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ก รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สารจากผู้อ านวยการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้ก้ำวเข้ำ
สู่ ปีที่ 20 ของกำรด ำเนินงำน ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย เป็นหน่วยงำน
หลักที่ท ำหน้ำที่  สนับสนุนด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี โดยมีพันธกิจที่ส ำคัญ ในกำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตทั้งใน
ระบบไร้สำยและระบบ lan รวมถึงกำรพัฒนำโปรแกรมต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำร
บริหำรงำนของมหำวิทยำลัย รวมไปถึงกำรพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกรให้มีทักษะและควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในปัจจุบันรัฐบำลได้
ก ำหนดนโยบำยยุทธศำสตร์ประเทศไทย 20 ปี และมีเป้ำหมำยพัฒนำประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น ในอนำคต ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย จะต้อง
ท ำหน้ำที่ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยในด้ำนเทคโนโลยีดิจิตอล เพ่ือ สนับสนุน
ด้ำน กำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล 

ในนำมของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย พวกเรำยังมุ่งมั่น ทุ่มเท เพ่ือพัฒนำ และให้บริกำรระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเทคโนโลยีดิจิตอล ของมหำวิทยำลัยให้ก้ำวหน้ำและรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงในภำพรวมของประเทศ 
 

 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มงคล ปุษยตำนนท์ 
       ผู้อ ำนวยกำร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีปรัชญำ: บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือ

พัฒนำคนและกำรศึกษำ วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
พันธกิจหลัก พร้อมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำภูมิภำคลุ่มโขงและอำเซียน ของมหำวิทยำลัย และพันธกิจ 1) ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัยและชุมชน  2) 
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ตอบสนองต่อกำรด ำเนินงำนตำม
วิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย 3) พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร และนักศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศทันต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบันบริหำรงำน โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มงคล ปุษยตำนนท์ เป็นผู้อ ำนวยกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีอัตรำก ำลังจ ำนวนทั้งสิ้น 22 คน  
 ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องตำมกลยุทธ์ของส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ วิจัย บริกำร
วิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
มำตรกำร 

1. โครงกำร IT Clinic  
- กิจกรรมย่อยที่ 1   “กำรปรับปรุงและพัฒนำ  IT Clinic ”  
- กิจกรรมย่อยที่ 2   “ IT Clinic สัญจร” 

2. โครงกำรปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร  
- วัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 
- ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  
- ค่ำจ้ำงเหมำติดตั้งระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ  
- กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ “ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์”  

3. โครงกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินกำรจัดอบรม จ ำนวนทั้งสิ้น 
11 หลักสูตร กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ นักศึกษำและบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

4. โครงกำรเพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย 
- กำรพัฒนำ MyUBU โมบำยแอพพลิเคชั่น 
- กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
- กำรพัฒนำระบบลงเวลำที่เชื่อมโยงกับระบบบุคลำกร 
- กำรพัฒนำระบบประเมินควำมพึงพอใจกลำง 
- กำรเชื่อมโยงของระบบสำรสนเทศระดับมหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือตอบสนองต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

โครงกำรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  
1. กำรจัดหำและให้บริกำรซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ ประกอบไปด้วย ซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Window, 

Microsoft Office ได้แก่ 
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2. ให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ในชื่อ “ระบบเครือข่ำยกันเกรำเน็ต” โดยมีขนำดช่องสัญญำณ
อินเตอร์เน็ต 3Gbps เชื่อมต่อกับส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ (UNINET) มีปริมำณ
กำรใช้งำนสูงสุด 929.25Mbps และปริมำณกำรใช้งำนเฉลี่ย 461.19Mbps 

3. จัดหำและติดตั้ง Access Point เพ่ือรองรับกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
จ ำนวน 44 ตัว ซึ่งมีจ ำนวน Access Point ติดตั้งอยู่ในโซนกำรศึกษำและที่พักอำศัยรวมทั้งหมด 473 ตัว สำมำรถ
ใช้งำนได้คิดเป็นร้อยละ 98.31 ของ Access Point ทั้งหมด  

4. จัดหำโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) โดยสถำนะกำรใช้งำนโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) 
โปรแกรม Kaspersky จ ำนวน 249 เครื่อง จำกจ ำนวน 300 License, โปรแกรม Eset (NOD32) จ ำนวน 242 
เครื่อง จำกจ ำนวน 500 License 

5. บริกำร Google Apps for Education ที่ให้บริกำรแอพลิเคชั่นเพ่ือกำรศึกษำและมีพ้ืนที่บนคลำวด์
ไม่จ ำกัด ส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยทุกคน 

- จ ำนวนบัญชีผู้ใช้งำนทั้งหมด 24,227 บัญชี  
- บัญชีผู้ใช้งำนที่มีสถำนะ active จ ำนวน 12,343 บัญชี คิดเป็น 50.947 เปอร์เซ็นต์  
- พ้ืนที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่ถูกใช้งำน (รวมทั้งอีเมล์และรูปภำพ) อยู่ที่ประมำณ 18.06 TB  
- พ้ืนที่เก็บข้อมูลเฉพำะอีเมล์ที่ถูกใช้งำน ประมำณ 3.53 TB 

6. บริกำร Office 365 ภำยใต้ชื่อ @live.ubu.ac.th จำก Microsoft เพ่ือกำรใช้งำนแอพลิเคชั่นได้อย่ำง
ถูกลิขสิทธิ์  

7. บริกำรเครือข่ำย Eduroam เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต โดยมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี ด ำเนินงำนโดยส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย เป็นเครือข่ำยสมำชิกของ Eduroam ซึ่งเป็นบริกำร
เครือข่ำยโรมมิ่งเพ่ือกำรศึกษำและวิจัยส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรของสถำบันกำรศึกษำที่เป็นสมำชิกเครือข่ำย 
eduroam เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขกำรใช้งำนของ
สถำบันผู้ให้บริกำรเครือข่ำย (Service Provider) 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและเปิดเผยโปร่งใส 

1. โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน  
2. โครงกำรบริหำรจัดกำรค่ำจ้ำงบุคลำกร  
3. โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้  
o กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง “กำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย” 
o กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง “กำรใช้งำน Google Apps ส ำหรับสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ” 

4. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
5. โครงกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 
6. โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผน  
7. โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
8. โครงกำรปรับปรุงอำคำรและสถำนที่เพ่ือกำรให้บริกำร 
9. โครงกำรเพื่อบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณูปโภค 
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10. โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  
11. โครงกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 ด ำเนินกำรตัวบ่งชี้ที่เป็นภำรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน และภำรกิจของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
จ ำนวน 2 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพภำยในจำกคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้แก่ รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (8 ตัว) เท่ำกับ 4.50 คะแนน รวมตัวบ่งชี้กำร
พัฒนำตำมบทบำท/พันธกิจของหน่วยงำน เท่ำกับ 4.40 คะแนน และ รวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ำกับ  4.48 คะแนน  
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละกำรบรรลุตำมแผน ร้อยละ 76.00 และร้อย
ละกำรบรรลุผลตำมตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เท่ำกับ 82.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annual Report 2016 Office of Computer and Networking 

จ รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ 2559 
ในรอบปีงบประมำณ 2559 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดกิจกรรม 

โครงกำรต่ำงๆ สำมำรถสรุปกิจกรรมส ำคัญได้ ดังนี้ 
 

 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564)” ในวันที่ 1-3 ธันวำคม 2558 ณ ห้องประชุม 4C-05 ชั้น 4 และห้อง
บรรยำยชั้น 3 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ซึ่งมีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ตัวแทน
บุคลำกร ตัวแทนนักศึกษำ ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักฯเข้ำร่วมสัมมนำในครั้งนี้ 
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ฉ รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย จัดกิจกรรมกำรส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ขึ้นในวันที่ 29 ธันวำคม 
2558 ซ่ึงเป็นกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีของบุคลำกรภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย และเพ่ือ
เป็นกำรส่งมอบควำมสุขให้แก่บุคลำกรเนื่องในกิจกรรมกำรส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 

 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ร่วมเป็นคณะกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรสื่อสำรและ

ประมวลผลกำรแข่งขัน และคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำครอสเวิร์ด , บริดจ์ ,หมำกกระดำน ในกำรแข่งขัน
กีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกรำเกมส์" ระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงวันที่ 9-18 มกรำคม 2559 ณ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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ช รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีให้ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2557 ในวันจันทร์ที่ 21 มีนำคม 2559 ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ โดยมีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ได้แก่ พัฒนำ ดูแลเว็บไซต์พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร/ระบบยืนยันสิทธิ์พิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตร, จัดเตรียม และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ และระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ในห้อง
รับรองส่วนพระองค์และห้องที่ส ำคัญๆ, ควบคุม ดูแล และประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้ำนระบบกำร
ถ่ำยทอดสดพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต รวมทั้งพัฒนำ ดูแล และควบคุมเครื่องตรวจ
นับจ ำนวนบัณฑิตขณะเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร เป็นต้น 

 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย โดยผู้บริหำร บุคลำกร และนักศึกษำฝึกงำนส ำนักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ำย ร่วมจัดงำน “สืบสำนประเพณีสงกรำนต์ ประจ ำปี 2559” ในวันจันทร์ที่ 11 เมษำยน 2559 
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ซ รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย จัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “กำรทบทวนแผนกำรด ำเนินงำนของส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559” ระหว่ำงวันที่ 16 - 19 พฤษภำคม 2559 ห้องประชุม 
4c-05 ชั้น 4 อำคำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย และศึกษำดูงำนส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ(องค์กำรมหำชน) "Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public 
Organization) - GISTDA" ณ จังหวัดชลบุรี 

 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผน และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 27 พฤษภำคม 2559 ณ ห้องประชุม 
4c-05 ชั้น 4 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
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ฌ รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย โดยผู้บริหำร บุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย และแขกผู้มี
เกียรติ ร่วมท ำบุญวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ประจ ำปี 2559 ปีที่ 19 ในวันจันทร์ที่ 30 
พฤษภำคม 2559 ณ ลำนกิจกรรม ชั้น 1 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ตั้งแต่เวลำ 06.30 น. เป็นต้นไป  

 

 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย จัดกิจกรรมผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน 
เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ และกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ให้บุคลำกรได้รับทรำบเพ่ือน ำไป
ประกอบกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ ในวันที่ 10 สิงหำคม 2559 ณ ห้องประชุม 4c-05 ชั้น 4 อำคำรส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
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ญ รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สารบัญ 
สารจากผู้อ านวยการ          ก 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร          ข 
กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ 2559        จ 
ข้อมูลทั่วไปส านักคอมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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1 รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

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 2538 ให้

โครงการจัดตั้ งส านั กคอมพิว เตอร์ และ
เครื อข่ า ย เ ป็ น โ คร งกา ร ใหม่ ภ า ย ใน
ส านักงานอธิ การบดีและบรรจุ ไ ว้ ใน
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ย ะ ที่  8 
(พ.ศ.2540–2544) ของทบวงมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายขึ้นเป็นคณะ
หนึ่ ง  เ พ่ือรับผิ ดชอบการจัดตั้ ง ส านั ก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนการ
เตรียมรายละเอียดต่างๆ ที่จ าเป็น และ

น าเสนอขออนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้เสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการ
พระราชกฤษฎีกา   

ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการออกแบบและท าการ
ก่อสร้างอาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายซึ่งได้
เริ่มด าเนินการออกแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 
และเริ่มท าการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 
เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เ พ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม
ด้านคอมพิวเตอร์ บริการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางระบบนิเทศหรือฐานข้อมูล และ
โดยที่ มาตรา  8  วรรหนึ่ งแห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 จึงได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 
โดยนายวุฒิณัฐ พรรักษมณี ได้รับการแต่งตั้ งให้
รักษาการผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนั้นวันที่ 11 มิถุนายน 2540 จึงเป็นวันสถาปนาส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และในปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ เป็นผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 



 

Annual Report 2016 Office of Computer and Networking 

2 รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ปัจจุบันส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน่วยงานตามการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย จ านวน 12 กลุ่มงานย่อย ดังนี้ 

ส านักงานเลขานุการ รับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มงานย่อย ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานคลัง
และพัสดุ และ 3) งานแผน งบประมาณ และสารสนเทศ 

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีกลุ่มงานย่อย ได้แก่ 
1) งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2) งานพัฒนาและบ ารุงรักษาโปรแกรม และ 3) งานเขียนคู่มือและทดสอบ
ระบบ 

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย รับผิดชอบงานหลักที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารและจัดการระบบเครือข่ายหลัก 
และระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มงานย่อย ได้แก่ 1) งานบริหารคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 2) งานบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และ 3) งานรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง รับผิดชอบงานหลักด้านงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ การให้บริการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการให้บริการซ่อมบ ารุงส าหรับ
หน่วยงานภายในส างานอธิการบดีเป็นหลัก โดยมีกลุ่มงานย่อย ได้แก่ 1) งานบริการคอมพิวเตอร์ 2) งานบริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 3) งานซ่อมบ ารุง 
 
สัญลักษณ์ 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ใช้สัญลักษณ์ภายใต้สัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยลักษณะเป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่บนแท่น
รองรับของเส้น 3 เส้น และด้านล่างของฐานมี ค าว่า “มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี” ดอกบัวมีสีกลีบบัว หมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัด
อุบลราชธานี และเส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัว 3 เส้น หมายถึงแม่น้ าสาย
ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ าโขง แม่น้ าชี และแม่น้ ามูล 
ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้ าที่พร้อมจะเบ่งบาน ให้ความดี
งามแก่มหาชนได้ชื่นชม ส่วนกลีบด้านล่างสองกลีบหมายถึง คุณธรรมและ
ปัญญาอันเปลือกหุ้มสถาบันส าหรับดอกบัวตูมสามกลีบ หมายถึง องค์พระ

รัตนตรัย สีน้ าเงินเป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยนั้นหมายถึง ความมั่นคง 
แข็งแรง และเส้นสีเหลืองสดที่เป็นพื้น หมายถึง สีประจ ามหาวิทยาลัย 

 
ปรัชญำ 
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาคนและการศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก พร้อมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาภูมิภาคลุ่มโขงและอาเซียน ของมหาวิทยาลัย 
 



 

Annual Report 2016 Office of Computer and Networking 

3 รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

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 
 

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. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 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 
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12. จัดให้มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร และสร้างขวัญและก าลังให้บุคลากรให้
สามารถท างานได้อย่างมีความสุข 

13. ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันประหยัดพลังงานและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
14. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตรวจสอบการ

ท างานอย่างเป็นระบบ 
15. จัดให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
16. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติความผิด

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

ประจ าป ี
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นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  
1. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้บุคลากรภายในของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เข้าร่วมการ

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

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

ได้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
6. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการเพ่ิมพูนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
 

นโยบำยด้ำนกำรเงินและงบประมำณ  
1. มีแผนงานบริหารงบประมาณสนับสนุนระบบการบริหารงานด้านต่างๆ และสอดคล้องกับภารกิจ

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

การให้เช่าอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
6. จัดให้มีแนวทางเพ่ือการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน เช่น การจัดหาแหล่งเงินเพ่ือการ

ด าเนินงานการฝึกอบรม การจัดสรรพื้นที่ภายในหน่วยงานเพื่อให้เช่าเป็นรายได้เงินผลประโยชน์ 
7. จัดท าฐานข้อมูลและจัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ เสนอผู้บริ หารเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ 
8. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณในการด าเนิน

กิจกรรม/โครงการประจ าปี 
9. บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล 
10. ด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางด้านการเงินและ

งบประมาณอย่างเคร่งครัด 
 

นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพ  
1. ให้บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจหลักของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสะท้อนการให้บริการ

ตามกระกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่ก าหนด 
3. ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามวงรอบการประเมินประกันคุณภาพตาระบบและกลไกของ

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
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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 าป ี
 

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 

 

นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 
2. สร้างช่องทางการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการให้บริการวิชาการ 
3. จัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. จัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านบริการวิชาการบน Website แก่บุคลากรภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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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 
6. จัดให้มีแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
7. ด าเนินการส าเนาข้อมูลและซอฟต์แวร์(Backup) เก็บไว้โดยจัดเรียงตามล าดับความจ าเป็นของ

ข้อมูลระบบสารสนเทศของหน่วยงานจากจ าเป็นมากไปหาน้อย 
8. จัดท านโยบายในการใช้งาน(User) และป้องกันเครือข่ายเพ่ือป้องกันการโจมตีระบบฐานข้อมูลหลัก 
9. ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานเครือข่าย การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
10. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เครือข่ายประจ าอาคารในการสนับสนุนการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการ 
11. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายใน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การ

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

(Application and Information Access Control) 
4. จัดให้มีแนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 
5. จัดให้มีแนวปฏิบัติการระบบสารสนเทศและระบบส ารองข้อมูลของสารสนเทศ 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการ

ซอฟต์แวรเ์พ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
7. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการ 
8. 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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คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 

 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สั่ง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 
2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือให้การบริหารงานของส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

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

รองศาสตราจารย์อาทิตย์  ศรีแก้ว 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ภูมิพัฒ  แสงอุดมเลิศ 
6. ผู้แทนสภาอาจารย์      กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์แสวง  วชัรธนกิจ  
7. ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 

นายภาคภูมิ  สืบนุการณ์     
8. ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 

นายฐิติเดช  ลือตระกูล      
9. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 

นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์     
10. ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 

นายวรการ  วงศ์สายเชื้อ       
11. ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

นางพัชรี  ธานี      
12. ผู้แทนคณะนิติศาสตร์      กรรมการ 

นายสหรัฐ  โนทะยะ      
13. ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์     กรรมการ 

นายดุสิต  ศรีสร้อย      
14. ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 

นางสุฬดี  กิตติวรเวช 
15. ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์      กรรมการ 

นางสาววิภาพรรณ  ตระกูลสันติรัตน์      
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 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 เพ่ือให้การบริหารงานของ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจ าส านักคอมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นต่างๆ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักคอมคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายเพื่อทราบ และ/หรือ เพ่ือพิจารณาต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 
 

1. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ    รองประธานกรรมการคนที่ 1 
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา     รองประธานกรรมการคนที่ 2 
4. หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง   กรรมการ 
5. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย     กรรมการ 
6. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์     กรรมการ 
7. นายวิชิต  ค าพิภาค      กรรมการ 
8. นางสาววาสนา  สะอาด     กรรมการ 
9. นายธนศักดิ์  ท่าโพธิ์      กรรมการ 
10. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ     กรรมการและเลขานุการ 
11. นายฉัตรชัย  พรหมนา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

 ในรอบปีงบประมาณ 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว 806 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ทั้งนี้ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ จ านวน 3 กลยุทธ์ ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญๆ 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. 2559 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 ให้
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการใช้บริการมากยิ่งขึ้น 

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

4) เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่อยู่ภายในส านักงานอธิการบดี ซึ่งบางครั้งไ ม่
สะดวกที่จะขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงไปยังส านักคอมพิวเตอร์ฯ 

กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการ ได้แก่ นักศึกษาและบุคลากร คณะ/หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จึงได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้  
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 กิจกรรมย่อยท่ี 1  “การปรับปรุงและพัฒนา IT Clinic ”  
1. ด าเนินการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการด าเนินงานซ่อมบ ารุงและให้บริการ IT Clinic  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดท าป้ายบอกมาตรฐานการให้บริการ และแผนผังขั้นตอนการให้บริการซ่อมบ ารุง  และไอที
คลินิก  
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 กิจกรรมย่อยที่ 2  “IT Clinic สัญจร”  มีการให้บริการซ่อมบ ารุงและออกให้บริการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานโครงการ ได้แก่
1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพพร้อมให้บริการอยู่เสมอ และสามารถรองรับ
กิจกรรมด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องตามพันธกิจของส านักฯ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) เพ่ือดูแลและรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีอายุการใช้งานที่
เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน 

ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง  ได้ท าโครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการขึ้น   เพ่ือ
ปรับปรุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพดีและพร้อมให้บริการอยู่เสมอและสามารถรองรับกิจกรรม
ด้านการเรียนการสอน  และการบริการวิชาการ โดยก ากนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาและบุคลากร คณะ/
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

(1) วัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 
(1.1) จอคอมพิวเตอร์    จ านวน 12 ตัว 

(2) ค่าใช้สอย  
(2.1) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1C 15 – 16 และ ห้อง 2C 16 – 17 

- ปรับปรุงระบบรางเดินสายไฟและรางเดินสัญญาณ Network 
- ปรับปรุงสายไฟ   จ านวน 61 จุด 
- ปรับปรุงสายสัญญาณ Network จ านวน 61 จุด 

การให้บริการซ่อมบ ารุงและการให้บริการไอทีคลินิก สัญจร 
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- ปรับปรุงสายสัญญาณ Projector  จ านวน 2 จุด  
(2.2) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ ห้อง 1C 10 – 11 

- ติดตั้งชุดเปิดปิดประตู   จ านวน 2 จุด 
- ติดตั้งชุดควบคุมเปิดปิดประตู  จ านวน 1 จุด 
- ติดตั้งชุด Power Supply  จ านวน 1 จุด 
- เขียนโปรแกรมควบคุมการเปิดปิดประตู 

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1C 15 – 16 ชั้น 1 และ ห้อง 2C 16 – 17 ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การติดตั้งระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 10 – 11 ชั้น 1 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 

โดยฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุงพัฒนาขึ้น ภายใต้ชื่อ “ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์” โดยผู้ใช้บริการสามารถแจ้ง
ความจ านงในการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงการขอค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานด้าน
ฮาร์ดแวร์ 
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3. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการปรับปรุงและพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องและทันต่อเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน อีกทั้ง สามารถน าความรู้  ที่ได้รับจากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด าเนินการจัดอบรมในโครงการ
อบรมเพ่ิมประสิทธิการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

รหัส 
หลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

จ านวน 
รอบ 

วันที่ 
จ านวน 

ผู้เข้าอบรม 
(คน) 

OCN 00 อบรมโปรแกรมช่วยสอน  
LMS-Courseville 
วิทยากร ..ดร.อธิพงศ์  สุรยิา 

3 5 รอบที่ 1  ศ. 27 พฤษภาคม 59 
รอบที่ 2  ศ.  3 มิถุนายน 59 
รอบที่ 3  ศ.  17 มิถุนายน 59 
รอบที่ 4  ศ.  24 มิถุนายน 59 
รอบที่ 5  ศ.  1 กรกฎาคม 59 
(เวลา 09.00 – 12.00 น.) 

68 

OCN 01 การใช้งาน Windows 10 
วิทยากร ..นายจริานุวัฒน์  จันทรกุขา 

3 1 12 ก.ย. 59 
(เวลา 09.00 – 12.00 น.) 

8 

OCN 02 สร้างแบบฟอร์มออนไลนด์้วย Google 
Form 
 วิทยากร..นางสาวอังคณา  ปญัญา 

3 1 1 ก.ย.59 
(เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

6 

OCN 03 จัดการและสรุปข้อมลูด้วย Microsoft 
Excel 2013 (Level 1) 
วิทยากร..นางสาวอังคณา  ปัญญา 

6 1 2 ก.ย.59 
(เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

28 

OCN 04 จัดการและสรุปข้อมลูด้วย Microsoft 
Excel 2013 Level 2 
วิทยากร..นางสาวอังคณา  ปัญญา 

6 1 5 ก.ย.59 
(เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

 

25 

OCN 05 ตกแต่งและจัดการรูปภาพด้วย Adobe 
Photoshop CS6  
วิทยากร..นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์ 

6 1 5 ก.ย. 59 
(เวลา 09.00 – 12.00 น.) 

36 

OCN 06 สร้างผังงานแบบมืออาชีพด้วย Visio 
2013 
วิทยากร..นายวิชิต  ค าพิภาค 
และ นายปฏิมากร  ดวงชัย 

6 1 6 ก.ย. 59 
(เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

 

14 

OCN 07 การใช้งาน Microsoft Office 365  
วิทยากร ..นายสรุศักดิ์  ศรีวิเศษ 

6 1 8 ก.ย. 59 
 (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

57 

OCN 08 การสรุปและวเิคราะห์ผลจาก
แบบสอบถามด้วย Excel 2013 
วิทยากร..นางสาวอังคณา  ปัญญา 

6 1 9 ก.ย. 59 
(เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

69 

OCN 09 การใช้งานระบบถ่ายทอดสดผา่น
อินเตอร์เนต็ด้วย YouTube Live 
วิทยากร..นายปฏิมากร  ดวงชัย 

3 2 9 ก.ย.59 
รอบที่ 1 09.00-12.00 น. 
รอบที่ 2 13.00-16.00 น. 

41 
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รหัส 
หลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

จ านวน 
รอบ 

วันที ่
จ านวน 

ผู้เข้าอบรม 
(คน) 

OCN 10 วางแผนและจดัการโครงการด้วย 
Microsoft Project 2013 
วิทยากร..นางสาวอังคณา  ปัญญา 

6 1 12 ก.ย.59  
(เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

52 

รวมจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น (คน) 404 
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4. โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การด าเนินงานโครงการเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินงานโดยฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 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. 2559 การด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

การพัฒนา MyUBU โมบายแอพพลิเคชั่น 
 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พัฒนา MyUBU โมบายแอพพลิเคชั่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นผ่านการใช้งานในสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android 

 

 
 
ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

 ผู้ใช้งานทั่วไป  
o สามารถอ่านข่าวสารและภาพกิจกรรมรวมถึงตั้งค่าให้แจ้งเตือนข่าวประชาสัมพันธ์ได้ 
o สามารถค้นหาข้อมูลคณะ หน่วยงาน หรืออาคาร และน าทางด้วยแผนที่ได้ 
o สามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษาได้ 
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 นักศึกษา 
o สามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ 
o สามารถตั้งค่าให้แอพพลิเคชั่นช่วย Login เข้าสู่อินเทอร์เน็ตผ่าน UBU-WiFi ของมหาวิทยาลัยได้ 

 บุคลากร 
o สามารถอ่านข่าวส าหรับบุคลากรได้   
o สามารถตั้งค่าให้แอพพลิเคชั่นช่วย Login เข้าสู่อินเทอร์เน็ตผ่าน UBU-WiFi ของมหาวิทยาลัยได้ 

ปัจจุบันมียอดการดาวน์โหลดใช้งานทั้งหมด 563 ครั้ง 

      

          
 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดให้มีการประเมินผลการใช้งาน ซึ่งมีผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานเฉลี่ย 4.686/5.0 คะแนน มีผู้แสดงความคิดเห็นและแนะน า 12 รายการ ซึ่งแก้ไขแล้วบางส่วน และ
บางส่วนจะพัฒนาในเวอร์ชั่นถัดไป 
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 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วัตถุประสงค์
หลักของการพัฒนาระบบขึ้นเพ่ือใช้ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน ประกอบด้วย ระบบแจ้ง
สถานะการปฏิบัติงาน, ระบบแผนและงบประมาณ 

  ระบบการแจ้งเวียนส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นระบบการแจ้งเวียนข้อมูลข่าวสาร เช่น 
ค าสั่ง, ประกาศ, หนังสือเวียน และข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานให้บุคลากรภายในส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับทราบและด าเนินการในประเด็นที่เก่ียวข้องต่อไป 

 ระบบ UBU Web Template พัฒนาขึ้นเพ่ือให้บริการหน่วยงานน าไปใช้ในการจัดท าเว็บไซต์งาน
ของตัวเองเพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่างๆ โดยมีรูปแบบเดียวกัน การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 

 
 การจัดท าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี UBU Website ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็น

หน่วยงานหลักในการก ากับดูแลพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
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 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมกับ กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี โดยแนวทางการพัฒนาเพ่ือการบริหารงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเสนอเอกสาร 
Online ด้วยระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การท างานของระบบในลักษณะ Web Application 
สามารถรับรองการปฏิบัติงานของผู้ใช้พร้อมๆการไม่จ ากัดจ านวน User ก าหนดสิทธิการใช้งานแต่ละเมนูได้ ลด
การใช้กระดาษ สะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา ท างานในลักษณะ Webbase ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถจัดเก็บเอกสารตามประเภท ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือเวียน 
 
 การพัฒนาระบบลงเวลาที่เชื่อมโยงกับระบบบุคลากร 

    ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้วิ เคราะห์ขั้นตอนของการท างานระบบลงเวลาแบบเดิม
เปรียบเทียบกับระบบใหม่ และได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบลงเวลาซึ่งเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและได้เริ่มทดสองใช้งานกับกลุ่มส านักงานอธิการบดี เมื่อ 1 กันยายน 2559  
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การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจกลาง 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจกลาง (http://202.28.50.11/eval_center) 

โดย รวบรวมผลการประเมินต่างๆ อาทิ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการประเมินฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 การเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัย 

 

http://202.28.50.11/eval_center)%20โดย
http://202.28.50.11/eval_center)%20โดย
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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. 2559 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 

1. การจัดหาและให้บริการซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย จัดสรรงบประมาณเพ่ือหาจัดซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ ให้บริการนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งประกอบไปด้วย ซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Window, Microsoft Office ได้แก่ 
ที ่ Product ที ่ Product 
1. ESET Nod32 Anti-Virus ESET Nod32 x32_eng 17. Microsoft Office Standard_2016_32Bit_English 
2. ESET Nod32 Anti-Virus ESET Nod32 x32_th 18. Microsoft Office Standard_2016_32Bit_Thai 
3. ESET Nod32 Anti-Virus ESET Nod32 x64_eng 19. Microsoft Office Standard_2016_64Bit_English 
4. ESET Nod32 Anti-Virus ESET Nod32 x64_th 20. Microsoft Office Standard_2016_64Bit_Thai 
5. Kaspersky Anti-Virus V.10 (ส าหรับเครื่องที่มี RAM ไม่น้อย

กว่า 2 GB) 
21. Microsoft Office_Professional_Plus_2016_32bit_English 

6. Kaspersky Anti-Virus V.6 (ส าหรับเครื่องที่มี RAM ไม่น้อย
กว่า 1 GB) 

22. Microsoft Office_Professional_Plus_2016_64Bit_English 

7. Microsoft Office Professional Plus 2010 32Bit_English 23. Microsoft Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Thai 
8. Microsoft Office Professional Plus 

2010_32Bit_SP1_English 
24. Microsoft Office_Professional_Plus_2016_W32_Thai 

9. Microsoft Office Professional Plus 2010_SP1 32BIT 
Thai 

25. Microsoft Windows 10 Enterprise 32bit 

10. Microsoft Office Professional Plus 2010_SP1 64BIT 
Thai 

26. Microsoft Windows 10 Enterprise 64bit 

11. Microsoft Office Professional Plus 2013 32BIT English 27. Microsoft Windows 10 Professional 32bit 
12. Microsoft Office Professional Plus 2013 32BIT Thai 28. Microsoft Windows 10 Professional 64bit 
13. Microsoft Office Professional Plus 2013 64BIT English 29. Microsoft Windows 7 Enterprise_SP1 32BIT English 
14. Microsoft Office Professional Plus 2013 64BIT Thai 30. Microsoft Windows 7 Professional_SP1 32BIT English 
15. Microsoft Windows 8.1 Enterprise 32BIT_English 31. Microsoft Windows 7 Professional_SP1 64BIT English 
16. Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64BIT_English 32. Microsoft Windows 8.1 Professional 32BIT_English 

  33. Microsoft Windows 8.1 Professional 64BIT_English 
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2. ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในชื่อ “ระบบเครือข่ายกันเกราเน็ต” โดยมีขนาดช่องสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 3Gbps เชื่อมต่อกับส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UNINET) มีปริมาณ
การใช้งานสูงสุด 929.25Mbps และปริมาณการใช้งานเฉลี่ย 461.19Mbps 
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 ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายกันเกราเน็ต ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด าเนินการจัดหาและติดตั้ง  

Access Point เพ่ือรองรับการให้บริการเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 44 ตัว ซึ่งมีจ านวน Access 
Point ติดตั้งอยู่ในโซนการศึกษาและที่พักอาศัยรวมทั้งหมด 473 ตัว สามารถใช้งานได้คิดเป็นร้อยละ 98.31 ของ 
Access Point ทั้งหมด โดยสามารถสรุปพื้นที่และจุดการติดตั้ง ดังนี้ 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน 
(จุดติดต้ัง) 

จ านวนที่ติดต้ัง ที ่ คณะ/หน่วยงาน 
(จุดติดต้ัง) 

จ านวนที่ติดต้ัง 

1 คณะเกษรตศาสตร ์ 24 22 สถานพยาบาล (หลังเก่า) 1 
2 คณะศลิปศาสตร ์ 16 23 ศูนย์กีฬา 4 
3 คณะบริหารศาสตร ์ 17 24 อาคารกิจกรรม 2 
4 วิทยาลัยแพทย์ศาสตรฯ์ 3 25 กองบริหารกายภาพ 1 
5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 16 26 ศูนย์พัฒนาเด็กฯ 1 
6 คณะนติิศาสตร ์ 4 27 โรงอาหารกลาง 1-2 12 
7 คณะศลิปประยุกตฯ์ 4 28 แฟลตกันเกรา 1 9 
8 คณะเภสัชศาสตร ์ 17 29 แฟลตกันเกรา 2 10 
9 คณะวิทยาศาสตร ์ 8 30 แฟลตกันเกรา 3 14 
10 คณะรัฐศาสตร ์ 6 31 แฟลตกันเกรา 4 14 
11 ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 12 32 แฟลตกันเกรา 5 22 
12 ส านักงานอธิการบดี (หลังเก่า) 11 33 แฟลตกันเกรา 6 9 
13 ส านักวิทยบริการ 22 34 หอพักลีลาวดี 1 16 
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ที ่ คณะ/หน่วยงาน 

(จุดติดต้ัง) 
จ านวนที่ติดต้ัง ที ่ คณะ/หน่วยงาน 

(จุดติดต้ัง) 
จ านวนที่ติดต้ัง 

14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 12 35 หอพักลีลาวดี 2 16 
15 สถานปฎิบัติการโรงแรมฯ 21 36 หอพักราชาวดี 3 20 
16 ส านักทรัพยส์ินฯ 2 37 หอพักราชาวดี 4 16 
17 อาคารเรยีนรวม 4 12 38 หอพักราชพฤกษ์ 1 8 
18 อาคารเรยีนรวม 5 25 39 หอพักราชพฤกษ์ 2 13 
19 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางฯ 14 40 หอพักราชาวดี 1 13 
20 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ 12 41 หอพักราชาวดี 2 13 
21 ส านักงานหอพักฯ 1 

 
รวมท้ังสิ้น 473 

 
กราฟแสดงจ านวนจุดติดตั้ง Access Point 
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4. การให้บริการโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) โดยสถานะการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส 
(Antivirus) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการติดตั้งและใช้งาน ดังนี้ 

- โปรแกรม Kaspersky จ านวน 249 เครื่อง จากจ านวน 300 License 
- โปรแกรม Eset (NOD32) จ านวน 242 เครื่อง จากจ านวน 500 License 

5. มีบริการ Google Apps for Education ที่ให้บริการแอพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษาและมีพ้ืนที่บนคลาวด์
ไม่จ ากัด ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน 

- รายงานข้อมูล G Suite for Education (ชื่อเดิม Google Apps for Education) 
- จ านวนบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด 24,227 บัญชี  
- บัญชีผู้ใช้งานที่มีสถานะ active จ านวน 12,343 บัญชี คิดเป็น 50.947 เปอร์เซ็นต์  
- พ้ืนที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่ถูกใช้งาน (รวมทั้งอีเมล์และรูปภาพ) อยู่ที่ประมาณ 18.06 TB  
- พ้ืนที่เก็บข้อมูลเฉพาะอีเมล์ที่ถูกใช้งาน ประมาณ 3.53 TB 

กราฟแสดงจ านวนข้อมูลผู้ใช้งาน Google Apps for Education  ที่ active  

 
6. มีบริการ Office 365 ภายใต้ชื่อ @live.ubu.ac.th จาก Microsoft เพ่ือการใช้งานแอพลิเคชั่นได้

อย่างถูกลิขสิทธิ์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถานะรายงานการใช้งาน Office 365 ได้แก่ 
- Email activity จ านวน 17 บัญชีผู้ใช้งานมีจ านวนพฤติกรรมการรับ-ส่ง 570 ครั้ง 
- OneDrive files จ านวน 14 บัญชีผู้ใช้งานมีจ านวนการใช้งาน 654.645 MB โดยมีผู้ใช้พ้ืนที่ 

มากที่สุด 105 MB และจ านวนไฟล์ที่มากที่สุด 1,348 ไฟล์ 
- Skype activity จ านวน 2 บัญชีผู้ใช้งาน 
- Office activations (Office 365 ProPlus) จ านวน 20 บัญชีผู้ใช้งาน แบ่งตามรายละเอียด

ได้ดั งนี้  Desktops >> windows : 19 user , Macs : 4 user  และ Mobile >> Andorid : 2 user , iOS : 7 
user 

- Yammer activity จ านวน 20 บัญชีผู้ใช้งาน 
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ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน บริการ Office 365 

 

 
กราฟแสดงจ านวนผู้ใช้งาน บริการ Office 365 ที่ Active 
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7. มีบริการเครือข่าย Eduroam เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ด าเนินงานโดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นเครือข่ายสมาชิกของ eduroam ซึ่งเป็นบริการ
เครือข่ายโรมมิ่งเพ่ือการศึกษาและวิจัยส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย  
eduroam เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของ
สถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) 

 
หน้าจอแสดงพื้นที่ให้บริการ(วงกลมสีเหลือง) SERVICE AREA 
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเปิดเผยโปร่งใส 
มาตรการ 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
3.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า  และการสร้างเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดี 
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. 2559 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่
ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ และมาตรการที่ก าหนดข้างต้นส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้มีการก าหนดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการภายใน วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานโครงการ
เพ่ือการบริหารจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการให้บริการ
ในทุกๆด้าน อาทิ การบริหารจัดการทั่วไป, การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ
การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นต้น 

2. โครงการบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายบรรจุโครงการบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการ
บริหารจัดการภายในเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในส่วนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ประเภทใช้เงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้การจ่ายเงินเดือนตรงตามเวลา 
และบุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างเสริมความสุขให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

3. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ซึ่งในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การด าเนินงานโครงการได้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

o กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง 
“การบริ หารจั ดการระบบเครื อข่ ายภายใน
มหาวิทยาลัย”กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
คณะ/หน่วยงาน/ส านักภายในมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี และบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย จ านวน 35 คน จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 7 
กรกฎาคม 2559 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี ในการการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยร่วมกัน 
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o กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้งาน Google Apps ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน” 
โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรคณะ/หน่วยงาน/ส านักภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน 35 คน Google Application ได้แก่ Google เอกสาร , Google Sites, 
Google ไดรฟ์, Google ชีต และ Google ฟอร์ม เป็นต้น ที่ใช้งานในการปฏิบัติงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งาน Google Apps ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้เมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 

 

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี วัตถุประสงค์หลักในการบรรจุ
กิจกรรม/โครงการนี้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือจัดประชุมสัมมนาทบทวนและก าหนด
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีให้มีความสอดคล้องพันธกิจและรองรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงสุด 
โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

o การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) ” ด าเนินการระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 4 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าส านัก ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรจากคณะ/ส านัก/หน่วยงาน รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เข้าร่วมการสัมมนา รายละเอียดการจัดโครงการเพื่อ  
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1) เพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) เพ่ือทบทวนการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
3) เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการก าหนดทิศทางและแผนพัฒนาส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
4) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 

 
o โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559” ด าเนินการเมื่อวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

1. เพ่ิมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

2. เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3. เพ่ือระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนงบประมาณร่ายจ่าย(เงินรายได้)ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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5. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็นการด าเนินงานเพ่ือสร้างและขยายช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้กับนักศึกษา บุคลากร และ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือประเมินความ
พึงพอใจผู้รับบริการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจใช้เป็น
แนวทางปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพ่ือรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

ในการด าเนินงานโครงการได้จัดให้มีการประเมินการด าเนินงานตามโครงการ จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 

1) จ านวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตั้งค่าเป้าหมายไว้ 5 ช่องทาง ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด โดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีจ านวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 5 ช่องทาง 
ได้แก่ (1) เว็บไซต์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย-www.ocn.ubu.ac.th (2) Face book Fan page ของ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (3) บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ าย (4) 
โครงการ IT Clinic ของฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง (5) การจัดท าของที่ระลึกของส านักฯ ภายใต้โครงการ
ประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร และ (6) ประดับตกแต่งธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์พร้อมพานพุ่มเงิน
พุ่มทองและพุ่มดอกไม้งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 บริเวณ
หน้าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งตั้งค่าเป้าหมายไว้ เท่ากับ 
4.50 ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด โดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 เท่ากับ 
4.09 

6. 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  

ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 
1) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2) ก าหนด
นโยบายและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 การก าหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณ และข้ันตอนและแบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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7. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงาน
โครงการเพ่ือด าเนินงานตามขั้นตอนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในขั้นตอนการจัดเตรียม
เอกสาร การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การประชุมเพ่ือประเมินตนเองของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาและยกระดับความรู้ของ
องค์กรที่จะขับเคลื่อนสู่ระบบประกันคุณภาพของส านักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย โดยทุกคนมีส่วนในการ
รับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

o การเข้าร่วมการสังเกตการณ์ “การรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2558 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” วันที่ 7 กันยายน 2559 ตามที่ส านักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมลงนาม
ความร่วมมือการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ ครั้ง
แรกเม่ือวันที่ 23 กรกฏราคม 2555 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 1) เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาและด าเนินการตามกระบวนการก าหนด
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพเพ่ือสะท้อนภารกิจของหน่วยงาน
ร่วมกัน 2) เพ่ือจัดกิจกรรมในด้านต่างๆที่มีความสอดคล้องกับ

ภารกิจหลักของหน่วยงานเพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารงานองค์กร รวมทั้งเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

o การรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ได้แก่ รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (8 ตัว) เท่ากับ 4.50 คะแนน รวมตัวบ่งชี้การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจ
ของหน่วยงาน เท่ากับ 4.40 คะแนน และ รวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ  4.48 คะแนน 
 

 

8. โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อการให้บริการ ด าเนินงานโครงการเพ่ือการให้บริการ โดย
มีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่อาคารและสถานที่ภายในให้มีความเหมาะสมและความ
พร้อมเพ่ือรองรับการให้บริการ เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดึงดูดให้
ผู้รับบริการเข้าใช้บริการและพักผ่อนหย่อนใจ 
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9. โครงการเพื่อบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายบรรจุโครงการนี้ใน
แผนการปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือด าเนินงานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สาธารณูปโภคของหน่วยงาน 

10. โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการ
เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากร 
การศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทาวิชาการ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ ในรอบปี 2559 มีหัวข้อการเข้าร่วมการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ อาทิ 

o การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Big Data using Hadoop Workshop” ระหว่างวันที่ 
27-28 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

o การอบรม Data Science เครื่องมือส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 
กรกฎาคม 2559 ด าเนินการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

o ประชุมปฏิบัติการด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา(WUNCA) ระหว่าง
วันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

o ประชุมเชิงปฏิบัติการด า เนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษาครั้งที่32 19-23 ม ก ร า ค ม  2559/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

o การฝึกอบรม หัวข้อ “การพัฒนาและปรังปรุงงาน/
โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-
18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเค ยู โฮม อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์บางเขน 

o การอบรม หัวข้อ Starcast & Sony เรื่ อง  Active 
Learning & 4K Workflow และ Smart Class Room วันที่ 20 ตุลาคม 
2559 จัดโดยบริษัทสตาร์คาสท์และบริษัทโซนี่ไทย จ ากัด 

o อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลิตสื่อเสียงประกอบการ
เรียนการสอน 2559” วันที่  21 เมษายน 2559 ณ อาคารส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

o การอบรม เรื่อง “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 
25-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 

o การสัมมนา IPv6 ประจ าปี 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
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11. โครงการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ได้จัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาท ิ

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

 
o กิจกรรมการท าบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามที่ส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีประวัติการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการด าเนินงานครบรอบปีที่ 19   
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สนับสนุนและส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่องตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได้ด าเนินการตัวบ่งชี้ที่เป็นภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 2 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 

- องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ 

- องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายในการด าเนินงานประกันคุณภาพและผลการประเมินในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือ

น าไปปรับปรุง แก้ไข ก าหนดแนวทางและพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน
ต่อไป โดยมีผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ได้แก่ รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (8 ตัว) เท่ากับ 4.50 คะแนน รวมตัวบ่งชี้การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของ
หน่วยงาน เท่ากับ 4.40 คะแนน และ รวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ  4.48 คะแนน รายละเอียดรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ผลการด าเนินงานประกันคณุภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ผลประเมินคุณภาพ 
ผลงาน/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

    

1. กระบวนการพัฒนาแผน  8 5.00 
2. ระบบพัฒนาบุคลากร 4 3.00 
3. ภาวะผู้น า 6 4.00 
4.  การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 5 5.00 
5. ระบบบริหารความเสี่ยง 6 5.00 
6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 5.00 
7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5 5.00 
8. กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

4 4.00 

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน   4.40 
9 สนับสนุนการด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงาน   4.20 
1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

4 4.00 

2 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ 4 4.00 
3 ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการการให้บริการเครือข่ายไร้สาย 4 4.00 
4 ระดับความส าเร็จการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 5.00 
5 ระดับความส าเร็จของการบริหารงานพัสดุ 4 4.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ผลประเมินคุณภาพ 
ผลงาน/ข้อ คะแนน 

10. ตัวบ่งช้ีสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย   4.60 
1 ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย (Security) 

4 4.00 

2 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเครือข่าย 5 5.00 
3 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 5 5.00 
4 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสื่อสารองค์กร  Mobile 
Application 

5 5.00 

5.ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 4 4.00 
รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (8 ตัว)   4.50 
รวมตัวบ่งชี้การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน   4.40 
รวมทุกตัวบ่งช้ี    4.48 

 
กราฟแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานประกันคุณภาพส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ย้อนหลัง 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2557 และปีงบประมาณ 2559 แยกรายตัวบ่งชี้ 

 
 

ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีการศึกษา 
2557 คณะกรรมการตรวจประเมินได้เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในประเด็นต่างๆ รายละเอียดดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นตามเกณฑ์การประเมิน 
ภาพรวมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

1. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจยังไม่ตอบโจทย์การน าองค์กรไปสู่เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน  

2. กระบวนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ยังด าเนินการไม่ครบตามกระบวนการ PDCA โดยเฉพาะ
ประเด็นการน าเอาข้อเสนอแนะ ผลประเมินไปปรับปรุงแผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป  

3. ยังไม่พบการน าข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนมาใช้ประกอบการก าหนดแผนการด าเนินงาน เช่น ข้อมูล
ของคู่เทียบเคียงหรือพัฒนาการ/ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการในทุกมิติ 

4. ส านักควรศึกษารูปแบบการน าระบบการประกันคุณภาพ EdPEx มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผล
การด าเนินงานโดยอาจใช้รูปแบบหน่วยงานน าร่อง ผ่านระบบพี่เลี้ยง (coaching) 
ภาพรวมของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

1. ด้วยสภาพการปัจจุบันส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีการปรับตัวให้เหมาะสมมีพัฒนาการอย่าง
ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม 

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้กับบุคลากรมีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ 
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3. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายเพ่ือการเตรียมความพร้อมของส านักรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลตามนโยบายของรัฐบาล  

4. การบูรณาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

5. แม้ว่าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด าเนินงานสามารถสอดคล้องพันธกิจของหน่วยงานแต่ พบว่า
ตัวบ่งชี้พันธกิจของหน่วยงานยังไม่ท้าทายหรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์หรือเป้าประสงค์หลักของ
ส านัก 

จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พิจารณาจัดท าแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินประกัน (Improvement plan) 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2556 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง/กิจกรรม/

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ภาพรวม ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจยังไม่ตอบโจทยก์ารน าองค์กรไปสู่
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  

ทบทวนการก าหนดตวับ่งชี้ตามพันธกิจให้มี
ความสอดคล้องและตอบตอบโจทย์การน า
องค์กรไปสู่เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางสาววาสนา สะอาด 

กระบวนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ยัง
ด าเนินการไม่ครบตามกระบวนการ PDCA โดยเฉพาะ
ประเด็นการน าเอาขอ้เสนอแนะ ผลประเมินไปปรับปรุง
แผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป  

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานที่สอดคล้อง
ตามกระบวนการ ตามกระบวนการ PDCA 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางสาววาสนา สะอาด 

ยังไม่พบการน าขอ้มูลสารสนเทศที่ครบถ้วนมาใช้
ประกอบการก าหนดแผนการด าเนินงาน เช่น ข้อมูลของ
คู่เทียบเคียงหรือพัฒนาการ/ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการใน
ทุกมิต ิ

ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลสารสนเทศที่
ครบถ้วนมาใช้ประกอบการก าหนดแผนการ
ด าเนนิงาน เช่น ข้อมูลของคู่เทียบเคียงหรือ
พัฒนาการ/ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีใน
ด้านต่างๆ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการใน
ทุกมิติมากยิ่งขึ้น 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางสาววาสนา สะอาด 

ส านักควรศึกษารูปแบบการน าระบบการประกันคุณภาพ 
EdPEx มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานโดยอาจใช้รูปแบบหนว่ยงานน าร่อง ผ่าน
ระบบพี่เล้ียง (coaching) 

ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลการปรับใช้เกณฑ์การ
ประเมินรูปแบบการน าระบบการประกนั
คุณภาพ EdPEx มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลการด าเนินงาน 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางสาววาสนา สะอาด 

ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทีห่ลากหลายเพื่อ
การเตรียมความพร้อมของส านักรองรับการเปลี่ยนแปลง
สู่การเป็นมหาวิทยาลยัดิจิตอลตามนโยบายของรัฐบาล  

ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่
หลากหลายเพื่อการเตรียมความพร้อมของ
ส านัก 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นายฉัตรชัย พรหมนา 

การบูรณาการกับหนว่ยงานภายในและภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลงการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากบั 

ส่งเสริมให้มีการบูรณาการกับหนว่ยงาน
ภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากบั 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางรัชนี นิคมเขตต์ 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด าเนินงานสามารถ
สอดคล้องพันธกิจของหน่วยงานแต่ พบว่าตัวบ่งชี้พันธ
กิจของหนว่ยงานยังไม่ท้าทายหรือกระตุน้ให้เกิดการ
พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์หรือเป้าประสงค์หลักของส านัก 

ทบทวนการก าหนดตวับ่งชี้พันธกิจของ
หน่วยงานให้ทา้ทายหรือกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์หรือเป้าประสงค์หลัก
ของส านัก 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางสาววาสนา สะอาด 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
กระบวนการพัฒนา
แผน 

การน าข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนและครอบคลุม เช่น 
ข้อมูลของคู่เทียบเคียงหรือพัฒนาการ/ความก้าวหนา้
ของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการในทุกมิติมาใช้ประกอบการก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน 

ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลสารสนเทศที่
ครบถ้วนมาใช้ประกอบการก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน เช่น ข้อมูลของคู่เทียบเคียงหรือ
พัฒนาการ/ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีใน

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางสาววาสนา สะอาด 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2556 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง/กิจกรรม/

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ด้านต่างๆ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการใน
ทุกมิติมากยิ่งขึ้น 

ต้องก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนกลยุทธแ์ละ
ประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ฯตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการด าเนินการต่อไป 

ทบทวนการก าหนดตวับ่งชี้ความส าเร็จของ
แผนกลยุทธแ์ละประเมินความส าเร็จของ
แผนกลยุทธ์ฯตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อน าผล
การประเมินมาปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การด าเนินการต่อไป 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางสาววาสนา สะอาด 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ระบบ
พัฒนาบุคลากร 
 

ต้องก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนและประเมิน
ความส าเร็จของแผนตามตวับ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อน าการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรต่อไป 

ทบทวนการก าหนดตวับ่งชี้ความส าเร็จของ
แผนและประเมินความส าเร็จของแผนตาม
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อน าการประเมินมา
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรต่อไป 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นายฉัตรชัย พรหมนา 

เนื่องด้วยส านักเป็นหนว่ยงานในการใหบ้ริการและมี
ความคาดหวังในการให้บริการที่ดี ดังนัน้ในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรของทุกส านักควรมกี าหนดตัวบ่งชี้ที่
สะท้อนถึงการให้บริการที่ดี 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของทุกส านกัควรมี
ก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนถึงการให้บรกิารที่ดี 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นายฉัตรชัย พรหมนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
ภาวะผู้น า 
 

กระบวนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ยัง
ด าเนินการไม่ครบตามกระบวนการ PDCA โดยเฉพาะ
ประเด็นการน าเอาขอ้เสนอแนะไปปรับปรุง /ผลประเมิน
ไปปรับปรุง (A) ให้เกิดการพัฒนา  

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานที่สอดคล้อง
ตามกระบวนการ ตามกระบวนการ PDCA 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางรัชนี นิคมเขตต์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การ
พัฒนาหน่วยงานสู่
หน่วยงานเรียนรู ้

การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ของส านักควรมี
การก าหนดประเด็นในเรื่องการสร้างความท้าทายและ
พัฒนาหน่วยงานน าไปสู่วิสยัทัศน์ 

ทบทวนการก าหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ของส านัก ในเรื่องการสร้างความท้า
ทายและพัฒนาหนว่ยงานน าไปสู่วิสัยทศัน์ 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นายฉัตรชัย พรหมนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
ระบบบริหารความ
เส่ียง  
 

ควรด าเนินการตามแผนการจัดการความเส่ียงให้ความ
เส่ียงที่มีระดับสูงให้ลดลงภายในรอบระยะเวลาประเมิน 

ทบทวนกระบวนการด าเนินงานตามแผนลบ
ริหารความเส่ียงที่มีระดับสูงให้ลดลงภายใน
รอบระยะเวลาประเมิน 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางสาววาสนา สะอาด 

ควรน าเสนอรายละเอยีดการวิเคราะห์ความเสียงใน
ปีงบประมาณ 2558 เพื่อน ามาท าเป็นแผนการ
ด าเนินการและจัดการความเสียงในปีงบประมาณ 2559 

จัดท ารายละเอยีดการวิเคราะห์ความเสียงใน
ปีงบประมาณ 2558 เพื่อน ามาท าเป็น
แผนการด าเนินการและจัดการความเสียงใน
ปีงบประมาณ 2559 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางสาววาสนา สะอาด 

น าเสนอแผนการด าเนินงานและการจัดการความเสียงใน
ปี 2560 พร้อมกับรายละเอยีดการวิเคราะห์ความเสียง
ในปีงบประมาณ 2559 

จัดท าแผนการด าเนินงานและการจัดการ
ความเสียงในปี 2560 พร้อมกับรายละเอียด
การวิเคราะห์ความเสียงในปีงบประมาณ 
2559 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางสาววาสนา สะอาด 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาว เพื่อให้
สามารถจัดหาเงินทุน/รายได้ เพียงพอตอ่การด าเนินการ
ตามพันธกจิกลยุทธ์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาว เพื่อให้
สามารถจัดหาเงินทุน/รายได้ เพียงพอตอ่การ
ด าเนินการตามพันธกิจกลยุทธ์และความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางอรุณศรี โพธิโกฎ ิ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 

การด าเนินด้านยังไม่ครบสมบูรณ์ตามกระบวนการPDCA 
โดยเฉพาะขั้นตอนของการประเมิน Check ซ่ึงเป็นการ
พิจารณาผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
การ Act (การด าเนินการและการวางแผนการปรับปรุง) 
ยังไม่ชัดเจน 

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานที่สอดคล้อง
ตามกระบวนการ ตามกระบวนการ PDCA 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางสาววาสนา สะอาด 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 
กระบวนการ
ประเมินความพึง
พอใจของ

ด้วยภาระงานหลักเป็นหน่วยงานที่เน้นการให้บริการควร
มีการจัดท าแผนการส ารวจความพึงพอใจที่มีตัวชี้วัดที่มี
สะท้อนถึงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อน ามายกระดับ
การให้บริการ 

จัดท าแผนการส ารวจความพึงพอใจที่มี
ตัวชี้วัดที่มีสะท้อนถึงประสิทธิภาพการ
ให้บริการเพื่อน ามายกระดับการให้บริการ 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางรัชนี นิคมเขตต์ 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2556 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง/กิจกรรม/

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของ
ส านัก/หน่วยงาน 

คณะกรรมการประจ าส านักและ/หรือผูบ้ริหารส านัก 
ควรให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนเมื่อได้พิจารณาผลการ
ประเมิน 

น าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
และ/หรือผู้บริหารส านัก ใหข้้อเสนอแนะที่
ชัดเจนเมื่อได้พิจารณาผลการประเมิน 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางรัชนี นิคมเขตต์ 

ผู้ปฏิบัติน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านักและ/หรือผูบ้ริหารส านักฯ 
มาปฏิบัติตลอดจนท าแผนเพื่อการปรับปรุง 

จัดท าแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ - ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางรัชนี นิคมเขตต์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การ
ด าเนินงานที่
สนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจยังไม่ตอบโจทยก์ารน าองค์กรไปสู่
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

ทบทวนการก าหนดตวับ่งชี้ความส าเร็จของ
แผนกลยุทธแ์ละประเมินความส าเร็จของ
แผนกลยุทธ์ฯตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อน าผล
การประเมินมาปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การด าเนินการต่อไป 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- หัวหน้าฝา่ย 
- นางสาววาสนา สะอาด 

ควรมีการวางแผนการด าเนินงาน (ก าหนดเป้าหมาย ผล
ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับบรกิาร กรอบเวลาการท างาน 
งบประมาณ) และน าผลการประเมินมาวางแผนการ
ปรับปรุง 

จัดท าแผนการด าเนินงาน (ก าหนดเป้าหมาย 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับบริการ กรอบเวลา
การท างาน งบประมาณ) และน าผลการ
ประเมินมาวางแผนการปรับปรุง 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- หัวหน้าฝา่ย 
- นางสาววาสนา สะอาด 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การ
ด าเนินงานที่
สนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลยั 

กระบวนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ยัง
ด าเนินการไม่ครบตามกระบวนการ PDCA โดยเฉพาะ
ประเด็นการน าเอาขอ้เสนอแนะไปปรับปรุง /ผลประเมิน
ไปปรับปรุงให้เกิดการพัฒนา  

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานที่สอดคล้อง
ตามกระบวนการ ตามกระบวนการ PDCA 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- หัวหน้าฝา่ย 
- นางสาววาสนา สะอาด 

ตัวบ่งชี้บางข้อไม่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ทบทวนการก าหนดตวับ่งชี้ให้มีความ
สอดคล้องกับพันธกจิของหนว่ยงาน 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- หัวหน้าฝา่ย 
- นางสาววาสนา สะอาด 

ควรมีการน าข้อเสนอแนะของผู้บริหารมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการของหนว่ยงาน 

น าข้อเสนอแนะของผู้บริหารมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการของหนว่ยงาน 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- หัวหน้าฝา่ย 
- นางสาววาสนา สะอาด 

ข้อเสนอแนะจาก
การสัมภาษณ์
ผู้บริหาร กรรมการ
ประจ าส านกั  
บุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ใช้บริการและ ผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมการประจ าส านักตามโครงสร้างควรมีการเข้า
ร่วมประชุมอยา่งสม่ าเสมอเพื่อให้มีการก ากับติดตาม
นโยบายข้อเสนอแนะและประเด็นด้านการพัฒนาต่างๆ  

จัดท าแผนการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักตามโครงสร้าง 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางรัชนี นิคมเขตต์ 

สิ่งสนับสนุนการด าเนินงานของผู้ปฏิบัตงิาน เช่น  งบ
พัฒนาบุคลากร  คอมพิวเตอร ์เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์
ส าหรับการท างานอื่นๆควรมีการปรับปรุงให้มีสมรรถนะ
ที่สูงขึ้น 

จัดหาสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางสาวอังคณา ปัญญา 

ควรเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับผู้รับบริการให้
หลากหลายมากขึ้น เพือ่สะท้อนการใหบ้ริการของ
หน่วยงาน  

เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับผู้รับบริการให้
หลากหลายมากขึ้น เพือ่สะท้อนการ
ให้บริการของหนว่ยงาน 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางรัชนี นิคมเขตต์ 

อุปกรณ์ห้องปฏิบัตกิารทางคอมพวิเตอร์ ไม่เพียงพอและ
ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

จัดหาอุปกรณ์ห้องปฏิบัตกิารทาง
คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอและรองรับการใช้
งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- นางสาวอังคณา ปัญญา 

 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ ส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงได้จัดให้มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบปี
ต่อไป ตามข้ันตอนและกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้  
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แผนปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล า 
ดับที ่

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค. 
60 ต.ค. 

59 
พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

การประกันคุณภาพระดับมหาวทิยาลยั              
1 มหาวิทยาลัยประกาศให้คณะ/ส านักใช้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สกอ.เป็นแนวทางการพัฒนาระบบและ
กลไกประกันคุณภาพภายใน 

             

2 มหาวิทยาลัย คณะและส านกัด าเนินการ
ประกันคุณภาพตามคู่มือฯของ สกอ. 

             

3 มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านกั จัดท าคู่มือ
การประกันคุณภาพ 

             

4 มหาวิทยาลัย คณะและส านกั 
ประกาศใช้และด าเนินการตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพ 

             

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ 

             

5 รับนโยบายเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากมหาวิทยาลยั/ผู้บริหาร
หน่วยงาน 

             

6 วางแผนการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ 

             

7 เสนอทบทวน/แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก ากับดแูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในส านกัคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

             

8 ก าหนดกจิกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนนุ
กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพ/
เสนอขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ 

             

9 ศึกษา/วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกบั
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน รวมทั้งการทบทวนผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

             

10 ศึกษาเอกสารการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่างๆ 

             

กิจกรรม/โครงการ              
11 การจัดอบรมการพัฒนาความรู้ความ

เข้าใจบุคลากร เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา/อบรม 

             

12 การจัดอบรมการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจบุคลากร เร่ืองการควบคุมภายใน
และการเตรียมความพร้อมในการจัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประกนั
คุณภาพส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

             

13 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

             

14 จัดประชุมเพื่อออกแบบระบบฐานขอ้มลู
ในการจัดท ารายงาน SAR 
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ล า 
ดับที ่

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค. 
60 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

15 ประชุมคณะกรรมการ/บุคลากร เพือ่
ติดตามผลการด าเนินงาน/รวบรวมขอ้มลู
ผลการด าเนินงานประจ าป ี

             

16 รวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบผล
การด าเนินงานตาม(ร่าง)เอกสารรายงาน
ผลการประเมินตนเอง 

             

17 สรุปผลการด าเนินงาน/การประเมิน
ตนเองผ่านระบบตามรายงานเอกสาร/
หลักฐานประกอบการตรวจประเมิน 

             

การเตรยีมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา              
18 จัดแฟ้มเอกสารหลักฐาน เพื่อ

ประกอบการตรวจประเมินโดยผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

             

19 จัดเก็บเอกสาร/หลกัฐานประกอบการ
ตรวจประเมินคุณภาพ สแกนเอกสาร 
เพื่อ upload file เข้าระบบที่ได้
ออกแบบเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว 

             

20 จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมิน
ตนเองฉบับสมบูรณ ์

             

21 รับทราบการแจ้งเวียนก าหนดวัน 
แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากมหาวิทยาลยั 

             

22 พิจารณาก าหนดวัน เสนอรายชือ่
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน /แจ้ง
เวียนให้บุคลากรได้ทราบโดยทั่วกัน 

             

23 เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ 
  ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมิน 
- ผู้บริหาร/บุคลากร/ตัวแทนจากคณะ/
หน่วยงาน 
  สถานที่/อปุกรณ์/อื่นๆ 
- เอกสาร/การน าเสนอสรุปผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านของหน่วยงาน
ที่จะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการได้
รับทราบ/ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์/
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วง/อาหารว่างและอาหารกลางวัน 

             

การรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา              
24 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าป ี              
25 สรุปผลการตรวจประเมินประจ าปี 

น าเสนอผู้อ านวยการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษาต่อไป 

             

26 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน 

             

27 วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ประจ าปีถัดไป 
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การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายใน
หน่วยงานโดยพิจารณาวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจ านวนในแผนทั้งหมด 5 ความเสี่ยง สรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด าเนินจัดการ
ประเด็นความเสี่ยงแล้วเสร็จจ านวน 4 ประเด็น ในส่วนประเด็นความเสี่ยงที่ด าเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 
ประเด็น คือ ระบบฐานข้อมูลขาดความเชื่อมโยงให้เป็นระบบเดียวกัน ในขั้นตอนการด าเนินงานเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ตามแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เนื่องจากวิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงในส่วนของการจัดท าแผนการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลมีก าหนดช่วงเวลาด าเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

ความเสี่ยง 
สาเหตุหรือปัจจัยท่ี

ท าให้เกิดความ
เสี่ยง 

วิธีการด าเนินการ
เพ่ือจัดการความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินการ 
 เพ่ือจัดการความเสี่ยง 

สถานะ
เทียบกับ

แผน 

ประเมินผ
ลการ
จัดการ 

หมายเหตุ 

1. ระบบ
สารสนเทศ
ยังขาดการ
เชื่อมโยง 

ระบบสารสนเทศ
ขาดความเช่ือมโยง
เป็นระบบ ขาด
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของ
ฐานข้อมูลและระบบ
สารองข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการนา
ข้อมูลไปใช้ในการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร/การ
บริหารจดัการ ใน
ภาพรวม
มหาวิทยาลยั 
โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลหลัก 4 
ระบบ ได้แก่ 1) 
ระบบทะเบยีน
นักศึกษา (Reg) 2) 
ระบบบุคลากร 3) 
ระบบการเงินและ
งบประมาณและ 4) 
ระบบฐานข้อมลู
งานวิจัย เป็นต้น 

1. ส ารวจจ านวน
ระบบฐานข้อมลู 
2. จัดท าแผนความ
เชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูล 
3. แต่งตั้ง
คณะท างาน 
4. วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล 

1. มีค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 491/2559 
แต่งตั้งคณะท างานบริหารความ
เสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและความปลอดภัย
ของข้อมูลมหาวิทยาลยัฯและจัด
ประชุม จ านวน 3 ครั้ง  
เมื่อวันท่ี 3 มี.ค.59, 27 เม.ย.59 
และ 11 ก.ค. 59 
2. มีการประชุม/หารือ ความ
ต้องการร่วมกับผู้รับผิดชอบ
ฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบของ
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความ
เป็นไปได ้แนวทางและขั้นตอน
ของการเช่ือมโยง 
3. จัดท าปฏิทินและแผนการ
ด าเนินงานโครงการจัดท าระบบ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ประจ าปีงบประมาณ 2559 - 
2560 
4. อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
และมีการด าเนินการเช่ือมโยง
แล้วบางส่วนของฐานข้อมูล
ระบบบุคลากรกับระบบทะเบียน
นักศึกษา 
5. มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตามกระบวนการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินกา
ร ยังไม่
แล้วเสร็จ 

ยอมรับ
ความเสีย่ง
ได ้

ยก
ประเด็น
ความเสีย่ง
ไป
ด าเนินการ
ต่อในป ี
2560 
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ความเสี่ยง 
สาเหตุหรือปัจจัยท่ี

ท าให้เกิดความ
เสี่ยง 

วิธีการด าเนินการ
เพ่ือจัดการความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินการ 
 เพ่ือจัดการความเสี่ยง 

สถานะ
เทียบกับ

แผน 

ประเมินผ
ลการ
จัดการ 

หมายเหตุ 

เสี่ยงประจ าป ีในแบบติดตาม
ข้อมูลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปี 
2559 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย (ผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 - 30 ส.ค. 
2559) และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ 

2. 
อัตราก าลัง
ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจท่ี
ได้รับ
มอบหมาย
จาก
มหาวิทยาลั
ยเพิ่มขึ้น 

1. ภารกิจของ
หน่วยงานไดร้ับ
มอบหมายจาก
มหาวิทยาลยัเพิ่ม
มากขึ้นตามความ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีรวดเร็ว 
2. มหาวิทยาลัยให้
ความส าคญักับการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สนับสนุนการเรยีน
การสอนมากขึ้น 
3. อัตราก าลัง
บุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศมีจ านวน
คงทีไม่สอดคล้อง
ตามภารกิจที่ได้
มอบหมายเพิม่ขึ้น 

1. จัดท าแผน
วิเคราะห์อตัราก าลัง 
2. ส ารวจปรมิาณ
และภาระงานของ
บุคลากร 
3. ส ารวจร้อยละ
ของบุคลากรที่มี
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 
4. ส ารวจร้อยละ
ของบุคลากรที่มีผล
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงานประจ าปี 

- จัดให้มีการประเมินร้อยละ
ความสุขของบุคลากรที่มีต่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสรุปผล
การประเมินได้เท่ากับ ร้อยละ 
89.47 
- มีแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย (พ.ศ.2555-2559) 
จ านวน 7 ข้อ 
- บุคลากรที่มผีลประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของงานประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน
ร้อยละ 100 

ด าเนินกา
รแล้วเสร็จ 

ยอมรับ
ความเสีย่ง
ได ้

  
  
  

3. ระบบ
ความ
ปลอดภัย
ของ
ฐานข้อมูล 

1. ไม่มีการแต่งตั้ง
ผู้ดูแลระบบอยา่ง
เป็นทางการ 
2. ขาดการวาง
นโยบายและวาง
แผนการปฏิบัติใน
การเข้าถึงฐานข้อมูล
ต่างๆ 
3. Server อยู่ท่ี

1. ก าหนดสิทธ์ิใน
การเข้าใช้ถึงระบบ
สารสนเทศ 
2. แต่งตั้งผู้ดูแล
ระบบอย่างเป็น
ทางการ 
3. วางนโยบายและ
การปฏิบัติในการ
เข้าถึงฐานข้อมูล
ต่างๆ 

1. มีค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 491/2559 
แต่งตั้งคณะท างานบริหารความ
เสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและความปลอดภัย
ของข้อมูลมหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ีที่สอดคล้องกับตัว
บ่งช้ีที่ 1 และ 2  
2. มีการก าหนดสิทธิการใช้เข้า
ใช้งานระบบฐานข้อมูล ตามแนว

ด าเนินกา
รแล้วเสร็จ 

ยอมรับ
ความเสีย่ง
ได ้

ยก
ประเด็น
ความเสีย่ง
ไป
ด าเนินการ
ต่อในป ี
2560 
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ความเสี่ยง 
สาเหตุหรือปัจจัยท่ี

ท าให้เกิดความ
เสี่ยง 

วิธีการด าเนินการ
เพ่ือจัดการความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินการ 
 เพ่ือจัดการความเสี่ยง 

สถานะ
เทียบกับ

แผน 

ประเมินผ
ลการ
จัดการ 

หมายเหตุ 

เดียวกันที่ส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ 

4. ด าเนินการ Back 
up ข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูล 

ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ ของหน่วยงาน 
3. มี (Firewall) ระบบรักษา
ความปลอดภัยในการเข้าถึง
ฐานข้อมูลและข้อมูลภายใน
มหาวิทยาลยั  
4. จัดท า (ร่าง) นโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีพ.ศ. 
2559 และแนวปฏิบตัิการรักษา
ความปลอดภัยดา้นสารสนเทศ 
ของหน่วยงาน 
5. รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามกระบวนการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 
2559 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย (ผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 - 30 ส.ค. 
2559) และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านัก 

4. การถูก
เจาะหรือ
ลักลอบ 
(Hack) เข้า
สู่ระบบ
เครือข่าย
และฐาน
ข้อมูลคอมพิ
วเตอร์จาก
บุคคลภายน
อก 
(Hacker) 
โดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

การเข้าใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลหรือระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์โดย
ไม่ได้รับอนญุาต 

1. จัดหาอุปกรณ์
ป้องการเครือข่าย
หลัก 
2. จัดให้มีระบบการ
ยืนยันตัวตนการ
เข้าถึงระบบ
เครือข่ายและ
ฐานข้อมูล 
3. จัดให้มีระบบการ
ติดตามและ
ตรวจสอบการเข้าถึง
ระบบเครือข่ายและ
ฐานข้อมูล 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิงานการ
พัฒนาเครือข่าย 
2. จัดหาอุปกรณ์ Firewall 
ส าหรับป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเครือข่าย
และมโีปรแกรมป้องกันไวรสั
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล 
3. มีการติดตามสถานะและเฝ้า
ระวังการใช้งานเครือข่าย จาก
ระบบกราฟรายงานสถานะ 
(cacti) และการรายงานจาก
อุปกรณ์ Firewall 
4. มีการก าหนดค่าความ
ปลอดภัยของระบบเครือข่าย
จากอุปกรณ์ Firewall 
5. มีการรายงานผู้อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ด าเนินกา
รแล้วเสร็จ 

ยอมรับ
ความเสีย่ง
ได ้
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ความเสี่ยง 
สาเหตุหรือปัจจัยท่ี

ท าให้เกิดความ
เสี่ยง 

วิธีการด าเนินการ
เพ่ือจัดการความ

เสี่ยง 

ผลการด าเนินการ 
 เพ่ือจัดการความเสี่ยง 

สถานะ
เทียบกับ

แผน 

ประเมินผ
ลการ
จัดการ 

หมายเหตุ 

ตามบันทึกข้อความที ่ศธ 
0529.12/1197 วันท่ี 8 ก.ค. 59 

5. การถูก
ประทุษร้าย
ต่อร่างกาย
และ
ทรัพย์สิน
ของ
นักศึกษา 
บุคลากร
และ
ผู้ใช้บริการ
นอกเวลา
ราชการ 

1. ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างบริเวณรอบ
อาคารยังไมเ่พียงพอ 
2. การรักษาความ
ปลอดภัยไม่
ครอบคลมุบางพ้ืนท่ี 
เช่น โรงจอดรถและ
บริเวณอาคาร 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่างบริเวณ
รอบอาคารให้
เพียงพอและ
เหมาะสม 

ด าเนินการจัดหา และปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบรเิวณรอบ
อาคารเช่น พื้นที่หน้าอาคาร, 
โรงจอดรถ  

ด าเนินกา
รแล้วเสร็จ 

ยอมรับ
ความเสีย่ง
ได ้

  
 
 ทั้งนี้ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในส่วนของการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการส ารวจข้อมูลจากบุคลากรภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งการน า
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ าส านักฯ มาประกอบการพิจารณาจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือวิเคราะห์ระบุประเด็นความเสี่ยง จัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มี
รายละเอียดการวิเคราะห์ระบุประเด็น และแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 

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/ 
ผู้ที่รับผิดชอบ 

1. การบริหาร
งบประมาณงบ
สิ่งก่อสร้างล่าช้า
ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

1. การก าหนดแบบรูปและราคา
กลาง (BOQ) ล่าช้า หรือราคากลาง
ต่ ากวา่ราคาปัจจุบัน 
2. ไม่มีผู้มาเสนอราคา 
3. ผู้เสนอราคาไม่ได้คุณภาพ 

ระดับความส าเร็จกระบวนการ
เร่งรัดติดตามการด าเนินงาน 
1. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
การบริหารงบประมาณงบ
สิ่งก่อสร้าง 
2. ติดตามผลการด าเนินงาน 
3. รายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร 
4. น าเสนอข้อมูลการ
ด าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านัก 

4 ข้อ 1. จัดให้มีการเร่งรัดติดตาม
การด าเนินงานตาม 
2. กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี/
ขยายเงินกัน 

นายสมศักดิ ์
ค้อมศิรินทร์/
ส านักงาน
เลขานุการ 
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ความเสี่ยง 
สาเหตหุรือปัจจัยทีท่ าให้เกดิความ

เสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 

เป
้าห

มา
ยต

ัวบ
ง่ช

ี ้

หน
่วย

นับ
 

วิธีการด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ 
ผู้ที่รับผิดชอบ 

2. ระบบ
สารสนเทศยัง
ขาดการเชื่อมโยง 

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

ร้อยละของการด าเนินงานตาม
แผนการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูล 

60 ร้อ
ย
ละ 

1. ส ารวจจ านวนระบบ
ฐานข้อมูล 
2. จัดท าแผนความเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูล 

ฝ่ายพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

3. ระบบความ
ปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล 

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

มีระบบการประเมินการน า
นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัด้าน
สารสนเทศมหาวิทยาลยัไปใช้ 

5 ข้อ ประกาศใช้นโยบายและแนว
ปฏิบัติฯ 

 - ฝ่ายพัฒนา
ซอฟต์แวร ์
 - ฝ่ายพัฒนา
เครือข่าย 

4. การ
เปลี่ยนแปลง
นโยบายภาครัฐ
ด้านดิจิทัล 

1. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ระดับประเทศด้านดิจิทัลส่งผลต่อ
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
2. รูปแบบการเสนอของบประมาณ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในเชิงบูรณา
การ 
3. การน านโยบายภาครัฐมา
ถ่ายทอดและการสร้างความเข้าใจ
ยังไม่ครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จการจัดท า
ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการ
จัดท าค าของบประมาณตาม
นโยบายดิจิทัล 
1. จัดประชุมชี้แจงนโยบาย
ภาครัฐด้านดิจิทัล 
2. จัดท าขั้นตอนหรือแนว
ปฏิบัติในการจัดท าค าขอ
งบประมาณตามนโยบายดจิิทัล 
3. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัต ิ

3 ข้อ 1.จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อ
สร้างความเข้าใจ ข้อปฏิบัต ิ
หรือนโยบายในการจัดท าค าขอ
งบประมาณ 
2. จัดท าแผนงบประมาณให้มี
ความสอดคล้องตาม
แนวนโยบายภาครัฐ 

นางสาวอารีรัตน ์
วงศ์สุวรรณ/
ส านักงาน
เลขานุการ 

5. การถูกเจาะ
หรือลักลอบ 
(Hack) เข้าสู่
ระบบระบบ
เครือข่ายและ
ฐาน
ข้อมูลคอมพิวเต
อร์จาก
บุคคลภายนอก 
(Hacker) โดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

การเข้าใช้งานระบบฐานขอ้มูลหรือ
ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์โดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

ระดับความส าเร็จการรักษา
ความปลอดภยัของระบบ
เครือข่าย 

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

 - ฝ่ายพัฒนา
เครือข่าย 

 
 
 



 

 Annual Report 2016 Office of Computer and Networking 

53 รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

การวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา 
 จากผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด าเนินการ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสามารถสรุปได้ 
ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีการทบทวนแผนการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานหลักของส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศ(Google application) เข้ามาประยุกต์ในกระบวนการด าเนินงานติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน ICT 
4. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับการพัฒนา 
5. ผู้บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 
6. มีอุปกรณ์ สถานที่ พร้อมเพรียงและทันสมัย  
7. ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่พอเพียงในการพัฒนา และมีการบริหารงบประมาณท่ีเหมาะสม 
8. บุคลากรมีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว 
9. มีการลงทุนด้านซอฟแวร์ด้านลิขสิทธิ์ 
10. ความพร้อมด้าน Infrastructure 
11. มีระบบเครือข่ายที่ทันสมัย 
12. 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 
6. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับระบบการศึกษาที่ใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมากขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง trends อย่างรวดเร็ว 
7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม 
8. จัดท าขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติในการให้บริการ เพ่ือรองรับจ านวนผู้ใช้บริการที่มีจ านวนมากขึ้น และ

ความล่าช้าในการท างาน 
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สารสนเทศของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถสรุป

สารสนเทศของการด าเนินงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ด้านงบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ
ที่ 

หมวดรายจ่าย จ านวนงบประมาณได้รับการจดัสรร  
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. งบด าเนนิงาน ค่าตอบแทน         195,722.00          237,200.00  524,200 
ค่าใช้สอย       1,407,856.00  2,125,400 1,833,500 
ค่าวัสด ุ       1,307,100.00  1,046,400 1,392,500  

รวม      3,133,600.00  3,409,000 5,750,200 
2. งบครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์       4,399,050.00  5,525,000 19,563,200 
สิ่งก่อสร้าง         650,000.00  7,650,000 480,000  

รวม      4,342,000.00  13,175,000 20,043,200 
3. งบสาธารณปูโภค         2,000,000.00  2,280,000 2,630,000  

รวม      2,000,000.00  2,280,000 2,630,000 
4. งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว         257,613.00  79,800 159,600 

เงินอุดหนุนทั่วไป-
ค่าจ้างพนักงาน 

      3,379,459.00  3,278,000 3,750,000 

 
รวมทั้งสิ้น    12,075,600.00  22,221,800  30,333,000 

 

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
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กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกตามหมวดรายจ่าย 

  
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับการ

ด าเนินงานที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานตามภารกิจมีรายละเอียด ดังนี้ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกรายกลยุทธ์ 
ล าดับ

ที ่
สอดคล้องแผนกลยุทธ์  งบประมาณ

(บาท)  
1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ

ด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหาร
จัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

        6,986,900  

มาตรการที่ 1.1 พัฒนาและส่งเสริมการบริการ ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ผู้รับบริการ 

           210,000  

มาตรการที่ 1.2 พัฒนาการให้บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

           155,000  

มาตรการที่ 1.3 สนับสนุนให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การวิจัยและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

             45,000  

มาตรการที่ 1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย 

         6,526,900  
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ล าดับ
ที ่

สอดคล้องแผนกลยุทธ์  งบประมาณ
(บาท)  

มาตรการที่ 1.5 สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรม              25,000  
มาตรการที่ 1.6 สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

             25,000  

2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

       13,826,300  

มาตรการที่ 2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

         1,050,000  

มาตรการที่ 2.2 พัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

         9,146,300  

 มาตรการที่ 2.3 พัฒนาความมั่งคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ           3,000,000  
 มาตรการที่ 2.4 ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่บริการ
ของมหาวิทยาลัย  

           630,000  

3  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเปิดเผย
โปร่งใส  

        9,519,800  

 มาตรการที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ           4,885,200  
 มาตรการที่ 3.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การ
ปฏิบัติงานประจ า และการสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  

             90,000  

 มาตรการที่ 3.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มีอัตราก าลังเพียงพอ 
มีทักษะและศักยภาพการให้บริการ และธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

         4,410,600  

 มาตรการที่ 3.4 พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้               20,000  
 มาตรการที่ 3.5 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ  

             24,000  

 มาตรการที่ 3.6 พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  

             20,000  

 มาตรการที่ 3.7 วิเคราะห์ วจิัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ               20,000  
 มาตรการที่ 3.8 สร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ได้               20,000  
 มาตรการที่ 3.9 สร้างเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร               30,000  

  รวมทั้งสิ้น        30,333,000  
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การด าเนินงานทางด้านการเงินและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
(บาท) 

1.ด้านรายจ่าย       

 งบประมาณ รายจ่าย คงเหลือ 
เงินงบประมาณแผ่นดิน       
งบด าเนินงาน 481,100.00  481,100.00  - 
ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 15,002,300.00  13,059,230.00  - 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  1,943,070.00   

รวม 15,483,400.00  13,540,330.00  - 
งบประมาณเงินรายได้       
งบบุคลากร 3,909,600.00  3,555,217.00  354,383.00  
งบด าเนินงาน 3,217,958.00  1,877,828.45  1,340,129.55  
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 10,364,082.00  7,559,882.00  589,300.00  
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี(ครุภัณฑ์)  2,214,900.00   
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี(สิ่งก่อสร้าง)   - 
ค่าสาธารณูปโภค 2,630,000.00  2,336,116.90  293,883.10  

รวม 20,121,640.00  17,543,944.35  2,577,695.65  
รวมทั้งปี 35,605,040.00  31,084,274.35  2,577,695.65  
2. ด้านรายรับเงินรายได้       

2.1 เงินรับฝากยกมาจากปี งบประมาณ พ.ศ.2558  - 
บวก รายรับระหว่างปี 2559   31,000.00  
หัก เบิกระหว่างปี   31,000.00  
เงินรับฝากยกไปปี งบประมาณ 2559     - 

2.2 เงินสะสมยกมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2558  8,973,137.16  
รายรับระหว่างปี 2559    
เงินผลประโยชน์  93,895.00   
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  5,559,050.00  5,652,945.00  
รวมรายรับสุทธิ   14,626,082.16 

หัก รายจ่ายเงินรายได้ตามปีงบประมาณ 59  17,543,944.35  
คงเหลือ   - 2,917,862.19  

บวก ยกเลิกการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 58 รายการครุภัณฑ์ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจฯ  1,500,000.00  

เงินผลประโยชน์คงเหลือยกไปปี งบประมาณ 2560 - 1,417,862.19  
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สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีจ านวนตัวชี้วัด

ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เท่ากับ 25 ตัว ด าเนินการแล้วเสร็จบรรลุตามแผน จ านวน 19 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
76.00 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 
ประเมินผล
ตามตัวชี้วดั 

โครงการ IT Clinic 
  
  
  
  
  

ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการพัฒนาการให้บริการ
และให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับผู้รับบริการ 
 

 1. มีการสอบถามและส ารวจความต้องการใช้บริการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการให้ค าปรกึษาด้านสารสนเทศ ในระหว่าง
การออกให้บริการไอทีคลินิก สัญจร ตามหน่วยงานตา่งๆ ภายใต้สังกัด
ส านักอธกิารบด ี
2. มีการจัดท าแผนการออกให้บริการไอทีคลินิก โดยมีการแจ้งเวยีน
เป็นลายลักษณ์อกัษรไปตามหน่วยงานตา่งๆ ภายใต้สังกัดส านักงาน
อธิการบดี 
3. ให้บริการไอทีคลินิก สัญจร ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ทุกครั้งที่มีการให้บริการซ่อมบ ารุง และไอทีคลินิก สัญจร งานซ่อม
บ ารุง ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยผ่านแบบ
ประเมนิออนไลน์ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 

โครงการปรับปรุง
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริการ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้ค าปรึกษา
และการให้บรกิาร 

ค่าคะแนนโดยเฉลี่ย 4.66 ระดับ มากทีสุ่ด บรรลุ
เป้าหมาย 

โครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวนของผู้เข้าร่วมอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการเรียนการสอน 
การศึกษาค้นควา้ด้วยตวัเอง การ
วิจัยและการปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

มีจ านวนผู้เข้ารว่มอบรมในทุกหลกัสูตร รวมทั้งสิ้น 404 คน บรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรมทุกหลักสูตร 

ค่าคะแนนโดยเฉลี่ย 4.28 ระดับ มากทีสุ่ด ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบบริการวิชาการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. ก าหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายการบริการวิชาการ โดยเป็นการ
จัดหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนักศึกษาและบุคลากร  
2. มีการจัดท าหลกัสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนทั้งสิ้น 
11 หลักสูตร และได้ด าเนินการจัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
3. มีการรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินงานบริการวิชาการ ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการประจ าส านักฯ  
4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 
เนื่องจากเพิ่งสิ้นสุดการจัดอบรมทุกหลักสูตรในโครงการ ในวันที่ 12 
กันยายน 2559 
5.งานบริการวิชาการฯ ได้น าเอา Google Application มาช่วยในการ
ประชาสัมพันธข์้อมูลรายละเอียดหลกัสตูรอบรม การตรวจสอบรายชื่อ
ของผู้สมัคร และแบบฟอร์มออนไลน์ในการรับสมัครผู้เข้าอบรม รวมถึง
การประเมินความพึงพอใจการจัดอบรม  

บรรลุ
เป้าหมาย 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบเครือข่าย 

มีระดับความพึงพอใจ 3.53 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการรักษา
ความปลอดภยัของระบบ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
(Security) 

1. มีอุปกรณ์ Firewall ส าหรับป้องกันและรักษาความปลอดภยัของ
ระบบเครือข่าย  
2. มีโปรแกรมป้องกันไวรัสส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 
ประเมินผล
ตามตัวชี้วดั 

3. รายงานสถานะ (cacti) และการรายงานจากอปุกรณ์ Firewall 
4. มีการก าหนดค่าความปลอดภยัของระบบเครือข่ายจากอุปกรณ์ 
Firewall 

  
  
  

โครงการเพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจการใช้ระบบ
สารสนเทศ 

มีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานฐานข้อมูล ประจ าปี
การศึกษา 2558 (ระหวา่งวันที่ 1 มี.ค. -31 พ.ค. 59) มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจดังนี้ 1. ระบบบริหารงานบุคคล 3.84  2. ระบบ
ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 3.34 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การบริหารจัดการ
ค่าจ้างบุคลากร 
  
  
  
  
  
  

ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุข
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน เท่ากับ 89.47 บรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
  

1. มีแผนทรัพยากรบุคคลของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ. 
2555-2559 
2. บริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนทรัพยากรบุคคล  
3. มีการก าหนดโครงการที่สร้างเสริมสุขภาพและขวัญก าลังใจแก่
บุคลากรไว้ในแผนปฏิบัตกิารประจ าปี ได้แก่ 1. โครงการสานสัมพันธ์
สังสรรค์ ปีใหม่ 2559 2. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 3. 
โครงการอาจารยิาหลวงพ่อชา 4. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาส านักฯ 
ประจ าป ี2559 
4. มีระบบติดตามให้บุคลากรน าความรูแ้ละทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องหลังการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองโดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ความรู่ที่ได้จากการ
อบรมน ามาพัฒนางานที่เกี่ยวข้องผ่านทาง  
OCN Blog http://www.ubu.ac.th/blog/ocn 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรผ่านการแจ้งเวียนและ
ประชาสัมพันธ์ผา่นทางเว็บไซต์ส านักฯ และควบคุมให้บุคลากรถอื
ปฏิบัติผ่านหวัหนา้ฝ่ายและผู้บังคับบัญชาตามล าดับให้ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณและระเบียบราชการที่เกีย่วข้อง 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร 

บรรลุ
เป้าหมาย 

  
  
  
  
  
  
 

การเพิ่มพูนความรู้
และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่มีสมถรรถ
นะตามเกณฑ์มาตรฐาน (มอบ.4) 

ร้อยละ 100 บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละของบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชพี 

ร้อยละ 100 บรรลุ
เป้าหมาย 

โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาด 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการส านักคอมพวิเตอร์
และเครือข่าย 

ผลการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เท่ากบั 4.20 
อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 2 และหา
ค่าเฉลี่ยจากการประเมินทั้ง 2 ครั้ง ได้เท่ากับ 4.08 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

โครงการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 

กระบวนการพัฒนาแผน 
  

1. จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์
โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจ าส านกั คณะกรรมการ
บริหารส านัก ผู้บริหาร บุคลากร และตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดบัส านกัให้กับบุคลากรภายในได้
รับทราบ โดยผ่านช่องทางต่างๆ  
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดย
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
4. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์พร้อมทั้งค่าเป้าหมาย 
5. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรายไตรมาส พร้อมทั้งน าเสนอ
ข้อมูลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก 
6. ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการของส านัก เมือ่วันที่ 26 สิงหาคม 2559  

บรรลุ
เป้าหมาย 
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กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 
ประเมินผล
ตามตัวชี้วดั 

ร้อยละของตัวชีว้ัดในแผนปฏบิัติ
การประจ าปีที่บรรลุผลตามแผน 

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปีที่บรรลุตาม
แผน จ านวนตัวบ่งชี้ 25 ตัว ตวับ่งชี้ที่ด าเนินการตามได้เป้าหมาย 
จ านวน 19 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 76.00 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนกิจกรรม/โครงการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จัดโครงการแล้ว จ านวน 4 โครงการ  
1.โครงการสานสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ 2559  
2. โครงการออกโรงทานวัดหนองป่าพง 
3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ 
4. กิจกรรมวันสถาปนาส านักคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

โครงการบริหาร
จัดการด้าน
สาธารณูปโภค 

จ านวนผู้ใช้งานต่อหนว่ยการใช้
ไฟฟ้า 

จ านวนผู้ใช้งานต่อหนว่ยการใช้ไฟฟ้า เท่ากับ 48 บาท/คน/ป ี บรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบเครือข่าย 

มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 3.53 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

โครงการ
ประชาสัมพันธแ์ละ
สร้างภาพลักษณ์
องค์กร 

จ านวนช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

ด าเนินการแล้ว มีช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารครบถ้วนตาม
เป้าหมาย จ านวน 5 ช่องทาง ได้แก่ 1) เว็บไซต์ของส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย-www.ocn.ubu.ac.th 2) Facebook fanpage ของ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3) บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหนา้
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 4) โครงการ IT Clinic ของฝ่าย
บริการวิชาการและซ่อมบ ารุง และ 5) การจัดท าของที่ระลึกของส านัก
ฯ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร  

บรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการส านักคอมพวิเตอร์
และเครือข่าย 

ผลการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เท่ากบั 4.20 
อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 2 และหา
ค่าเฉลี่ยจากการประเมินทั้ง 2 ครั้ง ได้เท่ากับ 4.08 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

โครงการปรับปรุง
อาคารและสถานที่
เพื่อการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการส านักคอมพวิเตอร์
และเครือข่าย 

ผลการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เท่ากบั 4.20 
อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 2 และหา
ค่าเฉลี่ยจากการประเมินทั้ง 2 ครั้ง ได้เท่ากับ 4.08 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้สู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  
  
  

ระดับความส าเร็จการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ของ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 - มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของส านักคอมพวิเตอร์
และเครือข่าย เพื่อก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนของส านักฯ ดังนี ้ 
1. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดา้นระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์
ของคณะ/หน่วยงาน และบุคลากรส านกั จ านวน 25 คน  
2. การใช้งาน Google Apps ส าหรับสนับสนุนการปฏบิัติงาน 
กลุ่มเป้าหมายบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและส านักฯ จ านวน 40 
คน  
- จัดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากความรู้ การบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบดา้นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะ/หน่วยงาน และบุคลากรส านัก เมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อค้นหาแนวปฏบิัติ
ที่ดีในการการบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั
ร่วมกัน 
- จัดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากความรู้ การใช้งาน Google 
Apps ส าหรับสนับสนุนการ มีบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัและส านกั
ฯ ที่ใช้งานGoogle Apps ในการปฏิบัตงิาน ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งาน Google Apps ส าหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน เมื่อวันที ่7 กรกฎาคม 2559 
- มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร ่ผ่านเว็บไซต์ส านักคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 
www.ocn.ubu.ac.th 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 
ประเมินผล
ตามตัวชี้วดั 

บุคลากรส านักคอมพวิเตอร์และเครือข่าย ได้น าผลจากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษา 2557 เร่ือง การน า Google Applications มา
ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน “การสร้างแบบประเมินออนไลน์ด้วย 
Google Form และการสรุปค่าสถิติเบื้องต้นด้วย MS Excel 2013 
โดยจัดเก็บและเผยแพร่ไว้ในคลังเอกสารการจัดการความรู้บนเว็บไซต์
ของส านักคอมพวิเตอร์และเครือข่าย http://www.ocn.ubu.ac.th  

โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
หน่วยงาน 
  
  
  
  
  

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการส านักคอมพวิเตอร์
และเครือข่าย 

ผลการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เท่ากบั 4.20 
อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 2 และหา
ค่าเฉลี่ยจากการประเมินทั้ง 2 ครั้ง ได้เท่ากับ 4.08 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิ
บาล 

- มีการจัดท าแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลกัธรรม
มาภิบาล ด าเนินงานตามแผนทีก่ าหนด 
- มีการประเมินผลการด าเนินงานตามพฒันาระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล อ้างอิงตามเกณฑ์หลักธรรมภิบาลตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพ 1.3 ภาวะผู้น า 
- รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
อ้างอิงการรายงานข้อมูลประกันคุณภาพตามเกณฑ์หลักธรรมภิบาลตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพ 1.3 ภาวะผู้น า 
- มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

  
  
  
  
  

โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ระดับความส าเร็จการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- มีการก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกจิของส านัก 
- มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- มีการน าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการประกันคุณภาพ เช่น 
ระบบสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ(ระบบ UBUFMIS) 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรว่มในการด าเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในส านักคอมพิวเตอร์ฯ ในขั้นตอนการประเมินความพึง
พอใจการบรกิารของส านกัคอมพิวเตอรฯ์ 
- มีการสร้างเครือข่ายความรว่มมือด้านการประกันคุณภาพระหว่าง
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั ได้แก่ ส านักคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เข้าร่วมการ
สังเกตการณ์ตรวจประเมินคุณภาพประจ าปีส านกัคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บรรลุ
เป้าหมาย 

  
  
  
  
  

โครงการวิจัยสถาบัน จ านวนโครงการวิเคราะห์ วิจยั จัดให้มีการด าเนินงานในเชิงศึกษาวิจยัการประเมินผลระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการของส านักคอมพวิเตอร์และเครือข่ายด้านตา่งๆ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิ
บาล 

- มีการจัดท าแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลกัธรรม
มาภิบาล ด าเนินงานตามแผนทีก่ าหนด 
- มีการประเมินผลการด าเนินงานตามพฒันาระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล อ้างอิงตามเกณฑ์หลักธรรมภิบาลตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพ 1.3 ภาวะผู้น า 
- รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
อ้างอิงการรายงานข้อมูลประกันคุณภาพตามเกณฑ์หลักธรรมภบิาลตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพ 1.3 ภาวะผู้น า 
- มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

  
  
  
  
  

ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลยั 

ระดับความพึงพอใจการใช้ระบบ
สารสนเทศ 

1.ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
เฉพาะในส่วนของระบบที่เปิดให้บริการ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบโทรศัพท์แบบ 
VOIP 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ VOIP 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริหาร เท่ากับ 4.64 บรรลุ
เป้าหมาย 
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สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ มีจ านวนตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ เท่ากับ 45 ตัว 

ด าเนินการแล้วเสร็จบรรลุตามแผน จ านวน 37 ตัว คิดเป็นร้อยละ 82.22  

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี
ด าเนินการ

ส าเร็จ 

ประเมินผล
การ

ด าเนินงาน 

ร้อยละ
การบรรลุ

ตาม
เป้าหมาย 

1. พัฒนาระบบการ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริการด้าน
การศึกษา วิจัย 
บริการวิชาการ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และการบริหาร
จัดการ เพื่อให้
สอดคล้องกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

1.1 พัฒนาและ
ส่งเสริมการบริการ 
ให้ค าปรึกษาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
ผู้รับบริการ 

1. ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการพัฒนาการ
ให้บริการและให้ค าปรึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับผู้บริการ/เป้าหมาย 5 
ระดับ/ข้อ 

มีกระบวนการด าเนินงาน 5 ระดับดังนี้ 
1) งานบริการวิชาการได้ก าหนดประเด็นและ
กลุ่มเป้าหมายการบริการวิชาการสอดคล้องตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยเป็นการจัดหลักสูตร
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนักศึกษาและบุคลากร ในสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2) มีการจัดท าหลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร และได้
ด าเนินการจัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
3) มีการรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินงาน
บริการวิชาการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 
และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  
4) อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เนื่องจาก
เพิ่งสิ้นสุดการจัดอบรมทุกหลักสูตรในโครงการ ใน
วันที่ 12 กันยายน 2559 
5) งานบบริการวิชาการฯ ได้น าเอา Google 
Application มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
รายละเอียดหลักสูตรอบรม การตรวจสอบรายชื่อ
ของผู้สมัคร และแบบฟอร์มออนไลน์ในการรับ
สมัครผู้เข้าอบรม รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ
การจัดอบรม 

2 2 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้
ค าปรึกษาและการ
ให้บริการ/เป้าหมาย 4 
คะแนน 

ค่าคะแนนโดยเฉลี่ย 4.66 ระดับ มากที่สุด 

1.2 พัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร
และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ถูกต้อง/เป้าหมาย 5 
ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
อยู่ที่ 5 ข้อ 5 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีงบประมาณ 2559) 

4 3 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
1 ตัวชี้วัด 

75 

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 4 
คะแนน 

มีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน
ฐานข้อมูล ประจ าปีการศึกษา 2558 (ระหว่างวันที่ 
1 มี.ค. -31 พ.ค. 59) มีผลการประเมินความพึง
พอใจดังนี้ 1. ระบบบริหารงานบุคคล 3.84  2. 
ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 3.34 

3. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบบริการวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
อยู่ที่ 5 ข้อ 5 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีงบประมาณ 2559) 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้าอบรมทุกหลักสูตร/
เป้าหมาย 4 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร 
เท่ากับ 4.28 
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี
ด าเนินการ

ส าเร็จ 

ประเมินผล
การ

ด าเนินงาน 

ร้อยละ
การบรรลุ

ตาม
เป้าหมาย 

1.3 สนับสนุนให้
ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักศึกษา และ
บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการ
เรียนการสอน 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเอง การวิจัย
และการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. จ านวนของผู้เขา้ร่วม
อบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือใน
การเรียนการสอน การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง การวิจัย
และการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ/เป้าหมายจ
จ านวน 150 คน 

มีจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมในทุกหลักสูตร 
รวมทั้งสิ้น 404 คน 

3 3 บรรลุ
เป้าหมาย 

100.00 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
อบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือใน
การเรียนการสอน การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง การวิจัย
และการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีการน า
ความรู้ไปใช้งานจริง/
เป้าหมายร้อยละ 30 

ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การ
วิจัยและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิอ
เป็นร้อยละ 100 

3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมการอบรมทุก
หลักสูตร/เป้าหมาย 4 
คะแนน 

ค่าคะแนนโดยเฉลี่ย 4.28 
ระดับ มากที่สุด 

1.4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและจัดการ
ของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการตามพันธ
กิจด้านต่างๆของ
มหาวิทยาลัย 

1. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ/
เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
อยู่ที่ 5 ข้อ 5 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีงบประมาณ 2559) 

5 4 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
1 ตัวชี้วัด 

80 

2. ระดับความพึงพอใจการ
ใช้ระบบสารสนเทศ/
เป้าหมาย 4 คะแนน 

1.ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการ ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ เฉพาะในส่วนของระบบที่เปิด
ให้บริการ 

3. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบสื่อสารองค์กร 
ผ่าน Mobile Application 
/เป้าหมาย 4 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
อยู่ที่ 5 ข้อ 5 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีงบประมาณ 2559) 

4. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบคลังข้อมูล 
มหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 2 
ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
อยู่ที่ 5 ข้อ 5 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีงบประมาณ 2559) 

5. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ/
เป้าหมาย 4 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
อยู่ที่ 5 ข้อ 5 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีงบประมาณ 2559) 

1.5  ให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จ านวนของผู้เข้าอบรม/
สัมมนาที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
เป้าหมายจ านวน 30 คน 

ไม่ได้ก าหนดตัวบ่งชี้นี้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2559 

3 1 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
2 ตัวชี้วัด 

33.33 

2. ค่าเฉลี่ยระดับความรู้
ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม/
สัมมนาที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
เพิ่มข้ึนหลังการอบรม/
สัมมนา/เป้าหมาย 3 คะแนน 

ไม่ได้ก าหนดตัวบ่งชี้นี้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2559 
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี
ด าเนินการ

ส าเร็จ 

ประเมินผล
การ

ด าเนินงาน 

ร้อยละ
การบรรลุ

ตาม
เป้าหมาย 

3. จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ให้ความรู้/เป้าหมาย
จ านวน 2 ช่องทาง 

จัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
คือ ในช่องทางเว็บไซต์ และกลุ่มเฟสบุ๊คของส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ 

1.6 สนับสนุนการ
เผยแพร่ข้อมูลด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับความส าเร็จของการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 5 
ระดับ/ข้อ 

ไม่ได้ก าหนดตัวบ่งชี้นี้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2559 

1 0 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

0 

2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อ
ตอบสนองต่อการ
ด าเนินงานตาม
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 

2.1 พัฒนาระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ผู้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

1. จ านวนครั้งที่ระบบ
เครือข่ายหลักของ
มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้
งานได้ เกินกว่า 30 นาที 
(Stable)*ในเวลาราชการ/
เป้าหมายจ านวนไม่เกิน 2 
ครั้งต่อปี 

1 ครั้ง 4 4 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

2. ระยะเวลาเฉลี่ยการปิงไป
หาเว็บที่ต้องการ/เป้าหมาย
ภายใน 1 นาที 

ระยะเวลาเฉลี่ยการปิงไปหาเว็บ 
www.google.com ใช้เวลา 42ms 

3. ปริมาณการใช้งาน
เครือข่ายเฉลี่ยต่อปริมาณ 
Bandwidth ที่มี (1 
Gbps)(Speed)/เป้าหมายไม่
เกินร้อยละ 90 

มีปริมาณการใช้งานเครือข่ายเฉลี่ย 318.11 Mbps 
คิดเป็นร้อยละ 31.81 ของ Bandwidth ทั้งหมด 

4. ระดับความส าเร็จของการ
บันทึกการดูแลเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 5 
ระดับ/ข้อ 

1. มีแผนปฏิบัติงานการดูแลเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย  
2. มีการติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย 
โดยระบบกราฟ Cacti ติดตามปริมาณการใช้งาน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย  
3. มีการปฏิบัติงานตามแผนการดูแลเครือข่าย 
4. มีการปรับปรุงหรือก าหนดค่าความปลอดภัย
ระบบเครือข่าย หากตรวจพบช่องโหว่ หรือได้รับ
แจ้งเหตุจากผู้ใช้งาน  
5. มีการรายงานสถานะการท างานของอุปกรณ์
เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เข้าที่
ประชุมกรรมการบริหารส านักฯ เป็นประจ าทุก
เดือน 

2.2 พัฒนา
ทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อ
การด าเนินงานตาม
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 

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

 -จ านวนบุคลากร 1,557 คน / จ านวนนักศึกษา 
15,902 คน รวม 17,459 คน 
 -จ านวน Access Point ทั้งหมด (รวมผู้ให้บริการ
รายอื่นที่ใช้ SSID UBU-WiFi) 460 ตัว 
 -คิดเป็นอัตรา 37.95 คน/เครื่อง 

3 2 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
1 ตัวชี้วัด 

66.67 

2. ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการอัพ
โหลดข้อมูลขนาด 10mb 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 3 นาที/
เป้าหมาย 3 นาทีต่อครั้ง 

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

3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย/
เป้าหมาย ระดับ 4.50 

มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 
3.53 

2.3 พัฒนาความม่ัง
คงปลอดภัยของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับความส าเร็จของการ
รักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
(Security)/เป้าหมาย 5 
ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินการครบทั้ง 5 ระดับ 1 1 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี
ด าเนินการ

ส าเร็จ 

ประเมินผล
การ

ด าเนินงาน 

ร้อยละ
การบรรลุ

ตาม
เป้าหมาย 

2.4 ให้บริการ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่
ครอบคลุมในเขต
พื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละของพื้นที่การ
ให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมใน
เขตพื้นที่การศึกษาและที่พัก
อาศัยของมหาวิทยาลัย/
เป้าหมายร้อยละ 100 

มีพ้ืนที่การให้บริการเครือข่ายครอบคลุมแล้วร้อย
ละ 95.16 

2 1 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
1 ตัวชี้วัด 

50 

2. ร้อยละของ Access 
Point ที่สามารถใช้งานได้ 
(อัตราเฉลี่ยรายเดือน)/
เป้าหมายร้อยละ 95 

ร้อยละของ Access Point ที่สามารถใช้งานได้ 
(อัตราเฉลี่ยรายเดือน) 97.07 

3. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและ
เปิดเผยโปร่งใส 

3.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการที่ดีและ
มีธรรมาภิบาล/เป้าหมาย 5 
ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
อยู่ที่ 5 ข้อ 5 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีงบประมาณ 2559) 

6 5 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
1 ตัวชี้วัด 

83.33 

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย/
เป้าหมาย 4 คะแนน 

ผลการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 1 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 4.20 อยู่ระหว่างรวบรวมผล
การประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 2 และหาค่าเฉลี่ย
จากการประเมินทั้ง 2 ครั้ง ได้เท่ากับ 4.08 

3. จ านวนผู้ใช้งานต่อหน่วย
การใช้ไฟฟ้า/เป้าหมาย 35
บาทต่อคนต่อปี 

จ านวนผู้ใช้งานต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้า เท่ากับ 48 
บาท/คน/ปี 

4. ระดับความส าเร็จของการ
บริหารงานพัสดุ/เป้าหมาย 5 
ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
อยู่ที่ 5 ข้อ 5 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีงบประมาณ 2559) 

5. ร้อยละของตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
บรรลุผลตามแผน/เป้าหมาย
ร้อยละ 90 

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่บรรลุตามแผน จ านวนตัวบ่งชี้ 25 ตัว 
ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการตามได้เป้าหมาย จ านวน 19 
ตัว คิดเป็น ร้อยละ 76.00 

6. กระบวนการพัฒนาแผน/
เป้าหมาย 4 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
อยู่ที่ 7 ข้อ 5 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีงบประมาณ 2559) 

3.2 พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บูรณา
การสู่การปฏิบัติงาน
ประจ า และการ
สร้างเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดี 

ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ตามกระบวนการ PDCA/
เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
อยู่ที่ 5 ข้อ 5 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีงบประมาณ 2559) 

1 1 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

3.3 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์เพื่อให้มี
อัตราก าลังเพียงพอ 
มีทักษะและ
ศักยภาพการ
ให้บริการ และธ ารง
รักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน/
เป้าหมายร้อยละ 75 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
เท่ากับ 89.47 

4 4 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

2. ร้อยละของบุคลากรที่มี
สมถรรถนะตามเกณฑ์
มาตรฐาน(มอบ.4)/เป้าหมาย
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะ
ในวิชาชีพ/เป้าหมายร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

4. ระดับความส าเร็จของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์/
เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
อยู่ที่ 5 ข้อ 4 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีงบประมาณ 2559) 

3.4 พัฒนาระบบ
การจัดการความรู้
เพื่อให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

ระดับความส าเร็จการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ของ
ส านักคอมพิวเตอร์และ

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
อยู่ที่ 5 ข้อ 5 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีงบประมาณ 2559) 

1 1 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี
ด าเนินการ

ส าเร็จ 

ประเมินผล
การ

ด าเนินงาน 

ร้อยละ
การบรรลุ

ตาม
เป้าหมาย 

เครือข่าย/เป้าหมาย 5 
ระดับ/ข้อ 

3.5 พัฒนาระบบ
การบริหารความ
เสี่ยงและการ
ควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จการบริหาร
ความเสี่ยง/เป้าหมาย 5 
ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
อยู่ที่ 6 ข้อ 5 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีงบประมาณ 2559) 

1 1 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

3.6. พัฒนาระบบ
การบริหารการเงิน
และงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ/เป้าหมาย 5 
ระดับ/ข้อ 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 
อยู่ที่ 3 ข้อ 3 คะแนน(อ้างอิงผลการด าเนินงานตาม
ผลประเมิน QA ปีงบประมาณ 2559) 

1 0 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

0 

3.7. วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการ 

จ านวนโครงการวิเคราะห์ 
วิจัย/เป้าหมายจ านวน 1 
โครงการ 

จัดให้มีการด าเนินงานในเชิงศึกษาวิจัยการ
ประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด้านต่างๆ 

1 1 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

3.8 สร้างช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่สามารถ
เผยแพร่ได้ 

จ านวนช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร/เป้าหมาย
จ านวน 3 ช่องทาง 

ด าเนินการแล้ว มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารครบถ้วนตามเป้าหมาย จ านวน 5 ช่องทาง 
ได้แก่ 1) เว็บไซต์ของส านักคอมพิวเตอร์ฯ 2) 
Facebook fanpage  3) บอร์ดประชาสัมพันธ์
บริเวณหน้าส านักคอมพิวเตอร์ฯ 4) โครงการ IT 
Clinic ของฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง และ 
5) การจัดท าของที่ระลึกของส านักฯ ภายใต้
โครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร  

1 1 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

3.9 สร้างเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์
องค์กร 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย/
เป้าหมาย 3.75 คะแนน 

ผลการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 1 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 4.20 อยู่ระหว่างรวบรวมผล
การประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 2 และหาค่าเฉลี่ย
จากการประเมินทั้ง 2 ครั้ง ได้เท่ากับ 4.08 

1 1 บรรลุ
เป้าหมาย 

100 

ร้อยละการบรรลุตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ 45 37  82.22 

 
 
ด้านบุคลากร 
ผู้บริหาร 
 

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

1. นางรัชนี  นิคมเขตต์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ    
2. นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์  
3. นายจิรานุวัฒน์  จันทรุกขา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย  
4. นางสาวอังคณา  ปัญญา หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง  

 
 
 
 
 
 
บุคลากร 
 

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

 

 
 
 
 
 

 
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์  
1. นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวกมลวรรณ  จันทป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
3. นางสาวทัศนีย์  หนองกก   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
4. นายสุทธิชัย  แตะต้อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
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ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย  
1. นางสาวกรรณิการ์พร  กุลบุญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
2. นายวิมล  แสวงวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
3. นายปฏิมากร  ดวงชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
4. นายสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง   
1. นายวิชิต  ค าพิภาค ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญงาน  
2. นายธนศักดิ์  ท่าโพธิ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงาน  
3. นายพจนารถ  พันธัง*** นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติงาน  
4. นายบรรชา  ไพอุปรี*** นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติงาน  
5. นายปรีชาพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  
6. นายภาคินัย  บุญไพโรจน์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงาน  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีบุคลากรที่ปฏิบัติประจ าในด้านต่างๆ 
สามารถแยกตามต าแหน่ง ได้ดังนี้ 

ต าแหน่ง 
กรอบอัตราก าลังปัจจุบัน (คน) 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน 
เงินงบแผ่นดิน 

พนักงาน 
เงินรายได้ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

1. ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 
2. รองผู้อ านวยการ - 2 - - 2 
3. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  1 - - - 1 
4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 - - - 1 
5. นักวิชาการพัสดุ 1 - - - 1 
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - - 1 - 1 
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - - 1 - 1 
8. นักวิชาการศึกษา - - 2 - 2 
9. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 - 2 - 4 
10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 2 7 1 11 

รวม 7 4 13 1 25 
หมายเหตุ  
 1. นักวิชาการเงินและบัญชี  มาช่วยราชการจากกองคลัง  1 อัตรา 

2. นักวิชาการพัสดุ  มาช่วยราชการจากกองคลัง   1 อัตรา 
3. นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานเป็นการประจ า ณ กองคลัง  2  อัตรา  
    ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
สามารถสรุปข้อมูลการศึกษาของบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รายละเอียด ดังนี้ 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

นางสาวกมลวรรณ  จันทป วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
นางสาวกรรณิการ์พร  กุลบุญญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
นายจิรานุวัฒน ์ จันทรุกขา วิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต 
การจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลยัสยาม 

นายฉัตรชัย  พรหมนา รัฐศาสตรบณัฑิต การปกครอง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
นายชิตชัย  เลิศศริิวัฒนวงศ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
นางสาวทัศนีย ์ หนองกก วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเกษตรและพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นายธนศักดิ ์ ท่าโพธ์ิ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง 

อิเล็กทรอนิกส ์(ทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี

นายบรรชา  ไพอุปรี บริหารธรุกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
นายปฏิมากร  ดวงชัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
นายปรีชาพล  ภวภูตานนท์ ณ 
มหาสารคาม 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นายพจนารถ  พันธัง บริหารธรุกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

นายภาคินัย  บุญไพโรจน ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

นางรัชน ี นิคมเขตต ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
นางสาววาสนา  สะอาด รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

นายวิชิต  ค าพิภาค บริหารธรุกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
นายวิมล  แสวงวงศ ์ บริหารธรุกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
นายสุทธิชัย  แตะต้อง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นายสุรศักดิ ์ ศรีวิเศษ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
นางสาวอังคณา  ปัญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ สถาบันราชภฏัอุบลราชธานี 
นางสาวอารีรตัน ์ วงศ์สุวรรณ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเกษตรและพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 
ด้านการให้บริการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ด าเนินงานในด้านการให้บริการนักศึกษา 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคคลทั่วไป ด้านต่างๆ รายละเอียดดังนี้ 
 

บริการระบบเครือข่าย 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขายได้มุ่งเน้นและปรับปรุงการให้บริการเครือข่ายไร้สายเพ่ือสนับสนุนการใช้

งานและให้บริการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า การวิจัยและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดหาและปรับปรุงการให้บริการโปรแกรม
ป้องกันไวรัสเพ่ือรองรับการใช้งานของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถานะการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) มีการติดตั้งและใช้งาน คือ 
โปรแกรม Kaspersky จ านวน 249 เครื่อง จากจ านวน 300 License และโปรแกรม Eset (NOD32) จ านวน 242 
เครื่อง จากจ านวน 500 License 

2. มีบริการ Google Apps for Education ที่ให้บริการแอพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษาและมีพ้ืนที่บนคลาวด์
ไม่จ ากัด ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน มีจ านวนบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด 24,227 บัญชี       
มีบัญชีผู้ใช้งานที่มีสถานะ active จ านวน 12,343 บัญชี คิดเป็น 50.947 เปอร์เซ็นต ์ซึ่งมพ้ืีนที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่
ถูกใช้งาน (รวมทั้งอีเมล์และรูปภาพ) อยู่ที่ประมาณ 18.06 TB และพ้ืนที่เก็บข้อมูลเฉพาะอีเมล์ที่ถูกใช้งาน 
ประมาณ 3.53 TB 

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

4. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีการให้บริการ Office 365 ภายใต้ชื่อ @live.ubu.ac.th จาก 
Microsoft เพ่ือการใช้งานแอพลิเคชั่นได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ รายงานการใช้งาน  ซึ่งจ านวน Email activity จ านวน 
17 บัญชีผู้ใช้งาน มีจ านวนพฤติกรรมการรับ-ส่ง 570 ครั้ง มีจ านวนการใช้งาน 654.645 MB โดยมีผู้ใช้พ้ืนที่ มาก
ที่สุด 105 MB และจ านวนไฟล์ที่มากที่สุด 1,348 ไฟล์ และOffice activations (Office 365 ProPlus) จ านวน 
20 บัญชีผู้ใช้งาน แบ่งตามรายละเอียดได้  
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บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยที่ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนผู้เข้าใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่งของการ
ให้บริการ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการ 
ทั้งสิ้น ดังนี้ 

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 50-60 เครื่อง  
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 30 เครื่อง  
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 15 เครื่อง  

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16  ชั้น 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบด้วย :  
1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ All in One CPU Intel Core i5-3330s  2.7Ghz. /HDD 1 TB /DDR3-

1333 Ram 4GB /จอ 20 นิ้ว 
2) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนส าหรับผู้สอน 
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2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 10-11  ชั้น 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบด้วย :  
1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ CPU Intel Core 2 / 3.0Ghz. /HDD 320 GB /DDR2 Ram 1 GB/ขนาด

จอ 19 นิ้ว 
2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ CPU Intel Core i3 / 3.4Ghz. /HDD 320 GB /DDR3 Ram 8 GB/ขนาด

จอ 19 นิ้ว 
3) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนส าหรับผู้สอน 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11  ชั้น 2   
ประกอบด้วย :  
1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 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) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ CPU Athronx2  3.4 GHz. /HDD 250 GB/DDR3 Ram 8 GB/จอ 19 นิ้ว 
2) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนส าหรับผู้สอน 

5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07  ชั้น 2   
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ประกอบด้วย :  
1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ CPU Intel Core i7 3.5 GHz. /HDD 2 TB /Ram 8 GB /จอ 21 นิ้ว 
2) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนส าหรับผู้สอน 

6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09  ชั้น 2   
ประกอบด้วย :  
1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ CPU Athronx2  3.4 GHz./HDD 250 GB/DDR3 Ram 2 GB/จอ 19 นิ้ว 
2) เครื่องฉาย Projector, ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนส าหรับผู้สอน 

 

การใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

กราฟแสดงจ านวนผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แยกรายคณะ/หน่วยงาน 
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กราฟแสดงจ านวนผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แยกตามเวลาที่ใช้ 

บริการซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้บริการซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์ต่อ

พ่วง เพ่ือรองรับการให้บริการหลักของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย โดยสามารถสรุปข้อมูลการให้บริการซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์ต่อพ่วง รายละเอียดดังนี้ 
ข้อมูลการให้บริการซ่อมบ ารุง 
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ข้อมูลการให้ความอนุเคราะห์ยืม-คืนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน กิจกรรม รายการ สถานที่ใช้งาน 

1. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

จัดกิจกรรม UBU Fresshy BOY 
& Girl 

โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษา 

2. ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี 

ตรวจประเมินคูณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2557 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 
เครื่อง 

ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
ส านักงานอธิการบดี 

3. สถานปฏิบัติการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

งานแถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัย
(กันเกราเกมส์) 

1. ฉากรับภาพ จ านวน 1 ชุด 
2. โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 
เครื่อง 

ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4. ฝ่ายเทคนิคกีฬา กีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 43(กันเกราเกมส์) 

จัดเตรียมและด าเนินางานการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 43 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 
ชุด 

ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสเนทศ
การสื่อสารและประมวลผล
การแข่งขัน 

ประมวลผลการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 43 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 
25 ชุด 
2. ปริ้นเตอร์ จ านวน 6 เครื่อง 
3. ทีวี LCD จ านวน 1 เครื่อง 

ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. ฝ่ายประสานงานกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 43(กันเกราเกมส์) 

การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ กกมท. กีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 43(กันเกราเกมส์) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 
ชุด 

ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7. ฝ่ายประสานงานกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 43(กันเกราเกมส์) 

การรายงานผลของสื่อมวลชน เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 
ชุด 

ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

8. ฝ่ายประสานงานกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 43(กันเกราเกมส์) 

การประสานงานของ
คณะกรรมการการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 
8 ชุด 
2. ปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
 

ห้อง U1 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

9. ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

จัดการแข่งขันกีฬาหมาก
กระดาน ครอสเวิร์ดและบริดจ์ 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 43 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 
8 ชุด 
2. ปริ้นเตอร์ จ านวน 6 เครื่อง 
 

อาคาร EN6 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

10. ฝ่ายประสานงานกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 43(กันเกราเกมส์) 

การจัดกิจกรรมการแสดงของ 
สสส. 

โปรเจคเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง สนามกีฬาฟุตบอล/รักบี้ 
ด้านหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม 
2559 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 
13 ชุด 
2. หูฟัง จ านวน 13 ตัว 

อาคาร EN6 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

12. ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจ
ประเมิน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 
เครื่อง 

ส านักงานอธิการบดี 

13. กองบริการการศึกษา โครงการรับรายงานตัวนักศึกษา
ใหม่ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 13 
เครื่อง 

ส านักงานอธิการบดี 

14. ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ประชุมสารสนเทศมหาวิทยาลัย Teblet จ านวน 15 เครื่อง อาคาร 80 พรรษา 
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ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน กิจกรรม รายการ สถานที่ใช้งาน 

15. ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน Teblet จ านวน 1 เครื่อง ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

16. ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ประชุม Teblet จ านวน 10 เครื่อง ส านักงานอธิการบดี 

17. ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ประชุมสารสนเทศมหาวิทยาลัย Teblet จ านวน 10 เครื่อง ส านักงานอธิการบดี 

18. งานพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา Osotspa 
Road University 2016 

โปรเจคเตอร์จ านวน 1 เครื่อง ส านักงานอธิการบดี 

19. โรงแรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประชุมส่วนกลาง โปรเจคเตอร์จ านวน 1 เครื่อง โรงแรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

20. โรงแรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประชุม โปรเจคเตอร์จ านวน 1 เครื่อง โรงแรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

21. ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์  เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 
เครื่อง 

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

22. ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ส านักงานเลขานุการ เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 
เครื่อง 

ส านักงานเลขานุการ ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

23. ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์  คียบอร์ด จ านวน 1 ตัว ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

24. ส านักงานอธิการบดี ใช้ประกอบการประชุม กบบ. 
ครั้งท่ี 16/2559 

Teblet จ านวน 10 เครื่อง ส านักงานอธิการบดี 
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การส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้จัดท าระบบการประเมินความพึง
พอใจด้านต่างๆ โดยกลุ่มตัวอย่างการประเมิน ประกอบด้วย นักศึกษา บุคลากร ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ  และ
บริการด้านต่างๆของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และมหาวิทยาลัยที่ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รับผิดชอบก ากับดูแล เพ่ือเป็นการสะท้อนการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งการก าหนด
แนวทางการพัฒนากระบวนการด าเนินงานเพ่ือรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายจัดให้มีการส ารวจประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานในด้านต่างๆ  โดยมีผลการประเมิน
ดังนี้ 

 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (UBU WiFi) และการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน  
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โดยระบบประเมินความพึงพอใจกลาง (http://202.28.50.11/eval_center/) ประจ าปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้า
ประเมินในระบบทั้งหมด 348 คน ได้ผลสรุปการประเมินในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สาย ระดับมหาวิทยาลัย       
1. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

(UBU-WiFi) 
52 124 104 44 24 3.39 

2. เสถียรภาพของเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi) ในการ
อัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล 

43 86 124 67 27 3.14 

3. ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย 
(UBU-WiFi) 

41 87 118 80 22 3.13 

4. ระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย 
(UBU-WiFi) 

53 118 127 39 11 3.47 

ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานเครือข่ายไร้สาย 
(UBU-WiFi) 

46 112 118 50 18 3.30 

ความคิดเห็นอื่นๆ 
1. อยากให้อินเตอร์เน็ตเร็วเพ่ือรองรับกับจ านวนคนใช้งาน 
2. อยากให้มีราวเตอร์มาติดตั้งอีก ไม่ใช่เอามาเปลี่ยนใหม่แล้วอันเก่าจะเอาไปท าอะไรถ้าไม้ได้ใช้มัน 
3. อยากให้มีการเพ่ิมการบริการเครือข่ายไร้สาย UBU WIFI ที่ ศูนย์อาหารหอใน(FOODCENTER) 
4. อยากให้ทางมหาวิทยาลัยมีบริการอินเตอร์เน็ตที่ใช้ได้มากกว่านี้และกระจายไปทุกพ้ืนที่สาธารณะต่างๆใน

มอทั้งในคณะต่างๆด้วยค่ะ เพราะบางครั้งจะนั่งท างานโหลดงานยังไม่ได้เลยค่ะ  
5. ควรมีข้อเลือก "ไม่มีความคิดเห็น" หรือ "ไม่ได้ใช้งาน" ให้เลือกด้วย เพราะบางข้อไม่ได้ใช้ จึงตอบไม่ได้ 
6. การเข้าระบบให้เสถียรกว่านี้  

http://202.28.50.11/eval_center/
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จากผลการประเมินความพึงพอใจจะเห็นว่าหัวข้อที่ได้คะแนนการประเมินต่ า คือ ด้านความครอบคลุม
พ้ืนที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi) ได้คะแนน 3.13 และด้านเสถียรภาพของเครือข่ายไร้สาย (UBU-WiFi) 
ในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล ได้คะแนน 3.14 รวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
แนวทางการปรับปรุงการให้บริการ 

1. เพ่ิมจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ให้ครอบคลุมพ้ืนที่และรองรับ
จ านวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น 

2. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ให้เป็นรุ่นใหม่ที่รองรับย่านความถี่ 
2.4Ghz และ 5Ghz เนื่องจากอุปกรณ์รุ่นเก่าท่ีรองรับเฉพาะย่านความถี่ 2.4Ghz จะมีสัญญาณรบกวนได้ง่าย ท าให้
หลุดการเชื่อมต่อได้ง่ายและมีความเร็วที่ต่ า 

3. ปรับการตั้งค่าช่องสัญญาณ (Channel) ส าหรับย่านความถี่ 2.4Ghz เพ่ือไม่ให้เกิดการรบกวนกับของ
สัญญาณ ในพ้ืนที่ที่มีผู้ให้บริการมากกว่าหนึ่งราย เช่น ในหอพักนักศึกษา 
 

 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย(LAN) และการ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน  

 จากการประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (LAN) 
โดยระบบประเมินความพึงพอใจกลาง (http://202.28.50.11/eval_center/) ประจ าปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้า
ประเมินในระบบทั้งหมด 85 คน ได้ผลสรุปการประเมินในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านประสิทธิภาพของเครือข่าย ระดับมหาวิทยาลัย       
1. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายใช้สาย 

(LAN) 
12 36 28 7 2 3.58 

2. เสถียรภาพของเครือข่ายในการอัพโหลด/ดาวน์โหลด
ข้อมูล 

10 34 29 10 2 3.47 

3. ระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่ายใช้สาย 
(LAN) 

14 32 31 7 1 3.60 

4. ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงาน 

11 35 27 11 1 3.52 

ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานเครือข่ายใช้สาย 
(LAN) 

10 37 27 10 1 3.53 

ความคิดเห็นอื่นๆ 

1. ควรจัดให้มีการบริการให้ทั่วถึง โดยเฉพาะแฟลตบุคลากรเนื่องจากมีการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตร่วมกับทีวี
ดิจิตอล 

2. หลุดบ่อย ท าให้ท างานล่าช้า เข้าถึงการใช้งานค่อนข้างล าบาก 
3. ความเสถียรภาพของเครือข่ายในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล ของคณะเกษตรยังไม่ดีพอ และช้ามาก 

http://202.28.50.11/eval_center/
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4. บางครั้งระบบ Lan ของมหาวิทยาลัยกว่าจะมาถึงคณะต่างๆก็ช้าเน็ตเสียบ่อยมาก 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจด้านเสถียรภาพของเครือข่ายในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล ที่มีค่า
คะแนนต่ าที่สุดคือ 3.47 รวมทั้งข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงด้านเสถียรภาพ ทางส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมี
แนวทางการปรับปรุง ดังนี้ 

1. การเช่าใช้บริการลิ้งค์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตส ารอง (Backup Link) ซึ่งจะใช้บริการที่มีความเร็วสูงขึ้นจากที่
มีอยู่เพื่อให้บริการรองรับแก่ผู้ใช้งานให้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ในกรณีที่เครือข่ายหลักไม่สามารถใช้งานได้ 

2. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) ประจ าอาคารส านักคอมพิวเตอร์ฯ และ
อาคารคณะต่างๆ เพ่ือเพ่ิมขนาดช่องสัญญาณของระบบเครือข่ายให้รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ 10Gbps  

 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเลขานุการ 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 
 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก   

1. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารเหมาะสมกับการใช้
บริการ 

3.97 มาก 

2. มีป้ายบอกต าแหน่งและจุดให้บริการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.85 มาก 

3. สถานที่บริเวณภายในและภายนอกอาคารมีความสะอาดและเป็น
ระเบียบ 

4.03 มาก 

4. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 3.83 มาก 

5. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริการ 3.85 มาก 

6. ผลประเมินด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวม 3.99 มาก 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   
7. การด าเนินงานเป็นระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.94 มาก 

8. การประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจน 3.92 มาก 

9. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 3.95 มาก 

10. ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ 4.02 มาก 

11. ผลประเมินด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม 3.99 มาก 

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร   
12. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและตอบค าถามอย่างชัดเจน 4.05 มาก 

13. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ 3.97 มาก 

14. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม และเป็นมิตร 4.05 มาก 

15. เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมเรียบร้อยและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 4.06 มาก 

16. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ 4.15 มาก 

17. ผลประเมินด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรในภาพรวม 4.06 มาก 

 

ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงาน
เลขานุการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

4.02 มาก 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
1. หนทางเข้าออกล าบาก สถานที่ตั้งไม่เหมาะสม 

2. การหมุนเวียนอากาศภายในโถงใหญ่ ยังดูอึดอัด ท าให้ไม่มีบรรยากาศในการรวมกลุ่มของนักศึกษา 

3. บริเวณภายในห้อง ระเบียงด้านนอกอาคารยังมีเศษฝุ่นละออง 

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ าไม่อยู่ห้องท างาน อาจจะไปประชุมหรือติดราชการอ่ืนๆนอกห้องท างาน ควรมีการให้
ข้อมูลนักศึกษาฝึกงานหรือคนอ่ืนไว้ 

จากข้อเสนอแนะข้างต้น ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พิจารณาแนวทางในการปับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ส ารวจพ้ืนที่บริเวณทางเข้า-ออก ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และพิจารณาการปรับปรุงให้การ
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 

2. ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณโถงกลางของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้รองรับการใช้บริการของนักศึกษา
เพ่ิมเติม 

3. ซักซ้อมข้อมูลกรณีเจ้าหน้าที่ประจ าไม่อยู่ประจ าห้องท างานหรือติดราชการอ่ืนให้สามารถรับบริการหรือ
รับเรื่องที่มีผู้มาติดต่อแทนได้ 

 การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อประสิทธิภาพการให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศที่

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ด าเนินการพัฒนาให้แต่ละหน่วยงาน โดยมีประเด็นการประเมิน คือ ด้านประสิทธิภาพการ
พัฒนาระบบ และการประเมินการให้บริการของบุคลากร ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ระบบจากผู้ใช้งานจริงก่อนพัฒนา

ระบบ 
4.35 มากที่สุด 

2. ระบบสารสนเทศที่ฝ่ายพัฒนาให้กับหน่วยงานของท่านสามารถใช้
งานได้ง่าย 

4.41 มากที่สุด 

3. ระบบที่พัฒนาขึ้นตรงตามความต้องการใช้งาน 4.41 มากที่สุด 
4. มีคู่มือ หรือค าอธิบายการใช้งานระบบ ท าให้ใช้งานได้ง่าย 4.29 มากที่สุด 
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ มีหารบริการที่รวดเร็วและเป็นมิตร 4.59 มากที่สุด 
6. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้สะดวก 4.71 มากที่สุด 
7. สามารถแก้ไขปัญหาระบบงานที่พัฒนาขึ้นได้อย่างถูกต้อง 4.59 มากที่สุด 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการให้บริการฝ่ายพัฒนา

ซอฟต์แวร์ในภาพรวม 
4.48 มากที่สุด 
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 การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง จัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความ

พึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการด าเนินงานของฝ่ายฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
1. ผลประเมินความพึงพอใจการจัดอบรมทุกหลักสูตรในการจัดอบรมและบริการวิชาการ 

 รอบครึ่งปีแรก (1/2559) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2559                 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 คะแนน ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

 รอบครึ่งปีหลัง (2/2559) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2559             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คะแนน ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

2. ผลประเมินระดับความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 รอบครึ่งปีแรก (1/2559) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2559                  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 คะแนน ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

 รอบครึ่งปีหลัง (2/2559) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2559               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 คะแนน ระดับความพึงพอใจ มาก 

3. ผลประเมินระดับความพึงพอใจการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
 รอบครึ่งปีแรก (1/2559) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2559                  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คะแนน ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

 รอบครึ่งปีหลัง (2/2559) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2559               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 คะแนน ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(นักศึกษา) 

1. Access point ไม่สามารถเข้าได้ บริเวณตึกวิจัยคณะวิทยาศาสตร์, เคมี, CLB4-5, โรงอาหารกลาง, 
คณะศิลปะศาสตร์ ชั้น 1-3 (ตึกสีเขียว), ตึกใหม่คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3-4 และหอใน 

2. การปรับปรุงระบบ Wifi เพ่ิมข้ึนแต่ยังไม่เสถียร เวลาฝนตก ลมแรง สัญญาณจะขาดหาย รัฐศาสตร์ 
3. นิติศาสตร์ ทั้งตึก 
4. ขอชื่นชมระบบการบริการ เมล์มหาวิทยาลัยที่ความร่วมมือกับ Google และหน่วยความจ าที่ไม่จ ากัด 
5. ห้องปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก่าไม่ทันสมัย ใช้งานอยู่ทั้งในการเรียนการสอนและการสอบ

เครื่องดับท าให้ต้องกลับมาเริ่มรีสตาร์ทเครื่องใหม่ 
6. โปรแกรมบางโปรแกรมที่บันทึกไม่ได้ อาจะเพราะโปรแกรมนั้นไม่มี licenses  
7. การสอนการถ่ายทอดที่สร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าเรียน 
8. เพ่ิมจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือความเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา เคยใช้หนึ่งเครื่องต่อจ านวน

นักศึกษา4คน 
9. Internet จะ drop ในบางช่วง  
10. เครื่องปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ 
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11. มีการเวียนเมล์ถึงนักศึกษาเพ่ือประเมิน และสะท้อนความต้องการในการปรับปรุงแก้ไข จะพบการ
ปรับปรุงบ้างบางส่วน 
ข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(อาจารย์/บุคลากร) 

1. ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการควรเป็นแนวทางเดียวกันกับท้ังมหาวิทยาลัย 
2. ความไม่เสถียรของระบบเครือข่าย ระบบ Reg ของนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เกิดความ

ล่าช้า ท าให้นักศึกษาเสียค่าปรับ 
3. ควรมีการส ารวจความต้องการใช้บริการจากคณะหน่วยงานเพื่อจัดท าแผนการด าเนินงาน 
4. การพัฒนาระบบใหม่ๆควรมีการประชาสัมพันธ์ และแนะน าวิธีการเข้าใช้งาน 
5. การส่งเสริมการใช้งาน Google Application ในครอบคลุมและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ซึ่งมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วม เพ่ือการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการก าหนดแผนงาน และโครงการต่างๆที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

กรอบและแนวทางการก าหนดแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี  กระบวนการในการด าเนินงาน
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
ทบทวนการก าหนดจากประเด็นกลยุทธ์เดิมของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยก าหนดกรอบการพิจารณาให้
สอดคล้องกับภารกิจหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 กลยุทธ์  ด้าน     ผู้รับผิดชอบ 
 กลยุทธ์ที่ 1  ด้านการให้บริการเครือข่าย   ฝ่ายเครือข่าย 
 กลยุทธ์ที่ 2  ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 กลยุทธ์ที่ 3  ด้านบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง   ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
 กลยุทธ์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการภายใน   ส านักงานเลขานุการ 
 

 กลยุทธ์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ

ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการด้านการเรียนการสอนในศตวรรษ

ที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง

กับการพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ล าดับ

ที่ 
ประเภทโครงการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

หน่วยงานย่อย
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบก ากบั/
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

1 งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

     100,210   ส านักงาน
เลขานุการ  

นางรัชนี นิคมเขตต์ นางสาววาสนา 
สะอาด 

2 งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 

      47,000   ส านักงาน
เลขานุการ  

นางรัชนี นิคมเขตต์ นางสาววาสนา 
สะอาด 

3 งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้         3,800   ส านักงาน
เลขานุการ  

นางรัชนี นิคมเขตต์ นางสาววาสนา 
สะอาด/บุคลากร
ส านักฯ 

4 งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       71,900   ส านักงาน
เลขานุการ  

นางรัชนี นิคมเขตต์ นายฉัตรชัย 
พรหมนา 

5 งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ      206,610   ส านักงาน
เลขานุการ  

นางรัชนี นิคมเขตต์ นายฉัตรชัย 
พรหม/นางสาว
วาสนา สะอาด 
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ล าดับ

ที่ 
ประเภทโครงการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

หน่วยงานย่อย
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบก ากบั/
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

6 งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการหนว่ยงาน 

   1,445,824   ส านักงาน
เลขานุการ  

นางรัชนี นิคมเขตต์ นายฉัตรชัย 
พรหมนา 

7 งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้

      28,300   ส านักงาน
เลขานุการ  

นางรัชนี นิคมเขตต์ นายฉัตรชัย 
พรหมนา 

8 งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการสร้างสุของค์กร       97,200   ส านักงาน
เลขานุการ  

นางรัชนี นิคมเขตต์ นายฉัตรชัย 
พรหม/นางสาว
วาสนา สะอาด 

9 งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการบริหารจัดการค่าจ้าง
บุคลากร 

   4,350,000   ส านักงาน
เลขานุการ  

นางรัชนี นิคมเขตต์ นายฉัตรชัย 
พรหมนา 

10 งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

     260,350   ส านักงาน
เลขานุการ  

นางรัชนี นิคมเขตต์ นายฉัตรชัย 
พรหมนา 

11 งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการประชาสัมพันธแ์ละสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 

      50,000   ส านักงาน
เลขานุการ  

นางรัชนี นิคมเขตต์ นางรัชน ีนิคม
เขตต์ 

12 งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการบริหารจัดการดา้นอาคาร
สถานที่ 

     930,000   ส านักงาน
เลขานุการ  

นางรัชนี นิคมเขตต์ นายสมศักดิ ์
ค้อมศิรินทร์ 

13 งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการบริหารจัดการดา้น
สาธารณูปโภค 

   2,850,000   ส านักงาน
เลขานุการ  

นางรัชนี นิคมเขตต์ นายวิชิต ค า
พิภาค 

14 งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ
พนักงาน 

     102,946   ฝ่ายพัฒนา
เครือข่าย  

นางรัชนี นิคมเขตต์ นายฉัตรชัย 
พรหมนา 

15 งานประจ าตาม
ภารกิจหน่วยงาน 

โครงการระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลยั 

     285,100   ฝ่ายพัฒนา
ซอฟต์แวร ์ 

นายชิตชัย เลิศศิ
ริวัฒนวงศ์ 

นางสาว
กมลวรรณ 
จันทป 

16 งานประจ าตาม
ภารกิจหน่วยงาน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

   6,010,000   ฝ่ายพัฒนา
เครือข่าย  

นายจิรานวุัฒน ์
จันทรุกขา 

นายจิรานวุัฒน ์
จันทรุกขา 

17 งานประจ าตาม
ภารกิจหน่วยงาน 

โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

     689,000   ฝ่ายบรกิาร
วิชาการและ
ซ่อมบ ารุง  

นางสาวอังคณา 
ปัญญา 

นายภาคินัย บุญ
ไพโรจน์ 

18 งานประจ าตาม
ภารกิจหน่วยงาน 

โครงการไอทีคลีนิค       16,000   ฝ่ายบรกิาร
วิชาการและ
ซ่อมบ ารุง  

นางสาวอังคณา 
ปัญญา 

นายธนศักดิ ์ท่า
โพธิ ์

19 งานประจ าตาม
ภารกิจหน่วยงาน 

โครงการไอทีสัญจร       75,760   ฝ่ายบรกิาร
วิชาการและ
ซ่อมบ ารุง  

นางสาวอังคณา 
ปัญญา 

บุคลากรส านัก
คอมฯ 

20 งานประจ าตาม
ภารกิจหน่วยงาน 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      31,800   ฝ่ายบรกิาร
วิชาการและ
ซ่อมบ ารุง  

นางสาวอังคณา 
ปัญญา 

นางสาวอังคณา 
ปัญญา 

 
กรอบและแนวทางแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แยกตามแผนงาน/งาน) 

แผนงาน/งาน 
แผนการจัดสรรงบประมาณ 

(ร้อยละ) 
1. กลุ่มงานวิจัย 0.01 
2. กลุ่มงานบริการวิชาการ 48.74 
3. กลุ่มงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 0.13 
4. กลุ่มบริหารจัดการ 8.82 
5. กลุ่มงานนโยบาย แผนงาน และการประกันคุณภาพ 0.66 
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แผนงาน/งาน 
แผนการจัดสรรงบประมาณ 

(ร้อยละ) 
6. กลุ่มครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และงานพัฒนาด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย 32.61 
7. กลุ่มค่าใช้จ่ายบุคลากร 8.31 
8. กลุ่มการพัฒนาบุคลากร 0.67 
9. กลุ่มงานวิชาการและหลักสูตร 0.05 

 
กรอบและแนวทางแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แยกตามหมวดรายจ่าย) 

แผนงาน/งาน 
แผนการจัดสรรงบประมาณ 

(ร้อยละ) 
1. งบเงินอุดหนุน 50.21 
2. งบด าเนินงาน 16.74 
3. งบบุคลากร 0.35 
4. งบลงทุน 31.55 
5. สิ่งก่อสร้าง 0.64 
6. ครุภัณฑ์ 0.51 
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ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตรจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 
 นางสาววาสนา  สะอาด    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 
แหล่งข้อมลู 
 การจัดท ารายงานประจ าปี 2559 เป็นการน าเสนอการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานในรอบปี 2559   
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 าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนยุทธศาสตร์      งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560   งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ 
ภาพกจิกรรม      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  

 
  

 

 
 
 
 
 


