้บริหารมีศักยภาพสูง มีความทุ่มเทให้กับการท างาน 
5. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ มีศักยภาพสูง และมีการท างานเป็นทีมที่ดี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงานให้ชัดเจน 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในหลายๆ ช่องทาง ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และ

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยและผู้ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

ควรเตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในการรองรับนโยบาย digital economy 
องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารและการจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบและกลไกการให้ความรู้และควบคุมดูแลด้านจริยธรรม 
2. ควรพิจารณาน าผลประเมินความส าเร็จของแผน HR มาปรับปรุงแผน HR และการบริหาร HR  
3. ควรมีการให้ความรู้ด้านจริยธรรมและการควบคุมอย่างสม่ าเสมอ 
4. ระบบบริหารความเสี่ยง ควรน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านัก ไปใช้ในการปรับแผน 

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
5. ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า 

เพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
6.  บทบาทของ ค.กก.ประจ าส านัก ในการพัฒนาและการปรับปรุงการท างานยังไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
1. ควรหมั่นเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณอย่าส่ าเสมอ เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วนในส านักรับรู้และเข้าใจ

ตรงกัน 
2. กลไกการควบคุมจริยธรรม ควรออกมาเป็น action อย่างต่อเนื่อง 



 

Annual Report 2015 Office of Computer and Networking 

41  

3. การปรับปรุงแผน HR ควรท าโดยค านึงถึงผลส าเร็จ/ล้มเหลวของแผน HR และการบริหาร HR ที่
ด าเนินการขึ้นแล้วด้วยเสมอ 

4. ควรสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเชิง incentive โดยเฉพาะการสร้างความสามัคคี การยกย่องตาม
ผลงาน และกิจกรรมอื่นที่คนในองค์กรระบุว่าจะช่วยสร้างสุขในองค์กร 

5. คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการประจ าส านักควรให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงตาม
ผลประเมินการท างานอย่างน้อยในส่วนที่ส าคัญในล าดับต้น เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนางานให้เป็นรูปธรรม 
องค์ประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ 
จุดที่ควรพัฒนา 

มีแผนการเงิน แต่ไม่ใช่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

ควรจัดท าแผนการจัดหาเงินทุนและแผนการใช้จ่ายเงินทุนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของ
ส านัก เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันว่ามีเงินทุนเพียงพอที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของส านักให้สามารถด าเนินการได้ 
องค์ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรน าผลการประเมินคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาผลการด าเนินงานในทางที่ดีขึ้น โดยการ
แสดงผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นทุกตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบท่ี 5 สะท้อนภารกิจหลักของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส านักคอมฯ มีผลการการประเมินความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบ
เครือข่ายไร้สายที่ดีขึ้นจากปีก่อน แต่ก็ยังอยู่ในระดับปานกลาง   

2. จ านวนผู้เข้าประเมินมีจ านวนไม่มากนัก และไม่กระจายไปยังทุกกลุ่มผู้ใช้ อาจท าให้ผลการประเมินไม่
สะท้อนความต้องการจริง โดยเฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การให้บริการระบบเครือข่ าย
อินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายไร้สาย 

3. แม้ว่ามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย แต่ไม่พบการวิเคราะห์ผล
จากการประเมินการใช้งานที่สะท้อนประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลกลาง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

1. การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย หรือร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน IT ให้เพียงพอและครอบคลุม เพ่ือรองรับกิจกรรมด้าน IT   

2. การเพ่ิมจ านวนตัวอย่างในการส ารวจให้มากข้ึน 
3. การเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว  
4. การเพ่ิมตัวชี้วัดที่ท้าทายและสะท้อนเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะการมุ่งพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

และอาเซียน ของมหาวิทยาลัย ผ่านคู่เทียบเคียง 
5. การน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินงานโดยเฉพาะประเด็นที่มีผลความพึงพอใจ

ไม่สูงอย่างเป็นรูปธรรม 
 

จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พิจารณาจัดท าแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แผนพัฒนาการประกันคุณภาพตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินประกัน (Improvement plan) 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2556 
แนวทางการพัฒนา/

ปรับปรุง/กิจกรรม/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้จัดเก็บและ
รายงานข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ
ในภาพรวม 

ควรมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ท่ีท้าทาย 
เพื่อตอบสนองพันธกิจและวิสัยทัศน์
ท่ีสนับสนุนในการเป็นองค์กรท่ีเป็น
เลิศในการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย และ
ส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนา
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

ทบทวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ท่ี
ท้าทาย 

 - ผู้อ านวยการ 
 - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารและ
บริการ 
 - บุคลากรท่ี
รับผิดชอบ 

ต.ค. 58 -
ก.ค. 59 

นางสาววาสนา 
สะอาด/
ส านักงาน
เลขานุการ 

ส านักคอมพิวเตอร์เครือข่าย มีการ
ใช้เทคโนโลยีด้าน IT เช่น google 
application ดังน้ัน ควรส่งเสริมให้
มีการใช้อย่างแพร่หลาย 

ส่งเสริมให้มีการใช้งาน
เทคโนโลยีด้าน IT ท่ี
แพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

- ผู้อ านวยการ 
 - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารและ
บริการ 

ต.ค. 58 -
ก.ค. 59 

นางสาวอังคณา 
ปัญญา/ฝ่าย
บริการวิชาการ 

องค์ประกอบ
ท่ี 1 ปรัชญา
ปณิธาน
วัตถุประสงค์
และแผนการ
ด าเนินการ 

ควรมีกระบวนการถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์และตัวชี้วัดไปสู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานให้ชัดเจน 

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดไปสู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ 

 - ผู้อ านวยการ 
 - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารและ
บริการ 

ต.ค. 58 -
ก.ค. 59 

นางสาววาสนา 
สะอาด/
ส านักงาน
เลขานุการ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน
หลายๆ ช่องทาง ท่ีสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้
ประชาคมในมหาวิทยาลัยและผู้ส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน
หลายๆ ช่องทาง ท่ีสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็ว 

 - ผู้อ านวยการ 
 - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารและ
บริการ 

ต.ค. 58 -
ก.ค. 59 

ส านักงาน
เลขานุการ 

องค์ประกอบ
ท่ี 2 การ
บริหารและ
การจัดการ 

ควรพัฒนาระบบและกลไกการให้
ความรู้และควบคุมดูแลด้าน
จริยธรรม 

พัฒนาระบบและกลไกการให้
ความรู้และควบคุมดูแลด้าน
จริยธรรม 

 - ผู้อ านวยการ 
 - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารและ
บริการ 
 

ต.ค. 58 -
ก.ค. 59 

นายฉัตรชัย 
พรหมนา/
ส านักงาน
เลขานุการ ควรหมั่นเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณ

อย่างส่ าเสมอ เพื่อให้บุคลากรทุก
ภาคส่วนในส านักรับรู้และเข้าใจ
ตรงกัน 

เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณ
อย่างส่ าเสมอ 

ควรมีการให้ความรู้ด้านจริยธรรม
และการควบคุมอย่างสม่ าเสมอ 

จัดให้มีการให้ความรู้ด้าน
จริยธรรมและการควบคุม
อย่างสม่ าเสมอ 

ค ว ร พิ จ า ร ณ า น า ผ ล ป ร ะ เ มิ น
ความส าเร็จของแผน HR มาปรับปรุง
แผน HR และการบริหาร HR  
 

ทบทวนการปรับปรุงแผน HR 
โดยค านึงถึงผลส าเร็จ/
ล้มเหลวของแผน HR และ
การบริหาร HR ท่ีด าเนินการ
ขึ้นแล้วด้วยเสมอ 

ระบบบริหารความเสี่ยง ควรน า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าส านัก ไปใช้ในการปรับแผน 
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 

น าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าส านัก 
ไปใช้ในการปรับแผน หรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 

 - ผู้อ านวยการ 
 - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารและ
บริการ 

ต.ค. 58 -
ก.ค. 59 

นางสาววาสนา 
สะอาด/
ส านักงาน
เลขานุการ 

ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการ
ความรู้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ โดย
ให้เป็นส่วนหน่ึงของงานประจ า เพื่อ

ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
จัดการความรู้ร่วมกันอย่าง

 - ผู้อ านวยการ 
 - รองผู้อ านวยการ

ต.ค. 58 -
ก.ค. 59 

นายฉัตรชัย 
พรหมนา/
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2556 
แนวทางการพัฒนา/

ปรับปรุง/กิจกรรม/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้จัดเก็บและ
รายงานข้อมูล 

น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง 

สม่ าเสมอ โดยให้เป็นส่วน
หน่ึงของงานประจ า 

ฝ่ายบริหารและ
บริการ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

ควรสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเชิง 
incentive โดยเฉพาะการสร้าง
ความสามัคคี การยกย่องตามผลงาน 
และกิจกรรมอื่นท่ีคนในองค์กรระบุ
ว่าจะช่วยสร้างสุขในองค์กร 

จัดให้มีการสนับสนุน ส่งเสริม
กิจกรรมเชิง incentive 
โดยเฉพาะการสร้างความ
สามัคคี การยกย่องตาม
ผลงาน และกิจกรรมอื่นท่ีคน
ในองค์กรระบุว่าจะช่วยสร้าง
สุขในองค์กร 

 - ผู้อ านวยการ 
 - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารและ
บริการ 
 - บุคลากรท่ี
รับผิดชอบ 

ต.ค. 58 -
ก.ค. 59 

นายฉัตรชัย 
พรหมนา/
ส านักงาน
เลขานุการ 

บทบาทของ คณะกรรมการประจ า
ส านัก ในการพัฒนาและการ
ปรับปรุงการท างานยังไม่ชัดเจน 

คณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการประจ าส านัก 
ควรให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงตามผล
ประเมินการท างานอย่างน้อย
ในส่วนท่ีส าคัญในล าดับต้น 
เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา
งานให้เป็นรูปธรรม 

 - ผู้อ านวยการ 
 - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารและ
บริการ 
 

ต.ค. 58 -
ก.ค. 59 

นางรัชนี นิคม
เขตต์/
ส านักงาน
เลขานุการ 

องค์ประกอบ
ท่ี 3 การเงิน
และ
งบประมาณ 

มีแผนการเงิน แต่ไม่ใช่แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

ทบทวนการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน 

 - ผู้อ านวยการ 
 - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารและ
บริการ 

ต.ค. 58 -
ก.ค. 59 

ส านักงาน
เลขานุการ 

ควรจัดท าแผนการจัดหาเงินทุนและ
แผนการใช้จ่ายเงินทุนท่ีสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของ
ส านัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ามี
เงินทุนเพียงพอท่ีสามารถผลักดัน
แผนกลยุทธ์ของส านักให้สามารถ
ด าเนินการได้ 

จัดท าแผนการจัดหาเงินทุน
และแผนการใช้จ่ายเงินทุนท่ี
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ของส านัก 

 - ผู้อ านวยการ 
 - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารและ
บริการ 
 - บุคลากรท่ี
รับผิดชอบ 

ต.ค. 58 -
ก.ค. 59 

ส านักงาน
เลขานุการ 

องค์ประกอบ
ท่ี 4 ระบบ
และกลไก
การประกัน
คุณภาพ 

ควรน าผลการประเมินคุณภาพมาใช้
ในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาผลการ
ด าเนินงานในทางที่ดีขึ้น โดยการ
แสดงผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้
ตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นทุกตัวบ่งชี้ 

จัดท าข้อมูลสรุปผลการน าผล
การประเมินคุณภาพมาใช้มา
ปรับปรุง โดยการแสดงผล
การด าเนินงานของตัวบ่งชี้
ตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีผล
การด าเนินงานท่ีดีขึ้นทุกตัว
บ่งชี ้

 - ผู้อ านวยการ 
 - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารและ
บริการ 
 

ต.ค. 58 -
ก.ค. 59 

นางสาววาสนา 
สะอาด/
ส านักงาน
เลขานุการ 

 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ ส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงได้จัดให้มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบปี
ต่อไป ตามข้ันตอนและกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้  
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แผนปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ล า 
ดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
          ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

การประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย                  
1 มหาวิทยาลัยประกาศให้คณะ/ส านัก

ใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ สกอ.เป็นแนวทางการพัฒนา
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ภายใน 

   

  

         

 

  

2 มหาวิทยาลัย คณะและส านัก
ด าเนินการประกันคุณภาพตามคู่มือฯ
ของ สกอ. 

                 

3 มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก จัดท าคู่มือ
การประกันคุณภาพ 

    
    

         

4 มหาวิทยาลัย คณะและส านัก 
ประกาศใช้และด าเนินการตามคู่มือ
การประกันคุณภาพ 

     
          

  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ 

                 

5 รับนโยบายเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย/
ผู้บริหารหน่วยงาน 

   
    

          

6 วางแผนการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 

   
    

          

7 เสนอทบทวน/แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

   

    

          

8 ก าหนดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ/เสนอขออนุมัติ
กิจกรรม/โครงการ 

    

    

         

9 ศึกษา/วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการทบทวน
ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

    

       

      

10 ศึกษาเอกสารการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่างๆ 

    
       

      

กิจกรรม/โครงการ                  
11 การจัดอบรมการพัฒนาความรู้ความ

เข้าใจบุคลากร เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา/อบรม 

      
     

      

12 การจัดอบรมการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจบุคลากร เรื่องการควบคุม
ภายในและการเตรียมความพร้อมใน
การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

     

     

       

13 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

     
      

      

14 จัดประชุมเพื่อออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลในการจัดท ารายงาน SAR 

      
     

      

15 ประชุมคณะกรรมการ/บุคลากร เพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงาน/รวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปี 

     
          

  

16 รวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบผล
การด าเนินงานตาม(ร่าง)
เอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง 

           
    

  

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
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ล า 
ดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
          ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

17 สรุปผลการด าเนินงาน/การประเมิน
ตนเองผ่านระบบตามรายงาน
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจ
ประเมิน 

           

    

  

การเตรียมรับตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

                 

18 จัดแฟ้มเอกสารหลักฐาน เพื่อ
ประกอบการตรวจประเมินโดยผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

           
    

  

19 จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ตรวจประเมินคุณภาพ สแกนเอกสาร 
เพื่อ upload file เข้าระบบที่ได้
ออกแบบเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว 

           

    

  

20 จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมิน
ตนเองฉบับสมบูรณ์ 

            
   

  

21 รับทราบการแจ้งเวียนก าหนดวัน 
แผนการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย 

            
   

  

22 พิจารณาก าหนดวัน เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน /แจ้ง
เวียนให้บุคลากรได้ทราบโดยทั่วกัน 

            
   

  

23 เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ 
  ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมิน 
- ผู้บริหาร/บุคลากร/ตัวแทนจาก
คณะ/หน่วยงาน 
  สถานที่/อุปกรณ์/อื่นๆ 
- เอกสาร/การน าเสนอสรุปผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านของ
หน่วยงานที่จะต้องน าเสนอต่อ
คณะกรรมการได้รับทราบ/ห้อง
ประชุมพร้อมอุปกรณ์/อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง/
อาหารว่างและอาหารกลางวัน 

            

   

  

การรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา                  
24 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัย ประจ าป ี
             

   
 

25 สรุปผลการตรวจประเมินประจ าปี 
น าเสนอผู้อ านวยการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษาต่อไป 
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การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายใน
หน่วยงานโดยพิจารณาวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจ านวนในแผนทั้งหมด 8 ความเสี่ยง สรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด าเนินการแล้วจ านวน 7 ประเด็น ในส่วนประเด็น
ความเสี่ยงที่ด าเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 ประเด็น คือ ระบบฐานข้อมูลขาดความเชื่อมโยงให้เป็นระบบ
เดียวกัน ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล และระบบส ารองข้อมูล 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

ความเสี่ยง 
สาเหตหุรือปัจจัยทีท่ า

ให้เกิดความเสี่ยง 
วิธีการด าเนินการเพื่อ

จัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ 

 เพื่อจัดการความเสี่ยง 

สถานะ
เทียบกบั

แผน 

ประเมินผล
การจัดการ 

หมาย
เหต ุ

1. ระบบ
ฐานข้อมูลขาด
ความเชื่อมโยง
ให้เป็นระบบ
เดียวกัน ขาด
ระบบรักษา
ความ
ปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล 
และระบบ
ส ารองข้อมูล 

1. ขาดการส ารวจข้อมูล
ของฐานข้อมูลทั้งหมด
ของมหาวิทยาลยั, ขาด
การแต่งตั้งผู้ดูแล
ฐานข้อมูลอยา่งจริงจัง 
และผู้ดูแลฐานข้อมูลไม่
เข้าบทบาทที่ชัดเจนของ
ตนเอง 
 2. ขาดระบบส ารอง
ฐานข้อมูล 

1. ส ารวจจ านวนระบบ
ฐานข้อมูล 
 2. จัดท าแผนความ
เช่ือมโยงระบบ
ฐานข้อมูล 

1. มีการเชิญประชุมเพื่อหารือผู้แทน
จากคณะ หนว่ยงานตา่งๆเพื่อ 
แต่งต้ังคณะท างานด้านระบบ
สารสนเทศและระบบความปลอดภัย
ของข้อมูล ในวันที ่17 ก.ย. 2558  
2. จัดท าแบบฟอร์มส ารวจจ านวน
ฐานข้อมูลต่างๆที่มีในมหาวิทยาลยั  
และคณะ/ส านัก เพือ่รวบรวมข้อมูล
และวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูล  
3. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าร่าง
แนวทางการควบคุมการใช้งานระบบ
สารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพือ่ส่งให้คณะหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งได้พิจารณาจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศ 

ด าเนินการ 
ยังไม่แล้ว

เสร็จ 

ยอมรับ
ความเส่ียง

ได้ 

Ɵ 

2. การสูญเสีย
บุคลากรที่มี
คุณภาพ 

1. ไม่มีแผนพัฒนาและ
ธ ารงไว้ซ่ึงบุคลากร 
 2. ไม่มีแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ของ
บุคลากร 

1. จัดท าแผนพัฒนา
และธ ารงไว้ซ่ึงบุคลากร 
 2. สร้างความชัดเจนใน
ด้านนโยบายเร่ือง
ความก้าวหนา้ของ
บุคลากร 

จัดให้มีการทบทวนการจัดท าแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ให้
สอดคล้องกันการด าเนินงานในด้าน
ระบบพัฒนาบุคลากร 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยอมรับ
ความเส่ียง

ได้ 

 

3. จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

1. งบบุคลากรที่เพิ่มขึ้น 
 2. อัตราส่วนต่อ
งบประมาณในการ
ด าเนินงานในภาพรวม
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

1. วิเคราะห์ข้อมูลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
 2. จัดท าแผนการจัดหา
รายได ้

จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินในการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณและแนว
ทางการจัดหารายได ้

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยอมรับ
ความเส่ียง

ได้ 

 

4. เสถียรภาพ
ของระบบ
เครือข่าย 

1. การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี 
 2. อายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
มีระยะเวลานาน 
 3. การได้รับจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ
และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

1. ทบทวนแผนการ
ปฏิบัติงานด้านระบบ
เครือข่ายเพื่อรองรับ
การให้บริการ 
 2. พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ(เงินรายได้)
เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน
เครือข่ายเป็นอันดับแรก 
 3. ในการจัดหา
ครุภัณฑ์ด้านเครือข่าย
พิจารณาความสามารถ

1. มีการทบทวนแผนการปฏิบัติงาน
ด้านระบบเครือข่าย 
2. ในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเครือข่าย 
จะพิจารณาความสามารถของอุปกรณ์
ให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เดิม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบเครือข่ายที่ 3.40 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยอมรับ
ความเส่ียง

ได้ 
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ความเสี่ยง 
สาเหตหุรือปัจจัยทีท่ า

ให้เกิดความเสี่ยง 
วิธีการด าเนินการเพื่อ

จัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ 

 เพื่อจัดการความเสี่ยง 

สถานะ
เทียบกบั

แผน 

ประเมินผล
การจัดการ 

หมาย
เหต ุ

ของอุปกรณ์ให้สามารถ
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
เดิมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ระบบ
สายสัญญาณ
เครือข่ายช ารุด 

1. สัตว์และสิ่งรบกวน
สายสัญญาณ 
 2. ความผิดพลาดจาก
การปลูกสร้างอาคาร
และสิ่งก่อสร้าง 

1.จัดท าแผนการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ 
 2.จัดท าแผนป้องกัน
การรบกวน
สายสัญญาณเครือข่าย 
 3. ก าหนดแนวปฏิบัติที่
ดีส าหรับผู้เกี่ยวข้อง 

1. มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์และ
แผนป้องกันการรบกวนสายสัญญาณ
เครือข่าย 
2. มีระดับความส าเร็จของการรักษา
ความปลอดภยัของระบบเครือขา่ย
มหาวิทยาลัย (Security) ที่ระดับ 5 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยอมรับ
ความเส่ียง

ได้ 

 

6. การเข้าใช้
งานระบบ
สารสนเทศ 

ความปลอดภยัในการ
เข้าถึงการใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

ก าหนดสิทธิ์ในการเข้า
ใช้งานระบบสารสนเทศ 

1. มีการเชิญประชุมผู้แทนจาก
หน่วยงานตา่งๆเพื่อหารือแนวทางการ
ควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ  
2. ด าเนินการจัดท าร่างแนวทางการ
ควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ต่างๆเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
พิจารณา  
3. ด าเนินการจัดท าระบบประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้งานฐานข้อมูล โดย
มีผลการประเมินดังนี้ 1) ระบบ
บริหารงานบุคคล เท่ากับ 3.84  
2) ระบบทะเบียนนกัศึกษา เท่ากับ 
3.72 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยอมรับ
ความเส่ียง

ได้ 

 

7. ระบบความ
ปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล 

1. ไม่มีการแต่งตั้งผู้ดูแล
ระบบอยา่งเป็นทางการ 
 2. ขาดการวางนโยบาย
และวางแผนการปฏบิัติ
ในการเข้าถึงฐานข้อมูล
ต่างๆ 
 3. Server อยู่ที่
เดียวกันที่ส านกั
คอมพิวเตอร์ฯ 

1. ก าหนดสิทธิ์ในการ
เข้าใช้ถึงระบบ
สารสนเทศ 
 2. แต่งต้ังผู้ดูแลระบบ
อย่างเป็นทางการ 
 3. วางนโยบายและ
การปฏิบัติในการเข้าถึง
ฐานข้อมูลต่างๆ 
 4. ด าเนินการ Back 
up ข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูล 

1. มีการเชิญประชุมผู้แทนจาก
หน่วยงานตา่งๆ เพื่อหารือแนว
ทางการควบคุมการใช้งานระบบ
สารสนเทศ   
2. ด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มเพือ่
ส ารวจผู้รับผิดชอบฐานขอ้มูลอยา่ง
เป็นทางการเพื่อจัดท าค าสั่งแต่งต้ัง
ผู้ดูแลฐานข้อมูล 
3. อยู่ระหว่างจัดท า ร่าง แนวทางการ
เข้าถึงและใช้งานระบบฐานข้อมูล
ต่างๆ  
4. มีการด าเนินการ Back up ระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆโดยมีแนวทางและ
แผนการส ารองข้อมูลดังนี้ 1) ระบบ
บุคลากรและระบบฐานข้อมูลงานวจิัย 
ส ารองข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย
ด าเนินการทุกวันศุกร์  
2) ระบบทะเบียนนกัศึกษาท าการ
ส ารองฐานข้อมูลเป็นประจ าทกุวัน
โดยการตั้งเวลาอัตโนมัติในเครื่องแม่
ข่าย 3) ระบบการเงินท าการส ารอง
ข้อมูลโดยตั้งตารางการส ารองข้อมูล
ในเครื่องแม่ข่าย โดยสรุปร้อยละการ
ส ารองข้อมูล 100% 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยอมรับ
ความเส่ียง

ได้ 

 



 

Annual Report 2015 Office of Computer and Networking 

48  

ความเสี่ยง 
สาเหตหุรือปัจจัยทีท่ า

ให้เกิดความเสี่ยง 
วิธีการด าเนินการเพื่อ

จัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ 

 เพื่อจัดการความเสี่ยง 

สถานะ
เทียบกบั

แผน 

ประเมินผล
การจัดการ 

หมาย
เหต ุ

8. ระบบไฟฟ้า
และอัคคีภัย 

1. ภัยธรรมชาต ิ
 2. ไฟฟ้าลัดวงจร 

1. จัดท าแผนตรวจสอบ
อุปกรณ์ 
 2. มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์ และการให้
ความรู้แก่บุคลากร 
 3. จัดหาอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย 
 4. ก าหนดแนวปฏิบัติที่
ดีการป้องกันอัคคีภยั 
 5. จัดท าแผนซ่อม
อัคคีภัย 

1. ติดต่อประสานกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งด้านความปลอดภัยอัคคีภัย 
พรอ้มทั้งน าเสนอรายละเอยีดการจัด
กิจกรรมในที่ประชุมกรรมการบริหาร
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 
2. จัดกิจกรรมซ้อมอัคคีภัยในวันที่ 16 
ก.ค. 58 ณ อาคารส านักคอมพิวเตอร ์

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยอมรับ
ความเส่ียง

ได้ 

 

 

หมายเหตุ สถานการณ์ด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
 = ด าเนินการแล้วเสร็จ  x = ยังไม่ได้ด าเนินการ  Ɵ = ด าเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
  
 ทั้งนี้ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในส่วนของการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ระบุประเด็นความเสี่ยง รวมทั้งการจัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
การวิเคราะห์ระบุประเด็น และแผนการบริหารความเสี่ยงส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปี 2559 
ด้านการด าเนินงาน/ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก: ด้านการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 
สาเหตหุรือปัจจัยทีท่ าให้เกดิความ

เสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 

เป
้าห

มา
ยต

ัวบ
ง่ช

ี ้

หน
่วย

นับ
 

วิธีการด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ 
ผู้ที่

รับผิดชอบ 

1. ระบบ
สารสนเทศยัง
ขาดการ
เช่ือมโยง 

ระบบสารสนเทศขาดความ
เช่ือมโยงเป็นระบบ ขาดระบบ
รักษาความปลอดภยัของฐานข้อมูล
และระบบสารองข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจส่งผลต่อการ
นาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร/การบริหารจัดการ ใน
ภาพรวมมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบ ได้แก่ 1) 
ระบบทะเบียนนกัศึกษา(Reg) 2) 
ระบบบุคลากร 3) ระบบการเงิน
และงบประมาณและ 4) ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจยั เป็นต้น 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนการ
เช่ือมโยงฐานข้อมูล 
1. แต่งต้ังคณะท างานและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบการ
พัฒนาระบบเช่ือมโยง
ฐานข้อมูล 
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
แนวทางและขั้นตอนของการ
เช่ือมโยงฐานข้อมูล 
3. จัดท าแผนการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล 
4. ด าเนินงานตามแผนการ
เช่ือมโยงฐานข้อมูล 
5. ติดตามผลและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนและ
ปรับปรุงแผนการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล 

5 ข้อ 1. ส ารวจจ านวนระบบ
ฐานข้อมูล 
2. จัดท าแผนความเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูล 
3. แต่งต้ังคณะท างาน 
4. วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของการเชื่อมโยงฐานขอ้มูล 

ฝ่ายพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

2. อัตราก าลัง
ไม่สอดคล้อง

1. ภารกิจของหน่วยงานได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเพิ่ม

1.  ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการปฏิบัต ิ

65 ร้อย
ละ 

1. จัดท าแผนวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

ส านักงาน
เลขานุการ 
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ความเสี่ยง 
สาเหตหุรือปัจจัยทีท่ าให้เกดิความ

เสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 
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วิธีการด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ 
ผู้ที่

รับผิดชอบ 

กับภารกิจที่
ได้รับ
มอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้น 

มากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว 
2. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนมากขึ้น 
3. อัตราก าลังบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนคงที
ไม่สอดคล้องตามภารกิจที่ได้
มอบหมายเพิ่มขึ้น 

2. ระดับความส าเร็จของแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

4 ข้อ 2. ส ารวจปริมาณและภาระ
งานของบุคลากร 
3. ส ารวจร้อยละของบุคลากร
ที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
4. ส ารวจร้อยละของบุคลากร
ที่มีผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานประจ าป ี

3.  ร้อยละของบุคลากรที่มีผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประจ าป ี

80 ร้อย
ละ 

3. ระบบความ
ปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล 

1. ไม่มีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบอย่าง
เป็นทางการ 
 2. ขาดการวางนโยบายและวาง
แผนการปฏบิัติในการเข้าถึง
ฐานข้อมูลต่างๆ 
 3. Server อยู่ที่เดียวกันที่ส านกั
คอมพิวเตอร์ฯ 

มีระบบและกลไกการดูแล
ความปลอดภยัของฐานขอ้มูล
หลัก 
1. แต่งต้ังผู้ดูแลระบบและ
ก าหนดสิทธิในการเข้าถึงและ
บทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลทั้ง 4 
ฐานข้อมูลให้ชัดเจน 
2. ก าหนดสิทธิในการเข้าใน
งานของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
3. มีระบบ Fire wall (การ
เข้าถึงข้อมูลในระบบ) 
4.จัดท านโยบายในการใช้งาน 
(User) และป้องกันเครือขา่ย 
เพื่อป้องกันการโจมตีระบบ
ฐานข้อมูลหลัก 
5. ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไก
การดูแลความปลอดภยัของ
ฐานข้อมูล 

5 ข้อ 1. ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ถึง
ระบบสารสนเทศ 
2. แต่งต้ังผู้ดูแลระบบอย่าง
เป็นทางการ 
3. วางนโยบายและการปฏิบัติ
ในการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ 
4. ด าเนินการ Back up ข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล 

 - ฝ่าย
พัฒนา
ซอฟต์แวร ์
 - ฝ่าย
พัฒนา
เครือข่าย 

4. การถูกเจาะ
หรือลักลอบ 
(Hack) เข้าสู่
ระบบระบบ
เครือข่ายและ
ฐาน
ข้อมูลคอมพิวเ
ตอร์จาก
บุคคลภายนอ
ก (Hacker) 
โดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

การเข้าใช้งานระบบฐานขอ้มูลหรือ
ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์โดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

ระดับความส าเร็จการรักษา
ความปลอดภยัของระบบ
เครือข่าย 
1. มีแผนปฏิบัติงานการพัฒนา
เครือข่ายบรรจุในแผนปฏบิัติ
งานประจ าป ี
2. มีเครื่องมือส าหรับป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยระบบ
เครือข่าย 
3. ติดตามเฝ้าระวังการใช้งาน
ระบบเครือข่าย 
4. ปรับปรุง หรือก าหนดค่า
ความปลอดภยัระบบเครือข่าย 
5. จัดท ารายงานและเสนอต่อ
ผู้บริหารและน าผลการ
ด าเนินงานไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานปีถัดไป 

5 ข้อ 1.จัดหาอุปกรณ์ป้องการ
เครือข่ายหลัก 
2. จัดให้มีระบบการยืนยัน
ตัวตนการเข้าถึงระบบ
เครือข่ายและฐานขอ้มูล 
3. จัดให้มีระบบการติดตาม
และตรวจสอบการเข้าถึงระบบ
เครือข่ายและฐานขอ้มูล 

 - ฝ่าย
พัฒนา
ซอฟต์แวร ์
 - ฝ่าย
พัฒนา
เครือข่าย 
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วิธีการด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ 
ผู้ที่

รับผิดชอบ 

5. การถูก
ประทุษร้ายต่อ
ร่างกายและ
ทรัพย์สินของ
นักศึกษา 
บุคลากรและ
ผู้ใช้บริการ
นอกเวลา
ราชการ 

1. ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณรอบ
อาคารยังไม่เพียงพอ 
2. การรักษาความปลอดภัยไม่
ครอบคลุมบางพื้นที่ เช่น โรงจอด
รถและบริเวณอาคาร 

ระดับความส าเร็จการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
2. มีแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินงานตามแผน 
4. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
5. รายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บริหาร 

5 ข้อ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณรอบอาคารให้เพียงพอ
และเหมาะสม 

ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
ซ่อมบ ารุง 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา 
 จากผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด าเนินการ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถสรุปได้ 
ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีการทบทวนแผนการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานหลักของส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศ(Google application) เข้ามาประยุกต์ในกระบวนการด าเนินงานติดตามผล
การด าเนินงาน 

3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน ICT 
4. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับการพัฒนา 
5. ผู้บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 
6. มีอุปกรณ์ สถานที่ พร้อมเพรียงและทันสมัย  
7. บุคลากรมีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว 
8. มีการลงทุนด้านซอฟแวร์ด้านลิขสิทธิ์ 
9. เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้กับมหาวิทยาลัย 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เน้นผู้เรียน

ให้พัฒนาทักษะด้าน ICT  และ smart classroom 
2. ควรสร้างระบบความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมข้ึนและต่อเนื่อง 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Single Data) 
4. สร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้งาน E-book, E-classroom, E-learning, E-office 
5. ควรมีการน าข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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สารสนเทศของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สามารถสรุปสารสนเทศของการด าเนินงาน 

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ด้านงบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ
ที่ 

หมวดรายจ่าย จ านวนงบประมาณได้รับการจดัสรร เพิ่มขึ้น/ลดลง 
ปี 2557 ปี 2558 

1. งบด าเนนิงาน ค่าตอบแทน         195,722.00          237,200.00  เพิ่มข้ึน 
ค่าใช้สอย       1,407,856.00  2,125,400 เพิ่มข้ึน 
ค่าวัสด ุ       1,307,100.00  1,046,400 ลดลง 

 รวม      3,133,600.00  3,409,000  
2. งบครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์       4,399,050.00  5,525,000 เพิ่มข้ึน 
สิ่งก่อสร้าง         650,000.00  7,650,000 เพิ่มข้ึน 

 รวม      4,342,000.00  13,175,000  
3. งบสาธารณปูโภค         2,000,000.00  2,280,000 เพิ่มข้ึน 
 รวม      2,000,000.00  2,280,000  

4. งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว         257,613.00  79,800 ลดลง 
เงินอุดหนุนทั่วไป-
ค่าจ้างพนักงาน 

      3,379,459.00  3,278,000 ลดลง 

 รวมทั้งสิ้น    12,075,600.00  22,221,800   
 

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แยกตามหมวดรายจ่าย 

 
กราฟแสดงจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด 

ประเมิน 
ผลตาม
ตัวช้ีวัด 

โครงการเพิม่พูน
ความรูแ้ละพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมถรรถนะตามเกณฑ์
มาตรฐาน(มอบ.4)/เป้าหมาย ร้อยละ 80 

มีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์สมรรถนะหลัก (core 
competency ) 5 ด้าน ปีละ 2 ครั้ง จ านวน 19 คน จาก
บุคลากรทั้งหมด 19 คน บุคลากรทกุคนมีผลการประเมนิ
มากกว่ารอ้ยละ 80 คิดเป็น รอ้ยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

2. ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทกัษะในวิชาชีพ/เป้าหมายร้อย
ละ 100 

อนุมตัิงบประมาณโครงการเพิ่มพนูความรู้และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร จ านวน 10,000.- บาท/ต่อคน/ต่อปี 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

3. ระดับความส าเรจ็ของระบบบริหารจัดการที่ดแีละมี
ธรรมาภิบาล/เป้าหมาย 5 ระดับ/ขอ้ 
   ระดับ 1 มีแผนการพัฒนาระบบบริหารจดัการ
องค์กรตามหลกัธรรมมาภิบาล                  
   ระดับ 2 มีการด าเนนิงานตามแผนทีก่ าหนด  
   ระดับ 3 มีการประเมนิผลการด าเนนิงานตาม
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลกัธรรมมาภิ
บาล             
   ระดับ 4 มีการรายงานผลการด าเนนิงานต่อที่
ประชุมผู้บริหารเพือ่ให้ข้อเสนอแนะ    
   ระดับ 5 มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรงุการ
ด าเนนิงาน 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิตามตัวชี้วัด ครบทั้ง 
5 ระดับ 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

โครงการ
ประชาสัมพนัธ์
และสร้าง
ภาพลักษณ์องคก์ร 

4. จ านวนชอ่งทางการเผยแพรข่้อมูลข่าวสาร/
เป้าหมาย 3 ช่องทาง 

1. ทางเว็บไซต์ของส านกั (www.ocn.ubu.ac.th)  
2. ทาง Facebook ของส านักฯ  
3. ทาง Facebook กลุ่มบุคลากรของส านักฯ  
4. บอร์ดประชาสัมพนัธ ์ 
5. การจัดท าของที่ระลึกของส านกัฯ ภายใตโ้ครงการ
ประชาสัมพนัธ์ฯ  
6. การประชาสัมพนัธ์หน่วยงานภายใต้โครงการ IT 
DAY@2015  

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

5. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารส านกั
คอมพิวเตอร์และเครอืข่าย/เป้าหมาย 3.75 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.18 บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ความรู้สูอ่งค์กร
แห่งการเรียนรู ้

6. ระดับความส าเรจ็การพัฒนาระบบการจดัการ
ความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/เป้าหมาย 
5 ระดับ/ขอ้ 
   ระดับ 1 มีการก าหนดประเดน็ความรู้และเป้าหมาย
ของการจดัการความรู้ที่สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน  
   ระดับ 2 ก าหนดบุคลากรกลุม่เป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรูแ้ละทกัษะตามประเด็นความรูท้ีก่ าหนด 
   ระดับ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จาก
ความรู ้ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด    
   ระดับ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ที่
ก าหนดโดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร 
   ระดับ 5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจดัการความรู้
ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจากความรู ้ทกัษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดมีาปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

มีการด าเนินจดัการความรู ้จ านวน 2 เรื่อง (อ้างอิงผลการ
ด าเนนิงานตามผลประเมนิ QA) 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 
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กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด 

ประเมิน 
ผลตาม
ตัวช้ีวัด 

โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการหน่วยงาน 

7. ระดับความส าเรจ็ของระบบบริหารจัดการที่ดแีละมี
ธรรมาภิบาล/เป้าหมาย 5 ระดับ/ขอ้ 
   ระดับ 1 มีแผนการพัฒนาระบบบริหารจดัการ
องค์กรตามหลกัธรรมมาภิบาล  
   ระดับ 2 มีการด าเนนิงานตามแผนทีก่ าหนด  
   ระดับ 3 มีการประเมนิผลการด าเนนิงานตาม
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลกัธรรมมาภิ
บาล           
   ระดับ 4 มีการรายงานผลการด าเนนิงานต่อที่
ประชุมผู้บริหารเพือ่ให้ข้อเสนอแนะ              
   ระดับ 5 มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรงุการ
ด าเนนิงาน 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิตามตัวชี้วัด ครบทั้ง 
5 ระดับ 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

8. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารส านกั
คอมพิวเตอร์และเครอืข่าย/เป้าหมาย 4.00 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.18 บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

9. ระดับความส าเรจ็ของการบริหารงานพัสดุ/
เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 
   ระดับ 1 มีแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี    
   ระดับ 2 ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด       
   ระดับ 3 มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนนิงานพัสด ุ      
   ระดับ 4 จัดท ารายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุเสนอ
ต่อผู้บริหารเพื่อให้ขอ้เสนอแนะ        
   ระดับ 5 น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนนิงาน 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิตามตัวชี้วัด อยู่ที่
ระดับ 4 เนื่องจากไม่พบหลกัฐานการน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุง (อ้างอิงผลการด าเนินงานตามผลประเมนิ QA) 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

0 

10. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ/
เป้าหมาย 7 ระดับ/ข้อ 
   ระดับ 1 มีแผนกลยุทธท์างการเงนิที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธข์องสถาบัน   
   ระดับ 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดา้นการเงนิ 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
   ระดับ 3 มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคลอ้งกับ
แผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพฒันาสถาบัน
และบุคลากร   
   ระดับ 4 มีการจัดท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็น
ระบบ และรายงานตอ่สภาสถาบนัอย่างนอ้ยปีละ 2 
ครั้ง    
   ระดับ 5 มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใชจ้่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของสถาบันอย่างตอ่เนื่อง   
   ระดับ 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงนิให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด   
   ระดับ 7 ผู้บริหารระดับสูงมกีารติดตามผลการใช้
เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงาน
ทางการเงนิไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 6 
ข้อ เนื่องจากมีแผนการเงนิ แต่ไม่มีแผนกลยุทธ์การเงนิ
(อ้างอิงผลการด าเนนิงานตามผลประเมนิ QA) 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

0 

การบริหารจัดการ
ค่าจ้างบุคลากร 

11. ร้อยละของบุคลากรทีม่ีความสขุในการ
ปฏิบัติงาน/เป้าหมายรอ้ยละ 75 

ผลการประเมินความสุขในการปฏิบัติงาน ปี 2558 เท่ากับ 
ร้อยละ 63.6 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

0 



 

Annual Report 2015 Office of Computer and Networking 

55  

กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด 

ประเมิน 
ผลตาม
ตัวช้ีวัด 

12. ระดับความส าเรจ็ของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์/เป้าหมาย 7 ระดับ/ขอ้ 
   ระดับ 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ที่มกีารวเิคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์  
   ระดับ 2 มีการบริหารและพฒันาบุคลากรให้เป็นไป
ตามแผนทีก่ าหนด       
   ระดับ 3 มีสวัสดกิารเสรมิสร้างสุขภาพทีด่ี และ
สร้างขวญัและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ       
   ระดับ 4 มีระบบการตดิตามให้บุคลากรน าความรู้
และทกัษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
   ระดับ 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร
และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัต ิ     
   ระดับ 6 มีการประเมนิผลความส าเรจ็ของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร       
   ระดับ 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 
ข้อ (อ้างอิงผลการด าเนนิงานตามผลประเมนิ QA) 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

0 

โครงการติดตาม
ประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผน 

13. ร้อยละของตัวชีว้ัดในแผนปฏิบัตกิารประจ าปีที่
บรรลุผลตามแผน/เป้าหมายรอ้ยละ 90 

ร้อยละประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่บรรลุตามแผน คิดเป็นรอ้ยละ 77.27 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

0 

14. กระบวนการพัฒนาแผน/เป้าหมาย 4 คะแนน 
   ระดับ 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธท์ี่สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะกรรมการประจ าส านักโดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในส านักและไดร้ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านกัโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรอืปณิธาน ตลอดจนสอดคลอ้งกับแผนกล
ยุทธ์มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2555-2559)                   
   ระดับ 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดบัส านักไปสู่
ทุกหน่วยงานภายใน   
    ระดับ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพนัธกิจของส านัก    
   ระดับ 4 มีตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
   ระดับ 5 มีการด าเนนิการตามแผนปฏิบัตงิาน
ประจ าปีครบทกุพนัธกิจ 
   ระดับ 6 มีการติดตามผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารฯหรือ
เทียบเท่าเพื่อพจิารณา 
   ระดับ 7 มีการประเมนิผลการด าเนนิงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธอ์ย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ
รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริหารฯหรอืเทียบเท่า 
และคณะกรรมการประจ าส านักเพื่อพจิารณา                   
   ระดับ 8 มีการน าผลการพิจารณาขอ้คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านกัไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 7 
ข้อ 4 คะแนน(อ้างองิผลการด าเนินงานตามผลประเมนิ 
QA) 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 
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กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด 

ประเมิน 
ผลตาม
ตัวช้ีวัด 

15. ระดับความส าเรจ็การบริหารความเสี่ยง/
เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 
   ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนทีร่ับผิดชอบพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลัย
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน                        
   ระดับ 2 มีการวเิคราะห์และระบุความเสีย่ง และ
ปัจจัยที่กอ่ให้เกิดความเสี่ยงอย่างนอ้ย 3 ด้าน ตาม
บริบทของมหาวทิยาลัย     
   ระดับ 3 มีการประเมนิโอกาส และผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ไดจ้ากการ
วิเคราะห์ในข้อ  
   ระดับ 4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสีย่งที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
   ระดับ 5 มีการติดตาม และประเมนิผลการ
ด าเนนิงานตามแผนและรายงานตอ่สภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    
   ระดับ 6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

โครงการบริหาร
จัดการด้าน
สาธารณูปโภค 

16. จ านวนผู้ใช้งานตอ่หนว่ยการใช้ไฟฟ้า/เป้าหมาย 
12 ยูนิต-ชั่วโมง 

ไม่สามารถสรุปข้อมูลได ้เนื่องจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเก็บขอ้มูลได ้
เพียงจ านวน 9 เดือน 

0 

โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศกึษา
ภายใน 

17. ระดับความส าเรจ็การด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน ตามกระบวนการ PDCA/เป้าหมาย 
5 ระดับ/ขอ้ 
   ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน  
   ระดับ 2 จัดท าแผนหรือแนวทางการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา  
   ระดับ 3 ด าเนินงานตามแผนหรือแนวทางการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  
   ระดับ 4 ประเมินขั้นตอนการด าเนนิงาน และการ
ประเมนิผลของการด าเนนิงานตามแผนหรอืแนวทาง                     
   ระดับ 5 น าผลประเมนิไปปรับปรุงเพือ่พฒันาการ
ด าเนนิงานในครั้งตอ่ไปและน าวางแผนงานต่อไป 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิตามตัวชี้วัดครบทั้ง 
5 ระดับ(อ้างอิงผลการด าเนินงานตามผลประเมิน QA) 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

18. จ านวนกจิกรรม/โครงการที่ด าเนนิงาน/เป้าหมาย 
4 กิจกรรม/โครงการ 

1. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 
2. กิจกรรมโรงทานวัดหนองป่าพง 
3. กิจกรรมวนัสงกรานต์ 
4. กิจกรรมวนัสถาปนาส านกัคอมพิวเตอรฯ์ 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

โครงการปรับปรุง
อาคารและสถานที่
เพื่อการให้บรกิาร 

19. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารส านัก
คอมพิวเตอร์และเครอืข่าย/เป้าหมาย 3.75 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.18 บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

โครงการเพือ่
พัฒนาฐานขอ้มูล
กลางของ
มหาวิทยาลัย 

20. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชฐ้านขอ้มูลกลาง
มหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 4 คะแนน 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ เท่ากับ 3.78 
ฐานขอ้มูลกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ดังนี้  
1. ระบบบริหารงานบุคคล ด าเนินงานรว่มกบั กองการ
เจ้าหน้าที ่โดยมีระดับความพึงพอใจ 3.84  
2. ระบบทะเบียนนกัศึกษา ด าเนนิงานร่วมกับ งาน
ทะเบียน ระดับความพึงพอใจ 3.72  

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

0 
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กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด 

ประเมิน 
ผลตาม
ตัวช้ีวัด 

21. ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและตัดสินใจ ส านักคอมพิวเตอรแ์ละ
เครือข่าย/เป้าหมาย 5 ระดับ/ขอ้ 
   ระดับ 1 มีการวเิคราะห์ความเชือ่มโยงของระบบ
และจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และตัดสนิใจ                                 
   ระดับ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร
และตัดสนิใจตามแผนทีก่ าหนด             
   ระดับ 3 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน          
   ระดับ 4 สรุปผลและรายงานน าเสนอผู้บริหาร   
   ระดับ 5 น าผลการด าเนนิงานไปปรับปรุง 

ด าเนนิการได้ 5 ข้อ ดังนี ้ 
1. ฝ่ายพัฒนาซอฟตแ์วร ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานทีร่ับผิดชอบใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่ส านักคอมพิวเตอร์ ฯและ
มหาวิทยาลัย ได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศต่างๆที่ได้มกีารพัฒนาและใช้งานในปัจจุบันทั้ง
ในระดับส านักและระดับมหาวทิยาลัย โดยได้วิเคราะห์
ความเชือ่มโยงของแตล่ะระบบและน ามาจัดท าเป็น
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและ
ตัดสินใจส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย  
2. มีการด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และตัดสนิใจส านกัคอมพิวเตอร์และเครอืขา่ย  
(http://202.28.50.11/ocn_center)  
3. มีการติดตามการด าเนินงานพัฒนาระบบให้เป็นไปตาม
แผนโดยให้ผู้รับผิดชอบบันทึกความก้าวหนา้ ปัญหาและ
อุปสรรคของการพฒันาระบบโดยผ่านระบบแจ้ง
สถานะการปฏิบัติงาน  
4. มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานผ่าน
กรรมการบริหารส านกั เป็นประจ าทกุเดอืน 
5. มีการน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงโดยได้แก้ไขให้
ระบบแจ้งสถานะการปฏิบัติงานสามารถแนบลิ้งค์ที่
เกี่ยวขอ้งกับการด าเนนิงานและสามารถบันทึกปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานได ้

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

22. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานขอ้มูลกลางของมหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 5 ระดับ/
ข้อ         
   ระดับ 1 มีแผนการด าเนนิการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บรกิารฐานข้อมูลกลางมหาวทิยาลัย 
   ระดับ 2 มีการด าเนนิงานตามแผนทีก่ าหนด 
   ระดับ 3 มีการประเมนิผลการด าเนนิการประเมนิ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานขอ้มูลกลาง
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีการศกึษาละ 1 ครั้ง 
   ระดับ 4 มีการรายงานผลการด าเนนิงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส านกัเพือ่ให้ข้อเสนอแนะ  
   ระดับ 5 มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรงุการ
ด าเนนิงาน 

ด าเนนิการได้ 4 ข้อ โดยมรีายละเอียดดังนี ้ 
1.ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รว่มกบัส านักงาน
ประกนัคุณภาพการศกึษาฯและหน่วยงานตา่งๆที่เกี่ยวขอ้ง
ร่วมกันก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจและรว่มวางแผน
รูปแบบการประเมินฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย โดย
ได้จัดท าแผนการด าเนนิการประเมนิความพึงพอใจผ่าน
ระบบประเมินความพึงพอใจลางที่ส านักคอมพิวเตอร์ ฯ
เป็นผู้พัฒนาระบบ 
2. มีการด าเนินการพฒันาระบบประเมินความพึงพอใจ
กลางและประชาสมัพันธ์ให้ผู้ใช้งานฐานขอ้มูลต่างๆเข้าใช้
งานระบบ  
3. มีการด าเนินการเปิดประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน
ฐานขอ้มูลต่างๆ ประจ าภาคการศกึษา ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 1 ครั้ง  ในช่วง เดอืน เมษายน - กรกฎาคม 2558   
4.  มีการน าข้อเสนอแนะจากจากผู้ใช้งานระบบมาปรับปรุง
การด าเนนิงาน 
5. ด าเนนิการปรับปรุงการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะ 
ตามล าดับความส าคญัของข้อเสนอแนะ 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 
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โครงการ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด 

ประเมิน 
ผลตาม
ตัวช้ีวัด 

23. ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนาระบบสื่อสาร
องค์กร ผ่าน Mobile Application/เป้าหมาย 5 
ระดับ/ขอ้ 
   ระดับ 1 มีแผนการด าเนนิงานพัฒนาระบบสื่อสาร
องค์กรผ่าน Mobile Application      
   ระดับ 2 มีการด าเนนิงานตามแผนทีก่ าหนด       
   ระดับ 3 มีการทดสอบการใช้งานของระบบ    
   ระดับ 4 มีการรายงานผลการด าเนนิงานต่อ
ผู้บริหาร         
   ระดับ 5 มีการน าผลจากการทดสอบระบบมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนนิการได้  5 ข้อ โดยมรีายละเอียดดังนี ้
1. ด าเนนิการวางแผนพฒันาระบบสื่อสารองค์กรผ่าน 
Mobile Application ระยะที่ 1  เพื่อให้เป็นระบบที่ใช้ใน
การแสดงขอ้มูลขา่วสารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนข่าวสาร
ทางด้านการศกึษาโดยได้บรรจุแผนการด าเนินงานลงใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และมีการจัดท าเป็นแผนการ
พัฒนาระบบเพื่อใช้ในการด าเนินงาน  
2. พัฒนาระบบ UBU Mobile Application โดยสามารถ
ใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Android และเป็น 
Application ที่เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
ของมหาวทิยาลัย  
3. ขณะด าเนนิการพัฒนาระบบนัน้ ได้มกีารทดสอบการใช้
งานระบบ Mobile Application โดยทดสอบการดึงข้อมูล
จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบรูปแบบการ
แสดงผล ตลอดจนทดสอบการท างานบนอปุกรณท์ี่มีขนาด
หน้าจอแตกต่างกนั เพื่อให้ระบบสามารถใชง้านได้กับ
อุปกรณ์ทกุขนาดหน้าจอ  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารส านกั ตาม
บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/1146 ลว 27 ก.ค. 2558 
5. จากผลการทดสอบระบบพบว่า ในการแสดงข้อมลูพบ
ปัญหาทางด้านการแสดงผลภาษาไทย โดยได้ปรับปรุงการ
พัฒนาระบบให้สามารถแสดงเป็นภาษาไทยได้ ตลอดจน
พัฒนาให้สามารถเชือ่มโยงข่าวทางด้านการศึกษาจาก 
ระบบ REG  

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

24. ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 
มหาวิทยาลัย /เป้าหมาย 5 ระดับ/ขอ้ 
   ระดับ 1 มีแผนการด าเนนิงานพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลมหาวิทยาลัย           
   ระดับ 2 มีการด าเนนิงานตามแผนทีก่ าหนด        
   ระดับ 3 มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนนิงาน         
   ระดับ 4 มีการน าเสนอผลการด าเนนิงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส านกัเพือ่ให้ข้อเสนอแนะ 
   ระดับ 5 มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
มาปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนนิการได้ 5 ข้อ ดังนี ้ 
1. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบคลังขอ้มูล
มหาวิทยาลัย ได้น าเสนอแผนการด าเนินงานต่อที่ประชมุ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราว
การประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2557 
ระเบียบวาระที่ 4.16 โดยที่ประชมุมีมตเิห็นชอบใน
หลักการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสนิใจ ครอบคลุมฐานข้อมูล 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
ข้อมูลนักศกึษา 2) ข้อมูลบุคลากร 3) ข้อมลูการเงินและ
งบประมาณ 4) ข้อมูลการประกนัคุณภาพการศึกษา  
2. มีการด าเนินงานตามแผนทีก่ าหนด  
3. มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน  
3.1 มีการติดตามความก้าวหน้าในการจัดท างบประมาณ
รายการงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอรแ์ละ
เครือข่าย ครั้งที ่1/2558 เมือ่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 
ระเบียบวาระที่ 4.2 และการจดัท ารายละเอียดค าขอ
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ในรายการ
ครุภัณฑ์ที่ได้รับการพจิารณา ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านกัคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย ครัง้ที่ 3/2558 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ระเบียบวาระที่ 3.6 
3.2 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนือ่งเมือ่ได้รับ
การจดัสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2559 ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครอืข่าย ได้ขออนุมัตแิต่งตั้งคณะท างาน
พัฒนาระบบสารเทศมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีที่ 1526/2558 ลงวันที ่8 
มิถุนายน 2558 เพื่อท าหน้าที่ในการศกึษา รวบรวมขอ้มูล 
ก าหนดขอบเขตความตอ้งการ วิเคราะห์และพัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 
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ตามตัวช้ีวัด 
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ผลตาม
ตัวช้ีวัด 

4. มีการน าเสนอผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการ
ประจ าส านักเพื่อให้ขอ้เสนอแนะ  
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการ
ด าเนนิงาน จากมติที่ประชุมคณะท างานฯ มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิส าหรับการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดย
มอบหมายให้ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ขอความ
อนุเคราะห์ขอ้มูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบฐานขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้ง ในการก าหนดความตอ้งการการพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลและหัวข้อรายงานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ ส าหรับการปรับปรุงร่างขอบเขต
ของงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งตามกระบวนการจัดซือ้
จัดจ้างในปีงบประมาณ 2559 ต่อไป 

โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพการ
ให้บริการ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
(ข้อมูลวนัที่ 23 
ก.ย. 58) 

25. จ านวนครั้งที่ระบบเครือข่ายหลักของ
มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได ้เกนิกว่า 30 นาที  
*ในเวลาราชการ/เป้าหมายไม่เกนิ 2 ครั้งต่อปี 

จ านวนครั้งที่ระบบเครือข่ายหลักของมหาวทิยาลัยไม่
สามารถใช้งานได ้1 ครั้ง 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

26. ระยะเวลาเฉลี่ยการปิงไปหาเว็บที่ตอ้งการ/
เป้าหมายไม่เกนิ 1 นาท ี

ระยะเวลาเฉลี่ยการปิงไปหาเว็บ www.google.com ใช้
เวลา 42ms 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

27. ปริมาณการใช้งานเครอืข่ายเฉลี่ยต่อปรมิาณ 
Bandwidth ที่มี (1 Gbps)(Speed)/เป้าหมายไม่เกิน
ร้อยละ 90 

มีปริมาณการใช้งานเครือข่ายเฉลี่ย 314.11 Mbps คิดเป็น
ร้อยละ 31.41 ของ Bandwidth ทั้งหมด 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

28. ระดับความส าเรจ็ของการบันทึกการดแูล
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 
   ระดับ 1 ก าหนดแผนปฏิบัติงานการบันทกึการดูแล
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย  
   ระดับ 2 ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือขา่ย  
   ระดับ 3 ตรวจเช็คอุปกรณ์ตามแผนการดแูล
เครือข่าย  
   ระดับ 4 ปรับปรุง หรอืก าหนดค่าความปลอดภัย
ระบบเครอืข่าย  
   ระดับ 5 จัดท ารายงานและเสนอต่อผู้บรหิาร 

1. มีแผนปฏิบัติงานการดแูลเครอืข่ายของมหาวิทยาลัย  
2. มีการติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย โดย
ระบบกราฟ Cacti ติดตามปริมาณการใช้งานเครอืข่ายของ
มหาวิทยาลัย  
3. มีการปฏิบัติงานตามแผนการดูแลเครอืขา่ย 
4. มีการปรับปรุงหรอืก าหนดค่าความปลอดภัยระบบ
เครือข่าย หากตรวจพบชอ่งโหว ่หรือได้รับแจ้งเหตจุาก
ผู้ใช้งาน  
5. มีการรายงานสถานะการท างานของอุปกรณ์เครือข่าย
และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เข้าที่ประชมุ
กรรมการบริหารส านกัฯ เป็นประจ าทกุเดือน 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

29. จ านวนบุคลากร(นักศกึษา)ต่อจ านวน Access 
Point ที่มมีาตรฐาน IEEE 802.11B ขึ้นไป/เป้าหมาย
ไม่เกินอัตราส่วน 50 คนต่อเครื่อง 

- จ านวนบุคลากร 1,557 คน/-จ านวนนกัศึกษา 15,902 
คน รวม 17,459 คน 
 -จ านวน Access Point ทั้งหมด (รวมผู้ให้บริการรายอืน่ที่
ใช้ SSID UBU-WiFi) 354 ตัว 
 -คิดเป็นอัตรา 49.32 คน/เครื่อง 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

30. ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการอัพโหลดขอ้มูลขนาด 
10MB ความเรว็ไม่เกิน 3 นาที/เป้าหมายไมเ่กนิ 3 
นาทีตอ่ครั้ง 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการอัพโหลดขอ้มูลขนาด 10MB ใช้เวลา 
16.12 วินาที (Upload Speed 620.3 KBps) 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

31. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย/
เป้าหมาย 3.51 

มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครอืข่าย 3.40 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

0 

32. ระดับความส าเรจ็ของการรกัษาความปลอดภัย
ของระบบเครอืข่ายมหาวทิยาลัย 
(Security)/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ   
   ระดับ 1 มีแผนปฏิบัติงานการพฒันาเครอืข่ายบรรจุ
ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี      
   ระดับ 2 มีเครื่องมือส าหรับป้องกนัและรกัษาความ
ปลอดภัยระบบเครอืข่าย                 
   ระดับ 3 ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือขา่ย                

มีการด าเนินการครบทั้ง 5 ระดับ บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 
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   ระดับ 4 ปรับปรุง หรอืก าหนดค่าความปลอดภัย
ระบบเครอืข่าย                  
   ระดับ 5 จัดท ารายงานและเสนอต่อผู้บรหิารและน า
ผลการด าเนนิงานไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานปีถัดไป 

33. ร้อยละของพื้นทีก่ารให้บรกิารเครอืข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมในเขตพื้นที่การศึกษาและที่
พักอาศัยของมหาวทิยาลัย/เป้าหมายร้อยละ 100 

มีพื้นทีก่ารให้บริการเครอืข่ายครอบคลุมแลว้ร้อยละ 96.61 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

0 

34. ร้อยละของ Access Point ที่สามารถใช้งานได้ 
(อัตราเฉลี่ยรายเดอืน)/เป้าหมายรอ้ยละ 95 

ร้อยละของ Access Point ที่สามารถใช้งานได้ (อัตราเฉลี่ย
รายเดือน) 97.73 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

โครงการ IT 
Clinic 

35. ระดับความส าเรจ็ของกระบวนการพัฒนาการ
ให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับผู้บริการ/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ           
   ระดับ 1 ส ารวจความต้องการในการใช้บริการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการให้ค าปรึกษาด้าน
สารสนเทศ    
   ระดับ 2 จัดท าแผนการให้บริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และการให้ค าปรึกษาด้านสารสนเทศ          
   ระดับ 3 ด าเนินการตามแผน               
   ระดับ 4 ประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ                 
   ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนนิงาน 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 
ข้อ 5 คะแนน(อ้างองิผลการด าเนินงานตามผลประเมนิ 
QA) 
1. การส ารวจความตอ้งการการใช้บรกิารซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และให้ค าปรกึษาด้านสารสนเทศ 
1.1)  เจ้าหน้าที่ได้มีการส ารวจความต้องการใช้บริการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ โดยการพูดคุยและสอบถาม
จากผู้ใช้บรกิารโดยตรงในระหว่างการออกให้บริการไอที
คลินิกสญัจรตามหนว่ยงานต่างๆ  
1.2) เจ้าหน้าที่ไดอ้อกส ารวจสภาพและประวัติการใช้งาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่อพ่วงตามหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดส านักงานอธิการบด ีเพื่อน ามาจัดท า
แผนการซ่อมบ ารุงในการด าเนินกิจกรรมไอทีคลินกิสัญจร
ในปีงบประมาณถดัไป 
2. ได้มีการจัดท าแผนการออกให้บรกิารซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และการให้ค าปรึกษาด้านสารสนเทศ ซ่ึงอยู่
ภายใต้แผนการด าเนินโครงการ IT Clinic 
3. มีการด าเนินงานตามแผนทีก่ าหนดไว้ โดยมีก าหนดออก
ให้บริการทุกวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4  
ของทุกเดือน 
4. ประเมนิความพึงพอใจการให้บรกิารซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่พ่วง ของผู้ใช้บริการทกุครั้ง
หลังจากการให้บรกิารเสร็จเรียบรอ้ย ซ่ึงได้มีการปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการประเมนิผ่านระบบออนไลน์ 
5. น าผลการประเมนิความพึงพอใจในการให้บริการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่อพ่วงในรอบปีงบประมาณ 
2558 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในรอบ
ปีถัดไป  

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

36. ระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้
ค าปรึกษาและการให้บริการ/เป้าหมาย 4 คะแนน 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่อการให้
ค าปรึกษาและการให้บริการ  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเทา่กับ 
4.88 คะแนน อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

โครงการอบรม
เพื่อเพิม่ประสทิธิ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

37. ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนาระบบบริการ
วิชาการเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 
   ระดับ 1 มีโครงการการบรกิารวิชาการบรรจุใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปี                    
   ระดับ 2 มีการก าหนดประเดน็และกลุ่มเป้าหมาย
การบรกิารวิชาการตามภารกิจหลกัของหนว่ยงาน    

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 
ข้อ 5 คะแนน(อ้างองิผลการด าเนินงานตามผลประเมนิ 
QA) 
1. มีการบรรจุโครงการอบรมเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพการใช้
เทคโนโลยีสารเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2558   
2. มีการก าหนดกจิกรรมในโครงการจ านวน 2 กิจกรรม

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 
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กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด 

ประเมิน 
ผลตาม
ตัวช้ีวัด 

   ระดับ 3 ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตาม
แผน       
   ระดับ 4 มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนนิงานบรกิารวิชาการ        
   ระดับ 5 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการเสนอต่อผู้บริหาร 

ดังนี้ 2.1) กิจกรรม “การอบรมเพิม่ประสทิธิภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ” มีวัตถุประสงค์เพือ่อบรมการน าเอา
โปรแกรมส าเรจ็รูป (Application) ส าหรับงานส านกังาน
และงานสนับสนนุด้านการเรียนการสอนมาใช้อย่างมี
ประสิทธภิาพ  โดยกลุ่มเป้าหมาย คอื นกัศกึษา บุคลากร
สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.2) กิจกรรม “Google for Education” มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการน าเอา Clound 
Technology มาใช้ในองค์กร ทั้งในส่วนของ Application 
ส าหรับงานส านกังานและงานด้านการเรียนการสอน เพื่อ
ช่วยลดข้อจ ากัดดา้นเวลาและงบประมาณขององคก์ร 
3. มีการด าเนินโครงการตามแผน โดยมกีารจัดอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ดังนี ้
3.1) กิจกรรมการอบรมเพิ่มประสทิธิการการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 5 หลักสูตร 
3.2) กิจกรรม Google for Education  จ านวน 8 
หลักสูตร 
4) และ 5) มีการรายงานผลการด าเนินงานรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการประจ า
ส านักคอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ มีการจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินโครงการเมื่อสิน้สุดการด าเนินโครงการ 

38. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร/
เป้าหมาย 4 คะแนน 

ผลประเมนิความพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรมทกุหลักสูตรมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 คะแนน ระดับความพงึพอใจ มาก
ที่สุด 

 บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

 1 

39. จ านวนของผู้เข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเปน็เครื่องมือในการเรียนการสอน 
การศกึษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การวจิัยและการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ/เป้าหมายจ านวน 
200 คน 

มีจ านวนผู้เข้ารว่มอบรมจ านวนทั้งสิน้ 486 คน บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

40. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเปน็เครื่องมือในการเรียนการสอน 
การศกึษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การวจิัยและการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ ซ่ึงมีการน าความรู้
ไปใช้งานจริง/เป้าหมายร้อยละ 30 

จ านวนผู้ผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวนทั้งสิน้ 285 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ทีน่ าความรู้ไปประยุกต์ใช ้

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

41. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มการอบรมทกุ
หลักสูตร/เป้าหมาย 4 คะแนน 

ผลประเมนิความพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรมทกุหลักสูตรมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 คะแนน ระดับความพงึพอใจ มาก
ที่สุด 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

โครงการ IT 
Day@OCN 

42. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมายจ านวน 150 
คน 

มีจ านวนผู้เข้ารว่มงานจ านวนทั้งสิ้น 633 คน โดยแยกได้
ดังนี ้
1) นักศึกษา ม.อบ. จ านวน  448 คน 
2) บุคลากร ม.อบ.  จ านวน 152 คน 
3) บุคคลภายนอก  จ านวน  33 คน 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

43. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ/
เป้าหมาย 4 คะแนน 

ระดับค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เท่ากับ 4.12 คะแนน (ระดับมาก)   

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 
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กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด 

ประเมิน 
ผลตาม
ตัวช้ีวัด 

โครงการปรับปรุง
และเพิม่
ประสิทธภิาพการ
บริการ 

44. ระดับความส าเรจ็การให้บริการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่พ่วง/เป้าหมาย 5 ระดับ/
ข้อ           
   ระดับ 1 มีแผนปฏิบัติงานการให้บรกิารซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่พ่วง      
   ระดับ 2 มีการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานการ
ให้บริการซ่อมบ ารุงและอุปกรณต์่อพ่วง  
   ระดับ 3 มีการประเมนิความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์ต่อพ่วง        
   ระดับ 4 จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร      
   ระดับ 5 มีการน าการประเมินความพึงพอใจไป
ปรับปรุง 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 
ข้อ  
1. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานการดแูลและซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่พ่วงภายในหอ้งปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์ของส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
2. มีการด าเนินงานตามการปฏิบัติงานตามข้อ 1  ซ่ึงจะมี
การตรวจเช็คสภาพและท าการซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่พ่วง รวมถึงระบบไฟฟ้า เครื่อง
เสียง เครือ่งปรับอากาศ ฯลฯ ภายในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ทกุ 1 เดือน และมกีารติดตั้งระบบปฏิบัติการ
ใหม่ทุกรอบ 3 เดือน 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.79 คะแนน อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
4. จัดท าและรายงานผลการให้บรกิารคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพว่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัฯ 
และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย 
5. มีการน าเอาผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจาก
ผู้ใช้บริการมาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าแผนเพือ่
ปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559 

บรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วดั 

1 

 35 
ร้อยละการบรรลุผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 79.55 

 
สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2558 

จ านวน
ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัด
ด าเนิน 
การ 

ประเมิน
ผล 

ร้อยละ
บรรลุ

เป้าหมาย 
1. พัฒนาระบบ
การให้บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริการด้าน
การศึกษา วิจัย 
บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และการบริหาร
จัดการ เพื่อให้
สอดคล้องกับการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 

1.1 พัฒนาและส่งเสริม
การบริการ ให้
ค าปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ผู้รับบริการ 

1. ระดับความส าเร็จของกระบวนการ
พัฒนาการให้บริการและให้ค าปรึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับผูบ้ริการ/
เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 ข้อ 5 
คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน Qa ปีการศึกษา 2557) 

2 2 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้ค าปรึกษาและการให้บริการ/
เป้าหมาย 4 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เท่ากับ 4.88 

1.2 พัฒนาการ
ให้บริการวิชาการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนในการตัดสินใจของผู้บริหาร
และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง/
เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 ข้อ 5 
คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีการศึกษา 2557) 

4 3 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

75 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย/
เป้าหมาย 4 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูลกลาง เท่ากับ 3.78 

3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
บริการวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/เป้าหมาย 5 
ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 ข้อ 5 
คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน Qa ปีการศึกษา 2557) 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ทุกหลักสูตร/เป้าหมาย 4 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการ
อบรม เท่ากับ 4.55 

1.3 สนับสนุนให้
ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย

1. จ านวนของผู้เข้าร่วมอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน
การเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเอง การวิจัยและการปฏิบัติงาน

จ านวนผู้ผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน
ทั้งสิ้น 486 คน 

3 3 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2558 

จ านวน
ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัด
ด าเนิน 
การ 

ประเมิน
ผล 

ร้อยละ
บรรลุ

เป้าหมาย 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการเรียน
การสอน การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง การ
วิจัยและการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ/เป้าหมาย
จ านวน 200 คน 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน
การเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเอง และการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีการน าความรู้ไปใช้
งานจริง/เป้าหมายร้อยละ 30 

จ านวนผู้ผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน
ทั้งสิ้น 285 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ที่น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
การอบรมทุกหลักสูตร/เป้าหมาย 4 
คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการ
อบรม เท่ากับ 4.55 

1.4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและจัดการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินการตามพันธกิจ
ด้านต่างๆของ
มหาวิทยาลัย 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 ข้อ 5 
คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน Qa ปีการศึกษา 2557) 

5 4 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

80 

2. ระดับความพึงพอใจการใช้ระบบ
สารสนเทศ/เป้าหมาย 4 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 3.78 

3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบสื่อสารองค์กร ผ่าน Mobile 
Application /เป้าหมาย 4 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 ข้อ 5 
คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน Qa ปีการศึกษา 2557) 

4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล มหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 2 
ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 ข้อ 5 
คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน Qa ปีการศึกษา 2557) 

5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจ/เป้าหมาย 4 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 ข้อ 5 
คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน Qa ปีการศึกษา 2557) 

1.5  ให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จ านวนของผู้เข้าอบรม/สัมมนาที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/เป้าหมายจ านวน 30 คน 

ไม่ได้ก าหนดตัวบ่งชี้นี้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีงบประมาณ 2558 

3 1 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

33.33 

2. ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าอบรม/สัมมนาที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
เพิ่มข้ึนหลังการอบรม/สัมมนา/
เป้าหมาย 3 คะแนน 

ไม่ได้ก าหนดตัวบ่งชี้นี้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีงบประมาณ 2558 

3. จ านวนช่องทางการเผยแพร่ให้
ความรู้/เป้าหมายจ านวน 2 ช่องทาง 

จัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้อย่าง
น้อย 2 ช่องทาง คือ ในช่องทาง
เว็บไซต์ และกลุ่มเฟสบุ๊คของส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ 

1.6 สนับสนุนการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่
ข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 5 ระดับ/
ข้อ 

ไม่ได้ก าหนดตัวบ่งชี้นี้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีงบประมาณ 2558 

1 0 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

0 

. พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อ
ตอบสนองต่อการ
ด าเนินงานตาม

2.1 พัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ส าหรับผู้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

1. จ านวนครั้งที่ระบบเครือข่ายหลักของ
มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ เกิน
กว่า 30 นาที (Stable)*ในเวลา
ราชการ/เป้าหมายจ านวนไม่เกิน 2 ครั้ง
ต่อปี 

จ านวนครั้งที่ระบบเครือข่ายหลักของ
มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ 1 
ครั้ง 

4 4 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

2. ระยะเวลาเฉลี่ยการปิงไปหาเว็บที่
ต้องการ/เป้าหมายภายใน 1 นาที 

ระยะเวลาเฉลี่ยการปิงไปหาเว็บ 
www.google.com ใช้เวลา 42ms 
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2558 

จ านวน
ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัด
ด าเนิน 
การ 

ประเมิน
ผล 

ร้อยละ
บรรลุ

เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

3. ปริมาณการใช้งานเครือข่ายเฉลี่ยต่อ
ปริมาณ Bandwidth ที่ม(ี1 
Gbps)(Speed)/เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 
90 

มีปริมาณการใช้งานเครือข่ายเฉลี่ย 
314.11 Mbps คิดเป็นร้อยละ 31.41 
ของ Bandwidth ทั้งหมด 

4. ระดับความส าเร็จของการบันทึกการ
ดูแลเครือข่ายของมหาวิทยาลัย/
เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 

1. มีแผนปฏิบัติงานการดูแล
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย  
2. ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบ
เครือข่าย โดยระบบกราฟ Cacti 
ติดตามปริมาณการใช้งานเครือข่าย  
3. มีการปฏิบัติงานตามแผนการดูแล
เครือข่าย 
4. มีการปรับปรุงหรือก าหนดค่า
ความปลอดภัยระบบเครือข่ายหาก
ตรวจพบช่องโหว่ หรือได้รับแจ้งเหตุ
จากผู้ใช้งาน  
5. มีการรายงานสถานะการท างาน
ของอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เข้าที่ประชุม
กรรมการบริหารส านักฯเป็นประจ า
ทุกเดือน 

2.2 พัฒนาทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อ
การด าเนินงานตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

1. จ านวนบุคลากร(นักศึกษา)ต่อจ านวน 
Access Point ที่มีมาตรฐาน IEEE 
802.11B ข้ึนไป/เป้าหมายจ านวน 50 
คนต่อเครื่อง 

 -จ านวนบุคลากร 1,557 คน /-
จ านวนนักศึกษา 15,902 คน 
 -รวม 17,459 คน 
 -จ านวน Access Point ทั้งหมด 
(รวมผู้ให้บริการรายอื่นที่ใช้ SSID 
UBU-WiFi) 354 ตัว 
 -คิดเป็นอัตรา 49.32 คน/เครื่อง 

3 2 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

66.67 

2. ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการอัพโหลด
ข้อมูลขนาด 10mb ความเร็วไม่น้อย
กว่า 3 นาที/เป้าหมาย 3 นาทีต่อครั้ง 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการอัพโหลดข้อมูล
ขนาด 10MB ใช้เวลา 16.12 วินาที 
(Upload Speed 620.3 KBps) 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบเครือข่าย 

มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบเครือข่าย 3.40 

2.3 พัฒนาความม่ังคง
ปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความส าเร็จของการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย (Security)/เป้าหมาย 5 
ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 ข้อ 5 
คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีการศึกษา 2557) 

1 1 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

2.4 ให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่
ครอบคลุมในเขตพื้นที่
บริการของ
มหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละของพื้นที่การให้บริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมใน
เขตพื้นที่การศึกษาและที่พักอาศัยของ
มหาวิทยาลัย/เป้าหมายร้อยละ 100 

มีพ้ืนที่การให้บริการเครือข่าย
ครอบคลุมแล้วร้อยละ 96.61 

2 1 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

50 

2. ร้อยละของ Access Point ที่
สามารถใช้งานได้ (อัตราเฉลี่ยราย
เดือน)/เป้าหมายร้อยละ 95 

ร้อยละของ Access Point ที่
สามารถใช้งานได้ (อัตราเฉลี่ยราย
เดือน) 97.73 

3. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพและ
เปิดเผยโปร่งใส 

3.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ระดับความส าเร็จของระบบบริหาร
จัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล/เป้าหมาย 
5 ระดับ/ข้อ 

มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 4 6 2 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

33.33 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/
เป้าหมาย 4 คะแนน 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ 
เท่ากับ 4.18 

3. จ านวนผู้ใช้งานต่อหน่วยการใช้
ไฟฟ้า/เป้าหมาย 12 ยูนิต-ชั่วโมงต่อคน 

ไม่ได้ก าหนดตัวบ่งชี้นี้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีงบประมาณ 2558 

4. ระดับความส าเร็จของการบริหารงาน
พัสดุ/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ระดับ 4 
เนื่องจากไม่พบหลักฐานการน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง (อ้างอิงผล
การด าเนินงานตามผลประเมิน QA) 
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2558 

จ านวน
ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัด
ด าเนิน 
การ 

ประเมิน
ผล 

ร้อยละ
บรรลุ

เป้าหมาย 
5. ร้อยละของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่บรรลุผลตามแผน/เป้าหมาย
ร้อยละ 90 

ร้อยละประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่บรรลุ
ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 77.27 

6. กระบวนการพัฒนาแผน/เป้าหมาย 4 
ระดับ/ข้อ 

การประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 7 ข้อ 
4 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงาน
ตามผลประเมิน QA) 

3.2 พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บูรณาการ
สู่การปฏิบัติงานประจ า 
และการสร้างเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี 

ระดับความส าเร็จการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตาม
กระบวนการ PDCA/เป้าหมาย 5 
ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัดครบทั้ง 5 ระดับ
(อ้างอิงผลการด าเนินงานตามผล
ประเมิน QA) 

1 1 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

3.3 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์เพื่อให้มี
อัตราก าลังเพียงพอ มี
ทักษะและศักยภาพ
การให้บริการ และ
ธ ารงรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน/เป้าหมายร้อยละ 75 

ผลประเมินความสุขในการปฏิบัติงาน 
ปี 2558 เท่ากับ ร้อยละ 63.6 

4 3 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

75 

2. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมถรรถนะ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน(มอบ.4)/เป้าหมาย
ร้อยละ 80 

มีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
สมรรถนะหลัก 5 ด้าน ปีละ 2 ครั้ง 
จ านวน 19 คน จากบุคลากรทั้งหมด 
19 คน บุคลากรทุกคนมีผลการ
ประเมินมากกว่าร้อยละ 80 คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพ/เป้าหมายร้อยละ 100 

อนุมัติงบประมาณโครงการเพิ่มพูน
ความรู้บุคลากร จ านวน 10,000.- 
บาท/ต่อคน/ต่อปี บุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 

4. ระดับความส าเร็จของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

การประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 ข้อ 
(อ้างอิงผลการด าเนินงานตามผล
ประเมิน QA) 

3.4 พัฒนาระบบการ
จัดการความรู้เพื่อให้
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินจัดการความรู้ จ านวน 2 
เรื่อง การประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 5 
ข้อ (อ้างอิงผลการด าเนินงานตามผล
ประเมิน QA) 

1 1 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

3.5 พัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จการบริหารความ
เสี่ยง/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 4 ข้อ 
เท่ากับ 3 คะแนน (อ้างอิงผลการ
ด าเนินงานตามผลประเมิน QA) 

1 0 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

0 

3.6. พัฒนาระบบการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 

การประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ที่ 6 ข้อ 
เนื่องจากมีแผนการเงิน แต่ไม่มีแผน
กลยุทธ์การเงิน(อ้างอิงผลการ
ด าเนินงานตามผลประเมิน QA) 

1 1 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

3.7. วิเคราะห์ วิจัยเพื่อ
การพัฒนา
ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการ 

จ านวนโครงการวิเคราะห์ วิจัย/
เป้าหมายจ านวน 1 โครงการ 

ไม่ได้ก าหนดตัวบ่งชี้นี้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีงบประมาณ 2558 

1 0 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

0 

3.8 สร้างช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
สามารถเผยแพร่ได้ 

จ านวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร/เป้าหมายจ านวน 3 ช่องทาง 

1. ทางเว็บไซต์ของส านักฯ  
2. ทาง Facebook ของส านักฯ  
3. ทาง Facebook กลุ่มบุคลากร
ของส านักฯ  
4. บอร์ดประชาสัมพันธ์  
5. การจัดท าของที่ระลึกของส านักฯ 
ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ฯ  
6. การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ภายใต้โครงการ IT DAY@2015 

1 1 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

3.9 สร้างเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์
องค์กร 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/
เป้าหมาย 3.75 คะแนน 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ 
เท่ากับ 4.18 

1 1 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

ร้อยละการบรรลุตามแผนกลยุทธ์ 45 31  68.89 
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ด้านบุคลากร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีบุคลากรที่ปฏิบัติประจ าในด้านต่างๆ 
สามารถแยกตามต าแหน่งและสังกัดฝ่าย ได้ดังนี ้

ฝ่าย ต าแหน่ง 

ประเภท 

ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว รวม 

(คน) เงิน 
งบประมาณ 

เงิน
รายได้ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 1 - - - 1 
นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ  * 1    1 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ * 1 - - - 1 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร - - 1 - 1 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ - - 1 - 1 

รวม (คน) 3 - 2 - 5 
ฝ่ายพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 1 - - - 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ - 1 2 - 3 

รวม (คน) 1 1 2 - 4 
ฝ่ายพัฒนา
เครือข่าย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ - 1 4 - 5 
รวม (คน) - 1 4 - 5 

ฝ่ายบริการ
วิชาการและซ่อม
บ ารุง 

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ช านาญงาน 2 - - - 2 
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏบิัติงาน - - 2 - 2 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ - - - 1 1 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ** - - 2 - 2 

รวม (คน) 2 - 4 1 7 
รวมจ านวนทั้งสิ้น(คน) 6 2 12 1 21 

หมายเหตุ *  ช่วยราชการ 
  ** ปฏิบัติงานเป็นการประจ า ณ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแยกตามประเภทบุคลากร 
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ผู้บริหาร 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ ผู้อ านวยการ  
2. นายอธิพงศ์  สุริยา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ  
3. นายเกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา  

 
บุคลากร 
 

ฝ่ายส านักงานเลขานุการ  
1. นางรัชนี  นิคมเขตต์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ   
2. นางอรุณศรี  โพธิโกฏิ** นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการพิเศษ 
3. นายสมศักดิ์  ค้อมศิรินทร์** นักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ 
4. นางสาววาสนา  สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ 
5. นายฉัตรชัย  พรมนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 

 

**หมายเหตุ  ช่วยราชการ 
 

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์  
1. นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 
2. นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวกมลวรรณ  จันทป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
4. นางสาวทัศนีย์  หนองกก   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 

 
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย  
1. นายจิรานุวัฒน์  จันทรุกขา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 
2. นางสาวกรรณิการ์พร  กุลบุญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
3. นายวิมล  แสวงวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
4. นายปฏิมากร  ดวงชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
5. นายสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 

 
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง  
1. นางสาวอังคณา  ปัญญา หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
2. นายวิชิต  ค าพิภาค ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญงาน 
3. นายธนศักดิ์  ท่าโพธิ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงาน 
4. นายพจนารถ  พันธัง*** นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติงาน 
5. นายบรรชา  ไพอุปรี*** นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติงาน 
6. นายปรีชาพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
7. นายภาคินัย  บุญไพโรจน์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงาน 

 

***หมายเหตุ  ปฏิบัติงานเป็นการประจ า ณ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ด้านการให้บริการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ด าเนินงานในด้านการให้บริการนักศึกษา 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคคลทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 
 

บริการระบบเครือข่าย 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขายได้มุ่งเน้นและปรับปรุงการให้บริการเครือข่ายไร้สายเพ่ือสนับสนุนการใช้

งานและให้บริการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า การวิจัยและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดหาและปรับปรุงการให้บริการ ระบบ
เครือข่ายไร้สาย (UBU Wi-Fi) ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและที่ พักอาศัย กระจายไปตามอาคารต่างๆ ทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรที่มีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตใน
การติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
สรุปจุดติดตั้ง Access Point ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ล าดับ
ที่ 

จุดติดตั้ง Access Point 
จ านวนจุดติดตัง้ใหบ้ริการ 

หมายเหตุ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

1 คณะเกษตรศาสตร์ 16 24 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
2 คณะศิลปศาสตร ์ 16 16  
3 คณะบริหารศาสตร ์ 13 16 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 3 3  
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 17 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
6 คณะนิติศาสตร ์ 2 4 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
7 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 1 4 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
8 คณะเภสัชศาสตร์ 10 14 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
9 คณะวิทยาศาสตร ์ 8 8  
10 คณะรัฐศาสตร ์ 3 6 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
11 ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 8 12 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
12 ส านักงานอธิการบดี (หลังเก่า) 5 10 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
13 ส านักวิทยบริการ 12 23 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 6 10 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
15 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ 13 13  
16 อาคารเรียนรวม 4 7 12 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
17 อาคารเรียนรวม 5 4 25 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
18 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางฯ 2 12 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ 2 13 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
20 ส านักงานหอพักฯ 1 1  
21 สถานพยาบาล (หลังเก่า) 1 1  
22 ศูนย์กีฬาอเนกประสงค ์ 1 3 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
23 อาคารกิจกรรม 1 2 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
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ล าดับ
ที่ 

จุดติดตั้ง Access Point 
จ านวนจุดติดตัง้ใหบ้ริการ 

หมายเหตุ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

24 แฟลตกันเกรา 1 6 9 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
25 แฟลตกันเกรา 2 3 10 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
26 แฟลตกันเกรา 3 6 14 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
27 แฟลตกันเกรา 4 6 14 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
28 แฟลตกันเกรา 5 16 22 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
29 แฟลตกันเกรา 6 4 9 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
30 หอพักลีลาวด ี1 16 16  
31 หอพักลีลาวด ี2 16 16  
32 หอพักราชาวด ี3 16 20 ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
33 หอพักราชาวด ี4 16 16  
34 หอพักราชพฤกษ์ 1 2 2  
35 หอพักราชพฤกษ์ 2 7 7  
36 หอพักราชาวด ี1 7 7  
37 หอพักราชาวด ี2 7 7  
38 ส านักงานบริหารกายภาพ  1 จุดติดตั้งใหม ่
39 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 จุดติดตั้งใหม ่
40 โรงอาหารกลาง 1-2  12 จุดติดตั้งใหม ่

รวมทั้งสิ้น 274 432  
 

กราฟแสดงข้อมูลจ านวนจุดติดตั้ง Access Point เขตพื้นที่การศึกษา 
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กราฟแสดงข้อมูลจ านวนจุดติดตั้ง Access Point เขตพื้นที่พักอาศัย 

 

2. การให้บริการ Google Apps. สรุปข้อมูลยอด Account ที่มีการ active จ านวน 7,741 account 
จากทั้งหมด 19,843 account คิดเป็น 39.011% โดยแยกประเภทผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น  

- account บุคลากร active 1,028 account จากทั้งหมด 1,859 account คิดเป็น 55.298%  
- account นักศึกษา active 6,713 account จากทั้งหมด 17,984 account คิดเป็น 37.327%  
3. การให้บริการโปรแกรมป้องกันไวรัส ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีจ านวนผู้ใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส และ

มีการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมทั้งหมด 233 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 45.68 ของ License ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Client) 215 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 18 เครื่อง 

4. จ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ในรอบปี 2558 มีจ านวนผู้ใช้งาน โดยแยกออกเป็นบุคลากรและนักศึกษา
ได้แก่ บุคลากรจ านวน 1,557 คน และนักศึกษาจ านวน 15,902 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 17,459 คน 
 
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยที่ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนผู้เข้าใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่งของการ
ให้บริการ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการ 
ทั้งสิ้น จ านวน 6 ห้อง ดังนี้ 

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 50-60 เครื่อง จ านวน 4 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 30 เครื่อง จ านวน 1 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ ขนาด 15 เครื่อง จ านวน 1 ห้อง 
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1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16  ชั้น 1   
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบด้วย :  
1) คอมพิวเตอร์ All in One จ านวน 53 เครื่อง CPU Intel Core i5-3330s  2.7Ghz. /HDD 1 TB 

/DDR3-1333 Ram 4 GB /จอ 20 นิ้ว 
2) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนส าหรับผู้สอน 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 10-11  ชั้น 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบด้วย :  
1) คอมพิวเตอร์ PC จ านวน 32 เครื่อง CPU Intel Core 2 / 3.0Ghz. /HDD 320 GB /DDR2 Ram 1 

GB /จอ 19 นิ้ว 
2) คอมพิวเตอร์ PC จ านวน  29 เครื่อง CPU Intel Core i3 / 3.4Ghz. /HDD 320 GB /DDR3 Ram 

8 GB /จอ 19 นิ้ว 
3) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนส าหรับผู้สอน 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11  ชั้น 2   
ประกอบด้วย :  
1) คอมพิวเตอร์ PC จ านวน 61 เครื่อง CPU Intel Core i3  3.3 GHz. /HDD 1 TB /DDR3 Ram 2 

GB /จอ 19 นิ้ว 
2) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนส าหรับผู้สอน 

4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17 ชั้น 2   
ประกอบด้วย :  
1) คอมพิวเตอร์ PC จ านวน 61 เครื่อง CPU Athronx2  3.4 GHz. /HDD 250 GB /DDR3 Ram 8 

GB/จอ 19 นิ้ว 
2) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนส าหรับผู้สอน 
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5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07  ชั้น 2   
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกอบด้วย :  
1) คอมพิวเตอร์ PC จ านวน 15 เครื่อง CPU Intel Core i7 3.5 GHz. /HDD 2 TB /Ram 8 GB /จอ 

21 นิ้ว (geforce gt 640m) 
2) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนส าหรับผู้สอน 

6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09  ชั้น 2   
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกอบด้วย :  
1) คอมพิวเตอร์ PC จ านวน 31 เครื่อง CPU Athronx2  3.4 GHz. /HDD 250 GB /DDR3 Ram 2 GB 

/จอ 19 นิ้ว 
2) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนส าหรับผู้สอน 

7. สถานที่รับประทานอาหาร  
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สรุปผลการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
แยกตามประเภทการใช้บริการ ปีงบประมาณ 2558  

ล าดับที่ หมายเลขห้อง 
จ านวนการใช้งาน (ชั่วโมง) 

แยกตามประเภทการใช้บริการ 
รวมทั้งสิ้น 

บริการวิชาการ เพื่อการเรียนการสอน อ่ืนๆ 
1 1C 10-11   16 3 19 
2 1C 15-16 7.5 81   88.5 
3 2C 09   43 3.5 46.5 
4 2C 10-11 20.5 71   91.5 
5 2C 16-17   52   52 
6 2C 06 (ห้อง Lecture) 160     160 
  ผลรวมทั้งหมด 188 263 6.5 457.5 

 
สรุปผลการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

แยกตามคณะ/หน่วยงานที่ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2558  

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/รายวิชา 
/หัวข้อการใช้งาน 

จ านวนชั่วโมงการใช้งาน (ชั่วโมง) 
ห้อง  

1C 10-11 
ห้อง  

1C 15-16 
ห้อง  

2C 09 
ห้อง  

2C 10-11 
ห้อง  

2C 16-17 
ห้อง  

2C 06 
รวม

ทั้งสิ้น 
1 คณะเกษตรศาสตร์     16       16 

  
1200 468 รายวิชาการ
ผลิตและการใช้สื่อ
ส่งเสริม 

    16       16 

2 คณะบริหารศาสตร์ 16 27   31 16   90 
  1703 480       20     20 
  1705 351       3     3 
  1706 100 16     8     24 
  1706 101         16   16 
  1707 485   27         27 
3 คณะพยาบาลศาสตร์     3.5       3.5 

  
ทดสอบความรู้
ความสามารถดา้น
คอมพิวเตอร ์

    3.5       3.5 

4 คณะวิทยาศาสตร์       4   160 164 
  1102 300        4     4 

  
อบรมโครงการโอลิมปิก
วิชาการ สอวน. 

          160 160 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์   12 27 36 24   99 
  1304 312     27       27 
  1309 200   12   36 24   72 
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ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน/รายวิชา 
/หัวข้อการใช้งาน 

จ านวนชั่วโมงการใช้งาน (ชั่วโมง) 
ห้อง  

1C 10-11 
ห้อง  

1C 15-16 
ห้อง  

2C 09 
ห้อง  

2C 10-11 
ห้อง  

2C 16-17 
ห้อง  

2C 06 
รวม

ทั้งสิ้น 

6 
คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ 

  40         40 

  
2001 112 คอมพิวเตอร์
เพื่อการออกแบบ 1 

  40         40 

7 คณะศิลปศาสตร์   2         2 

  

การเรยีนรู้วิธีการพิมพ์
และอ่านอักษรก๊วก หงือ  
(อักษรประจ าชาติ
เวียดนาม) 

  2         2 

8 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

      12 12   24 

  
1902 312 รายวิชา
ระบบสารสนเทศ
สาธารณสุข 

        12   12 

  
ระบบสารสนเทศ
สาธารณณสุข 

      12     12 

9 
ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

3           3 

  รับคณะศึกษาดูงาน 3           3 
10 ส านักงานอธิการบดี   7.5   8.5     16 

  
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การใช้งาน Google 
Drive" 

  7.5         7.5 

  
อบรมระบบ CHE QA 
Online 3D ระดับคณะ 

      8.5     8.5 

  ผลรวมทั้งหมด 19 88.5 46.5 91.5 52 160 457.5 

 
 
การส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

เพ่ือเป็นการสะท้อนการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการ
พัฒนากระบวนการด าเนินงานเพ่ือรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดให้
มีการส ารวจประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานในด้านต่างๆ  
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้จัดท าระบบการประเมินความพึง
พอใจด้านต่างๆ โดยกลุ่มตัวอย่างการประเมิน ประกอบด้วย นักศึกษา บุคลากร ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ  และ
บริการด้านต่างๆของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และมหาวิทยาลัยที่ส านักคอมพิวเตอร์และเค รือข่าย
รับผิดชอบก ากับดูแล มีผลการประเมินดังนี้ 
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 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (UBU WiFi) 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi) 3.51 มาก 
2. เสถียรภาพของเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi) ในการอัพโหลด/

ดาวน์โหลดข้อมูล 
3.34 

ปานกลาง 

3. ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย  3.24 ปานกลาง 
4. ระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย  3.60 มาก 
5. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานเครือข่ายไร้สาย 3.37 มาก 
 ผลการประเมินในภาพรวม 3.41 ปานกลาง 

 
 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย(LAN) 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายใช้สาย (LAN) 3.40 ปานกลาง 
2. เสถียรภาพของเครือข่ายในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล 3.32 ปานกลาง 
3. ระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่ายใช้สาย (LAN) 3.45 ปานกลาง 
4. ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนและ

การปฏิบัติงาน 
3.41 

ปานกลาง 

5. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานเครือข่ายใช้สาย (LAN) 3.36 ปานกลาง 
 ผลการประเมินในภาพรวม 3.39 ปานกลาง 

 

 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเลขานุการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเลขานุการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก  สามารถน าเสนอผล
การประเมินได้ดังนี ้

ล าดับ
ที ่

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 
 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก   

1. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารเหมาะสมกับการใช้
บริการ 

3.78 
มาก 

2. มีป้ายบอกต าแหน่งและจุดให้บริการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.48 มาก 
3. สถานที่บริเวณภายในและภายนอกอาคารมีความสะอาดและเป็น

ระเบียบ 
3.69 

มาก 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 
4. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 3.59 มาก 
5. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริการ 3.47 มาก 
6. ผลประเมินด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวม 3.56 มาก 
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   

7. การด าเนินงานเป็นระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.54 มาก 
8. การประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจน 3.55 มาก 
9. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 3.52 มาก 
10. ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ 3.68 มาก 
11. ผลประเมินด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม 3.68 มาก 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร   

12. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและตอบค าถามอย่างชัดเจน 3.64 มาก 
13. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ 3.67 มาก 
14. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม และเป็นมิตร 3.78 มาก 
15. เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมเรียบร้อยและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 3.82 มาก 
16. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ 3.86 มาก 
17. ผลประเมินด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรในภาพรวม 3.78 มาก 

 
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงาน

เลขานุการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
3.65 มาก 

 
 การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อประสิทธิภาพการให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ด าเนินการพัฒนาให้แต่ละหน่วยงาน โดยมีประเด็นการประเมิน คือ ด้านประสิทธิภาพการ
พัฒนาระบบ และการประเมินการให้บริการของบุคลากร ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 
 ด้านประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ   

1. มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ระบบจากผู้ใช้งานจริงก่อนพัฒนา
ระบบ 

4.50 
มากที่สุด 

2. ระบบสารสนเทศที่ฝ่ายพัฒนาให้กับหน่วยงานของท่านสามารถใช้
งานได้ง่าย 

4.50 
มากที่สุด 

3. ระบบที่พัฒนาขึ้นตรงตามความต้องการใช้งาน 4.50 มากที่สุด 
4. มีคู่มือ หรือค าอธิบายการใช้งานระบบ ท าให้ใช้งานได้ง่าย 4.57 มากที่สุด 
 ภาพรวมด้านประสิทธิภาพระบบ 4.53 มากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การบริการ  

- กรณีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีบางคณะเท่านั้นที่เข้ามาใช้บริการ ควรหาสาเหตุว่าท าอย่างไรจะให้
นักศึกษาทุกคณะเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและคุ้มค่า  
การบริการซ่อมบ ารุง  

- ควรแจ้งเป็นปฏิทินการซ่อมบ ารุงเป็นประจ าเดือน/ปี 
-  ควรท าความสะอาดเครื่องอย่างน้อย 15วัน/ครั้ง เนื่องจากฝุ่นเยอะมาก 

การบริการทั่วไป  
- ควรมีการแจ้งการท างานล่วงหน้าเพื่อหน่วยงานจะได้วางแผนและเตรียมรับการให้บริการ 
-  ควรมีการแจ้งก าหนดการเข้ามาให้บริการก่อนล่วงหน้า 
-  อยากให้มีการบริการระบบนอกสถานที่ เดือนละ 1 ครั้ง 

การบริหารจัดการ  
- ขอให้พัฒนาระบบต่อไปตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 
-  อยากให้แก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหา 
-  อยากให้พัฒนาให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม 
-  อยากให้มีการจัดระบบที่ดีมากกว่านี้และอย่างทั่วถึง 

การประชาสัมพันธ์  
- ควรประชาสัมพันธ์หน้าที่และความรับผิดชอบของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เช่น ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับระบบการเรียนการสอนคืออะไร ซึ่งอาจารย์ผู้สอนไม่ทราบเลย หรือด้านการสนับสนุนพัฒนาอาจารย์
เรื่องการจัดท าสื่อนวัตกรรม การใช้คอมพิวเตอร์วัดและประเมินผล เป็นต้น 

-  ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้คณะต่างๆ มาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
-  ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์อีก 

การให้บริการระบบสารสนเทศ  
- อยากให้มีการบริการรับฟังปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ 

การบริการเครือข่าย  
-  เพ่ิมจุดใช้งาน  
- ให้ส ารวจบริเวณที่มีการใช้งานหนาแน่น เพ่ือเป็นข้อมูลน าไปพิจารณาเพ่ิมจ านวนอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ

การใช้งาน เพ่ือแก้ไขปัญหา UBU WIFI ช้าสะดุดอาจ เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับจ านวนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ หรืออาจเกิดจากผู้ใช้งานมีจ านวนมาก จึงถูกแชร์การใช้งานจ านวนมาก สัญญาณจึงไม่แรง
เท่าท่ีควรจะเป็น 

-  Wifi หลุดบ่อย เวลาใช้งานต้องเข้ารหัส 2 ครั้ง ทาให้เสียเวลายุ่งยาก 
-  การเชื่อมต่อค่อนข้างช้า 
-  ขอให้พิจารณาปรับปรุงการเข้าใช้งาน VPN เนื่องจากช่วงนี้พบว่ามีหลายรูปแบบ โดยขอให้น าไปหารือกับ

ส านักวิทยบริการเพื่อด าเนินการปรับปรุงต่อไป 
-  ขอให้พิจารณาปรับปรุงการใช้อินเตอร์เน็ตบริเวณที่พักอาศัยเพราะยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่  หรือมีแต่

สัญญาณค่อนข้างอ่อน ใช้งานไม่ได้ โดยอาจจัดให้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
Wifi บริเวณท่ีพักอาศัยโดยเร่งด่วน โดยอาจใช้งบประมาณของที่พักอาศัย และใช้บุคลากรของส านักคอมฯ  
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ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ข้อมูลจากคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

1. ควรเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน IT ของคณะกับส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2. ภายใต้นโยบายที่ชัดเจน อาจมีข้อจ ากัดงบประมาณแต่อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
3. ประเด็นการเลือกจุดติดตั้งระบบ wifi มีเกณฑ์ในการเลือกอย่างไร 
4. มีการท างานเชิงรุกเช่น อินเตอร์เน็ตไร้สาย มีการจัดโซนให้บริการ 
5. มีการน าประเด็นปัญหาที่มีความเร่งด่วนเพ่ือจัดล าดับในการแก้ไข 
6. ควรเพิ่มเป้าหมายในการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ 

ข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(นักศึกษา) 
1. ระบบ REG เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น ลงทะเบียนไม่ได้ทั้ง ๆ ที่ วิชานั้น เป็นวิชาที่ควรจะเรียนในเทอมนี้ 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนไม่เป็นกันเอง (แค่สีหน้าของเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าจะสอบแล้ว) การลงทะเบียนเรียนเป็นสิ่ง
ส าคัญมากมีผลกระทบต่อการจบการศึกษาเมื่อนักศึกษาเกิดปัญหาขึ้น แล้วอยากแจ้งลงทะเบียนทีหลัง อยากให้
พิจารณาเป็นกรณี ไม่ใช่ว่าการท่ีนักศึกษาลงทะเบียนไม่ทัน เกิดปัญหาบางอย่างขึ้น แล้วเจ้าหน้าที่จะไม่สนใจ ไม่ให้
ความส าคัญกับนักศึกษาเหล่านั้น อยากขอให้รับฟังเหตุผลแล้วรีบด าเนินการเมื่อนักศึกษาท าผิดพลาด (ลงทะเบียน
ไม่ทัน) แล้วไปแจ้งเรื่องก็อยากให้ช่วยด าเนินการให้ ถ้านักศึกษาไม่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนจริง ๆ คงไม่
ไปด าเนินการถึงท่ีงานทะเบียน 

2. ในการกระจายสัญญาณ wifi ไม่ทั่วถึงและในบางครั้งสัญญาณ wifi ในบางจุดไม่สามารถเชื่อมต่อได้ 
3. ควรให้มีบริการการลงวินโดว์ฟรีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. ระบบ wifi ควรมีการติดตั้งจุดบริการเพิ่มเติม ไม่ทั่วถึง 
5. จุดที่ติดตั้ง wifi บางทีใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ หรือมีแต่ช้ามาก 
6. การติดตั้งควรติดตั้งที่เป็นจุดบริการที่เป็นศูนย์รวมให้ครอบคลุม 

ข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(อาจารย์/บุคลากร) 
1. ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการควรเป็นแนวทางเดียวกันกับท้ังมหาวิทยาลัย 
2. ความไม่เสถียรของระบบเครือข่าย ระบบ Reg ของนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เกิดความ

ล่าช้า ท าให้นักศึกษาเสียค่าปรับ 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย จัดให้มีกำรประชุม สัมมนำเพ่ือกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมีกำรก ำหนดแผนงำน และโครงกำรต่ำงๆที่มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย และแผนยุทธศำสตร์ของหน่วย ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

แผนกลยุทธ์ มาตรการและตัวบ่งชี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการด้านการศึกษา วิจัย บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
มาตรการ/ตัวช้ีวัด 

1.1 พัฒนำและส่งเสริมกำรบริกำร ให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ผู้รับบริกำร 
- ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำรพัฒนำกำรให้บริกำรและให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศกับผู้บริกำร 
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้ค ำปรึกษำและกำรให้บริกำร 

1.2 พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในกำรตัดสินใจ

ของผู้บริหำรและใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง 
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย 
- ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบบริกำรวิชำกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนเทคโนโ ลยี

สำรสนเทศ 
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมทุกหลักสูตร 

1.3 สนับสนุนให้ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตัวเอง กำรวิจัยและกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

- จ ำนวนของผู้เข้ำร่วมอบรมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอน  
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตัวเอง กำรวิจัยและกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละของผู้เข้ำร่วมอบรมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอน  
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตัวเอง กำรวิจัยและกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ซึ่งมีกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้งำนจริง 

- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทุกหลักสูตร 
1.4 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและจัดกำรของมหำวิทยำลัยเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำม

พันธกิจด้ำนต่ำงๆของมหำวิทยำลัย 
- ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
- ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบสำรสนเทศ 
- ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบสื่อสำรองค์กร ผ่ำน Mobile Application  
- ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบคลังข้อมูล มหำวิทยำลัย 
- ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและตัดสินใจ 

1.5 ให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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- จ ำนวนของผู้เข้ำอบรม/สัมมนำที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- ค่ำเฉลี่ยระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำอบรม/สัมมนำที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย 
ระเบียบ และข้อบังคับด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เพ่ิมข้ึนหลังกำรอบรม/สัมมนำ 

- จ ำนวนช่องทำงกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ 
1.6 สนับสนุนกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 

- ระดับควำมส ำเร็จของกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองต่อการด าเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ/ตัวช้ีวัด 
2.1 พัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ส ำหรับผู้รับบริกำรที่มีประสิทธิภำพและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

- จ ำนวนครั้งที่ระบบเครือข่ำยหลักของมหำวิทยำลัยไม่สำมำรถใช้งำนได้  เกินกว่ำ 30 นำที 
(Stable)*ในเวลำรำชกำร 

- ระยะเวลำเฉลี่ยกำรปิงไปหำเว็บที่ต้องกำร 
- ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยเฉลี่ยต่อปริมำณ Bandwidth ที่มี (1 Gbps)(Speed) 
- ระดับควำมส ำเร็จของกำรบันทึกกำรดูแลเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย 

2.2 พัฒนำทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย 

- จ ำนวนบุคลำกร(นักศึกษำ)ต่อจ ำนวน Access Point ที่มีมำตรฐำน IEEE 802.11B ขึ้นไป 
- ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรอัพโหลดข้อมูลขนำด 10mb ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 3 นำท ี
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำย 

2.3 พัฒนำควำมม่ังคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- ระดับควำมส ำเร็จของกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัย (Security) 
2.4 ให้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่บริกำรของมหำวิทยำลัย 

- ร้อยละของพ้ืนที่กำรให้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและที่พัก
อำศัยของมหำวิทยำลัย 

- ร้อยละของ Access Point ที่สำมำรถใช้งำนได้ (อัตรำเฉลี่ยรำยเดือน) 
 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเปิดเผยโปร่งใส 
มาตรการ/ตัวช้ีวัด 
3.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

- ระดับควำมส ำเร็จของระบบบริหำรจัดกำรที่ดีและมีธรรมำภิบำล 
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
- จ ำนวนผู้ใช้งำนต่อหน่วยกำรใช้ไฟฟ้ำ 
- ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนพัสดุ 
- ร้อยละของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่บรรลุผลตำมแผน 
- กระบวนกำรพัฒนำแผน 
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3.2 พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำให้บูรณำกำรสู่กำรปฏิบัติงำนประจ ำ  และกำรสร้ำงเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี 

- ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย ตำมกระบวนกำร PDCA 

3.3 พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือให้มีอัตรำก ำลังเพียงพอ มีทักษะและศักยภำพกำรให้บริกำร 
และธ ำรงรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพ 

- ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 
- ร้อยละของบุคลำกรที่มีสมถรรถนะตำมเกณฑ์มำตรฐำน (มอบ.4) 
- ร้อยละของบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในวิชำชีพ 
- ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (ตัวชี้วัดประกัน 7.6.1) 

3.4 พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
- ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

3.5 พัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพ 
- ระดับควำมส ำเร็จกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3.6 พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ 
- ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

3.7 วิเครำะห์ วิจัยเพื่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร 
- จ ำนวนโครงกำรวิเครำะห์ วิจัย 

3.8 สร้ำงช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่สำมำรถเผยแพร่ได้ 
- จ ำนวนช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 

3.9 สร้ำงเสริมกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
กรอบการ

ก าหนดโครงการ 
โครงการ  

ประจ าปงีบประมาณ 2559 
วัตถุประสงค ์

ประมาณ
การงบประมาณ 

1. ด้ำนพัฒนำ
เครือข่ำย 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 4,400,000 

2. ด้ำนพัฒนำ
ซอฟต์แวร ์

โครงกำรเพื่อพัฒนำฐำนข้อมูล
กลำงของมหำวิทยำลยั 

เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรและจัดกำรของ
มหำวิทยำลัยเพือ่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจด้ำนตำ่งๆของ
มหำวิทยำลัย 

403,000 

3. ด้ำนบริกำร
วิชำกำร 

1. โครงกำรปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริกำร 

1. เพื่อปรับปรุงและบ ำรุงรักษำห้องปฏบิัติกำรคอมพิวเตอร์ให้มี
สภำพดีและพร้อมให้บริกำรอยู่เสมอและสำมำรถรองรับกิจกรรมด้ำน
กำรเรียนกำรสอน และกำรบริกำรวิชำกำร 
ที่สอดคล้องตำมพันธกิจของส ำนักฯ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธภิำพ 
2. เพื่อดูแลและรักษำอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ภำยในหอ้งปฏิบัตกิำรคอมพวิเตอร์ให้มีอำยกุำรใช้งำนที่เหมำะสม
และคุ้มค่ำต่อกำรใช้งำน 

153,100 

2. โครงกำรอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของนักศึกษำและ
บุคลำกรมหำวิทยำลยัอุบลรำชธำน ีด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนำทักษะ 
และกระบวนกำรเรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกันอยำ่งสร้ำงสรรค์ รวมทั้ง

81,000 
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กรอบการ

ก าหนดโครงการ 
โครงการ  

ประจ าปงีบประมาณ 2559 
วัตถุประสงค ์

ประมาณ
การงบประมาณ 

กำรเข้ำถึงข้อมูลกำรศึกษำ ที่ผ่ำนกำรคัดกรองได้อย่ำงทั่วถึงและเท่ำ
เทียม 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือระหวำ่ง
มหำวิทยำลัยและภำคเอกชน ในกำรร่วมกันรวมพลังส่งเสริมกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรศึกษำ และยกระดับกำรศึกษำไทยอยำ่งถำวร
และยั่งยืน 

  

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร 
และกำรให้บรกิำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลยัให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

  

4. ด้ำนซ่อมบ ำรุง 1. โครงกำร IT Clinic 1.เพื่อจัดสถำนที่ในกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุง   
2. เพื่อส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์
และกำรให้ค ำปรกึษำดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  

3. เพื่อจัดท ำแผนกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรงุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  

4.เพื่อประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรใหบ้ริกำร   
2. โครงกำร IT Clinic สัญจร ให้บริกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนอธกิำรบดี 
10,000 

5. ด้ำนบุคลำกร 1. กำรบริหำรจัดกำรค่ำจำ้ง
บุคลำกร 

เพื่อบริหำรจัดกำรค่ำจ้ำง/เงินเดือนพนักงำน ลูกจ้ำงเงินรำยได้ของ
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

4,160,600 

กำรเพิ่มพูนควำมรูแ้ละพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกร 

เพื่อบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเพิ่มพูนควำมรู้และศักยภำพของบุคลำกร
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

250,000 

กำรจัดกำรควำมรู้ KM   15,000 
6. ด้ำนวิจยั กำรวิจยัเพื่อกำรพัฒนำกำร

ให้บริกำร 
เพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักคอมพวิเตอร์และ
เครือข่ำย 

20,000 

7. ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

เพื่อด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยให้มปีระสิทธิภำพมำกยิ่งขั้น 

100,000 

8. กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   50,000 

9. ด้ำนส่วน
บริหำรจัดกำร 

1. โครงกำรติดตำมประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผน 

เพื่อติดตำมและรวมรวมสรุปผลกำรด ำเนินงำนของส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยเผยแพร่ขอ้มลูให้ประชำคมได้รับทรำบ 

60,000 

2. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี

  200,000 

3. โครงกำรประชำสัมพันธแ์ละ
สร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 

จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์และประชำสัมพันธห์น่วยงำน 100,000 

4. โครงกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรหน่วยงำน 

เพื่อบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยให้มี
ประสิทธิภำพบรรลุตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ 

1000000 

10. ด้ำนค่ำไฟฟ้ำ โครงกำรบริหำรจัดกำรดำ้น
สำธำรณูปโภค 

1. เพื่อบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับค่ำสำธำรณูปโภค 
2. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่งของส ำนักคอมพิวเตอร์ 

2,850,000 

11. ด้ำนอำคำร
สถำนที่ 

1. โครงกำรบริหำรจัดกำรดำ้น
อำคำรสถำนที ่

  650,000 

2. โครงกำรคัดแยกขยะ   30,000 
รวมทั้งสิ้น 14,532,700 
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ประมวลภาพกิจกรรม ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ด าเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ 
สามารถประมวลภาพได้ดังนี้ 
 

IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล”  
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ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยและซ้อมแผนอพยพ ประจ าปี 2558 
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สานสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ ประจ าปี 2558 
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจ าปี 2558 

 



 

Annual Report 2015 Office of Computer and Networking 

87  

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตรจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 
 นางสาววาสนา  สะอาด    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 
แหล่งข้อมลู 
 การจัดท ารายงานประจ าปี 2558 เป็นการน าเสนอการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานในรอบปี 2558   
ที่ผ่านมาของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งข้อมูลที่น าเสนอในรายงานมีแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้ 
 
ข้อมูลบุคลากร      งานบุคคล 
ข้อมูลงบประมาณ     งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ, งานการเงิน 
ข้อมูลการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
ข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ    ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ข้อมูลการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย   ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 
ข้อมูลการให้บริการสถานที่    ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง    งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ 
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา   งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ  
ประจ าปีการศึกษา 2557 
แผนยุทธศาสตร์      งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2559   งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ 
ภาพกิจกรรม      ทุกงานภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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หมายเลขโทรศัพท์ 
 

ชื่อ - สกุล ฝ่าย/งาน 
หมายเลข 
โทรศัพท ์

หมายเลข 
ภายใน 

ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 0-45288-500 ต่อ 1500 1500 
นายฉัตรชัย  พรหมนา ส านักงาน 0-4535-3102 3102 
นางรัชนี  นิคมเขตต์ หน.ส านักงาน 0-4535-3102 3102 
นายสมศักดิ์  ค้อมศิรินทร์ พัสดุ 0-4535-3101 3101 
นางสาวอรุณศรี  โพธิโกฏ ิ การเงิน 0-4535-3103 3103 
นายปรีชาพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ซ่อมบ ารุง 0-45288-500 ต่อ 1505 1505 
นายวิชิต  ค าพิภาค ซ่อมบ ารุง 0-4535-3108 3108 
นายธนศักดิ์  ท่าโพธิ์ ซ่อมบ ารุง 0-4535-3111 3111 
นายภาคินัย  บุญไพโรจน์ ซ่อมบ ารุง 0-4535-3111 3111 
นายบรรชา  ไพอุปรี Call center 

UBUFMIS 
0-4535-3021 3021 

นายพจนารถ  พันธัง Call center 
UBUFMIS 

0-45288-500 ต่อ 1505 1505 

นางสาวอังคณา  ปัญญา บริการวิชาการ 0-4535-3104 3104 
นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ Software 0-4535-3102 3102 
นางสาววาสนา  สะอาด แผน,ประกัน 0-4535-3112 3112 
นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์ Software 0-4535-3109 3109 
นางสาวกมลวรรณ  จันทป Software 0-4535-3110 3110 
นางสาวทัศนีย์  หนองกก Software 0-45288-500 ต่อ 1502 1502 
นางสาวกรรณิการณ์พร  กุลบุญญา Network 0-4535-3107 3107 
นายวิมล  แสวงวงศ์ Network 0-4535-3113 3113 
นายจิรานุวัฒน์  จันทรุกขา Network 0-45288-500 ต่อ 1514 1514 
นายปฏิมากร  ดวงชัย Network 0-45288-500 ต่อ 1511 1511 
นายสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ Network 0-45288-500 ต่อ 1515 1515 
โทรสาร (Fax.)  0-4535-3114  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 




