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บทท่ี 1 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก หน่วยงานวิสาหกิจ 

 

1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

➢ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าวมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปัจจั ยดัง
กล่าวคือ  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้นซึ่งจะ 
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน และ
การเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา  

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ระดับท้องถิ่นและชุมชน  

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (Participation) มีความ
โปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ 
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อ
เป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
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9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยระบบ 

ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3) เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอัน
จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตาม
จุดเน้นของตนเอง 

4) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน
เพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น 
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33 

ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการ
ของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกสถาบัน จึงมีอิสระในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกัน
คุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็น
ระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผนการด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้ าง ผลผลิตทางการ
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ศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้าและกระบวนการซึ่ง

สามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ ประกอบด้วยการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2557 
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด า เนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ ความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบัน
ต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก ของสมศ. เพื่อไม่ให้เป็น
การท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องอีก
มาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้าน
ต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น  

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เป็น 5 

ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ 
ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการ
ประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้ คณะหรือสถาบันด าเนินการ และกรรมการประเมิน (Peer Review) จะ
พิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5 
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2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น คะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อย
ละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือ ค่าเฉลี่ยที่
คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

กลไกการประกันคุณภาพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญ
และก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้
เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจ
จ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดบั เพื่อก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการ หรือหน่วยงานนี้ต้อง
ประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุก
ระดับ 

ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัด และวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศที่เป็น
จริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถ
เรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของ
การประกันคุณภาพการศึกษาและส่งผลต่อคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่ การวางแผน การปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 
พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดั บการ
พัฒนาของสถาบันการศึกษาตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และ ทักษะใน
อนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่  
ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในทุกปี
การศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่ สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน  
ในรอบแรกนี้ ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
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ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อน
ในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกัน
คุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้งยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร 
การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมินมีทั้งเกณฑ์ทั่วไป ที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับ
สถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว 
เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เนน้วงจรคุณภาพอย่างชัดเจน ตัวบ่งชี้
ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรกโดยน า
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของ
รัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์นั้นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สม
ศ. มาใช้โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ 
ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้น 
ในรอบนี้ยั งมีความแตกต่างจากรอบแรกคือมีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่ วไปที่ ใช้กับทุกกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี 
และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่
ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 อย่างไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ  
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิต 
ในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดย
คณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
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ปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
 อนึ่ งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์แ ละ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระใน
การเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่
สามารถประกันคุณภาพ ได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือ
เป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการ
ประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 
1.2 แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก หน่วยงานวิสาหกิจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ส านัก หน่วยงานวิสาหกิจ พัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้
องค์ประกอบ 2 ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน และมีความสอดคลองกับหลักเกณฑ์แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 รวมทั้งแนวทางการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยในระดับส านัก หน่วยงานวิสาหกิจ จ านวน 2 องค์ประกอบ 10 ตัว
บ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานก าหนดเพิ่มตามพันธกิจและสะท้อนอัตลักษณ์ 
อย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้ 

ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ก าหนดให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2557 โดยในระดับสานัก และหน่วยวิสาหกิจ (รอบการประเมิน : ปีงบประมาณ 
2561) เป็นระบบที่ใช้ในปีงบประมาณ 2560 โดยแบ่งรูปแบบการประเมินเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้  
รูปแบบที่ 1 ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในซึ่งปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในตามแนวทางในคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี 2553 ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน  

- จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานอธิการบดี สานักวิทยบริการ สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

- มี 2 องค์ประกอบ คือ  
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 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของหน่วยงาน : ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ปี
การศึกษา 2553 ในองค์ประกอบการบริหารองค์กร ด้านการวางแผนฯ การเงิน การบริหารจัดการ และการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้งหมดเป็นเชิงคุณภาพ ใช้ร่วมกับทุกหน่วยงาน  

 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน : แต่ละหน่วยงานพิจารณา
ก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจของหน่วยงาน  
 
รูปแบบที่ 2 ใช้กรอบการประเมินตามการรายงานวินิจฉัยสถานประกอบการ (SME) ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ทั้งหมด 8 ด้าน โดยในแต่ละด้านประกอบด้วยตัวบ่งชี้ย่อย 5-11 ข้อ ซึ่งลักษณะของตัวบ่งชี้มี 2 ลักษณะ คือ เชิง
ระบบ (System) เชิงสมรรถนะ (Performance) โดยปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน  

- จ านวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 ต่อมาสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้น าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยใช้
เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ SME ประกอบด้วย 6 ด้าน รวม 41 ตัวบ่งชี้ ซึ่งลักษณะของตัวบ่งชี้มี 2 ลักษณะ คือ เชิง
ระบบ (System) เชิงสมรรถนะ (Performance) โดยปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

 
1.3 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

 เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
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แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ส านัก หน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2561 
 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561    

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การวางระบบ และการสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน 
1. การวางระบบการประกันคุณภาพภายใน 
1) ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ เสนอ
แนวทาง/ก าหนดระบบ
การประกันคณุภาพ
ภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน ปีงบประมาณ 
2561 

                ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

2) หน่วยงานน าส่ง
องค์ประกอบและตัว
บ่งช้ีการประกันคณุภาพ
ภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน ปีงบประมาณ 
2561 

                ส านัก/หน่วยงาน
วิสาหกิจ 

3) ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ เสนอน า
องค์ประกอบและตัว

                ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

ส านักงานประกัน
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561    

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
บ่งช้ีการประกันคณุภาพ
ภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน ปีงบประมาณ 
2561 เสนอ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลยัพิจารณา 

คุณภาพฯ 

4) ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ เสนอ
องค์ประกอบและตัว
บ่งช้ีการประกันคณุภาพ
ภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน ปีงบประมาณ 
2561 เสนอ
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั และ สภา
มหาวิทยาลยั พิจารณา 

                

5) ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ เสนอ
แผนการพัฒนาคณุภาพ
ภายใน หน่วยงาน
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561    

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
สนบัสนุน ปีงบประมาณ 
2561 (แผนพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ) เสนอ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลยัพิจารณา 
6) ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ เสนอ
แผนการพัฒนาคณุภาพ
ภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน ปีงบประมาณ 
2561 (แผนพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ) เสนอ
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยัและสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณา 

                

7) ทบทวนองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีการประกัน
คุณภาพภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน 
ปีงบประมาณ 2561 
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561    

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ  
 - เสนอคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 
มหาวิทยาลยั 

                

- เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

                ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

 - เสนอสภา
มหาวิทยาลยั 

                

8) คู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ระดับ
ส านัก/หน่วยงาน
วิสาหกิจ ปีงบประมาณ 
2561 

                ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

 - เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ 

                 

 - เสนอคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 
มหาวิทยาลยั 

                 



12 
 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561    

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 - เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

                 

 - เสนอสภา
มหาวิทยาลยั 

                 

1)  การจัดประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
ประกันคณุภาพภายใน  

                ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

คร้ังท่ี 1                  

- ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ความพึง
พอใจผู้รับบริการ 

                 

- ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 และ 1.6                  

- ตัวบ่งช้ีที่ 1.7                   

คร้ังท่ี 2                  

    - ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 1.5 
และ 1.6 และ 1.7  

                 

2) ศึกษาดูงาน                  

 - น าเสนอสถานท่ีดูงาน
ต่อคณะอนุกรรมการ 

                 

   - จัดท าโครงการ                  

3) การเตรียมความ                  
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561    

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
พร้อม EdPEx 
4) การจัดประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจ เรื่อง 
การจัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) 
และ ระบบ E-
Document 
ปีงบประมาณ 2561 

                 

1 การติดตาม (รายงาน
การประเมินตนเอง 
พร้อมส่งเอกสาร
หลักฐานผ่านระบบ E-
document) ๔ ครั้ง/ป ี

                 

 1) ติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงานเสนอต่อ
คณะกรรมการของ
ส านัก 

                 

- รอบ 3 เดือน                 ส านักงานประกัน
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561    

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
คุณภาพฯ 

- รอบ 6 เดือน                 ส านัก/หน่วยงาน
วิสาหกิจ 

- รอบ 9 เดือน                   

- รอบ 12 เดือน                   

 2) รายงานผลการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ระดับ
ส านัก/หน่วยงาน
วิสาหกิจ ปีงบประมาณ 
2561 ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 

                 

- รอบ 3 เดือน                  

- รอบ 6 เดือน                 ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

- รอบ 9 เดือน                   

- รอบ 12 เดือน                   



15 
 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561    

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
3) รายงานผลการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ระดับ
ส านัก/หน่วยงาน
วิสาหกิจ ปีงบประมาณ 
2561ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

                 

- รอบ 3 เดือน                  

- รอบ 6 เดือน                 ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

- รอบ 9 เดือน                   

- รอบ 12 เดือน                  

1) การทาบทาม/
ประสานคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ 
หน่วยงานสนับสนุน/
หน่วยวิสาหกิจ 

                 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการ                  
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561    

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ประเมินคุณภาพภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน/
หน่วยวิสาหกิจ 
3) เสนอร่าง SAR ต่อ
คณะกรรมการส านัก 
และส านักงานประกัน
คุณภาพน าเสนอรา่ง 
SAR ต่อคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 

                 

4) ส านักงานประกัน
คุณภาพน าเสนอรา่ง 
SAR ต่อคณะกรรมการ
บริหารฯ 

                ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

5) ประเมินคณุภาพ
ภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน/หน่วย
วิสาหกิจ 

                ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

                ส านัก/หน่วยงาน
วิสาหกิจ 

6) การสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน/
หน่วยวิสาหกิจต่อ 

                ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561    

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
- คณะอนุกรรมการฯ                 ทุกหน่วยงาน 

- เสนอคณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพ 
มหาวิทยาลยั 

                 

- เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

                ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

- สภามหาวิทยาลัย                  

- เผยแพร่และแจ้งเวียน                  

ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ เสนอ
แผนการพัฒนาคณุภาพ
ภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน ปีงบประมาณ 
2561 (แผนพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ)  

                 

- คณะอนุกรรมการ
ประสานงาน 

                 

- เสนอคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 
มหาวิทยาลยั 
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561    

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
- เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

                 

- สภามหาวิทยาลัย                 ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 
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1.4 นิยามศัพท ์

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จหรือสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น ผู้บริหาร คณะกรรมการ
อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ประชาชน เป็นต้น 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนกลยุทธ์ของส านัก/หน่วยงาน ระหว่าง ปี 2560-2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธ์สาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย 2560-2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีในปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านัก/
หน่วยงาน ระหว่าง ปี 2560-2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธ์สาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 2560-2564 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัดองค์การ
หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลอง
ธรรมนอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือหาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดย
การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้งการ
แสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกข้ันตอนใน
การด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ
ให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นทีส่ าคัญ โดยฉันทามติไม่
จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

คณะกรรมการของส านัก หมายถึง คณะกรรมการบริหารส านัก หรือ คณะกรรมการประจ าส านัก ประกอบด้วย 
1. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 
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1. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประธาน    
2. รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รองประธาน   
3. หัวหน้าฝ่าย กรรมการ   
4. ผู้แทนฝ่าย  กรรมการ   
5. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ  
 

2. ส านักวิทยบริการ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา     ประธานกรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ    

2. นายสุรชัย  จูมพระบุตร     รองประธานกรรมการ 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ 

3. นางสายสุนี  ชัยมงคล     กรรมการ 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ         

4. นางสาวอุษา ผูกพันธ์     กรรมการและเลขานุการ  

 หัวหน้าส านักงานเลขานุการ       
5. นายสุรชัย ศรีใส       กรรมการ 

 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา     
6. นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อย      กรรมการ 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด           
7. นางสุภาพร ธีรพงษ์สวัสดิ์     กรรมการ 

 ผู้แทนส านักงานเลขานุการ       
8. นายวรพจน์  นวลสกุล     กรรมการ 

 ผู้แทนฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา      
9. นายอนวัช กาทอง      กรรมการ 

 ผู้แทนฝ่ายหอสมุด        
10. นางสาวขนิษฐา  ทุมมากรณ์     กรรมการ 

 ผู้แทนฝ่ายหอสมุด 

11. นางสาวชุษณา  นราจันทร์     กรรมการ 

 ผู้แทนฝ่ายหอสมุด 

12. นายพนม  จรูญแสง     กรรมการ 

 ผู้แทนฝ่ายหอสมุด 

13. นางนันทา  กิจแสวง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. ส านกังานอธิการบดี ได้แก่ คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบคุคลและวิเทศสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั รองประธานกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ กรรมการ 
7. หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ 
8. หัวหน้าส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ กรรมการ 
9. หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
10. หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพนัธ ์ กรรมการ 
11. หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
12. หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ กรรมการ 
13. หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
14. หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ กรรมการ 
15. หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
16. หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
17. หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร กรรมการ 
18. ผู้อ านวยการกองกลาง                       กรรมการและเลขานุการ 

 
4. ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้แก่ คณะกรรมการประจ าส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดย
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
4. นายมานิต รุจิวโรดม   กรรมการ 
5. นายราชพร ปทะวานิช   กรรมการ 
6. นายนภดล พัฒนะศิษอุบล   กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กรรมการและเลขานุการ 

 
5. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  ประธาน 
2. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช  กรรมการ 
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4. นายรักขิต  รัตจุมพฏ    กรรมการ 
5. ผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการและเลขานุการ 

 
6. สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์  ประธาน 
2. นายรัชนนท์ แกะมา  กรรมการ 
3. นางนลินี ธนสันติ  กรรมการ 
4. น.ส.สายรุ้ง ดินโคกสูง    กรรมการ 
5. น.ส.เขมจิรา หนองเป็ด กรรมการ 
6. ผู้จัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  เลขานุการ 

แผนบริหารบุคคล หมายถึง แผนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ เหมาะสมกับการต้องการของหน่วยงาน การบ ารุงรักษาการพัฒนาตลอดจนการให้พ้นจากงาน เพื่อให้
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (เสนา_2539) 

แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ในการพัฒนาบุคลากรตามสาขา
วิชาชีพ เพื่อธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป 
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บทท่ี 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก หน่วยงานวิสาหกิจ 

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านัก หน่วยงานเทียบเท่า 
 
หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับบริบท            
ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ประกอบด้วย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา พ.ศ. 2553 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 รวมทั้ง
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)              
โดยจัดท าเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553) 

แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2561 
มุ่งพัฒนาคุณภาพให้สอดรับกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย และมุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันที่ยอมรับใน
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ได้พัฒนาคุณภาพตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ก าหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553) ซึ่งแนวทางการ
ด าเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และความเคลื่อนไหวด้าน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ อาทิกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในพ.ศ. 2553 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

การจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ  
ในระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ตามระบบและกลไกที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพ  
ที่แท้จริง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  
แนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แยกออกเป็น 4 ขั้นตอน ตามระบบวงจรการพัฒนา
คุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) 
และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) 

วงรอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 
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2.2 การคิดค านวณคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก ่

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วย มีทั้งหมด 8 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ โดยประเมินตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / 
Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act)  

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีทั้งตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
โดยแต่ละหน่วยงานพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจและบริบทของหน่วยงาน  

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มี

ค่าคะแนนตั้งแต่ 1 – 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงาน ได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ถือว่าได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ  อยู่ในรูปของร้อยละ หรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน 
1 – 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (จุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้ ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย
เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละ หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 
ไว้ 
 
ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
 การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 3 
ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
 5.4975 เป็น 5.50 
 4.6428 เป็น 4.64 
 89.5892 เป็น 89.59 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ได้ด าเนินการใด ๆ หรือ

ด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 0.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก   
 

อ้างแหล่งที่มาของเกณฑ์การประเมิน ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 
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2.3 ค่าเป้าหมาย 
การประเมินเป้าหมายไม่มีการก าหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ประเมิน

เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถ้าตัวบ่งชี้ใดมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือสูงกว่า
เป้าหมาย ถือว่าการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้การก าหนดเป้าหมายไม่ควรก าหนดต่ ากว่าผลการด าเนินงานในปทีี่
ผ่านมา 
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สรุปค่าเป้าหมายระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้
ส านักคอมพิวเตอรฯ์ ส านักวิทยบริการ ส านักงานอธิการบด ี ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 
1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
1.3 ภาวะผู้น า 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 
1.4  การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 
1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 
1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
1.8กระบวนการประเมินความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า 

5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 

คะแนนการประเมิน 4.25 4.50 4.88 4.63 4.63 4.63 4.88 5.00 4.88 4.13 4.13 5.00 
องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
1.ด้านสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2.ด้านสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนการประเมิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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บทท่ี 3 
องคป์ระกอบ ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

 
3.1 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ              
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน       
ตัวบ่งชี้  1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร      
ตัวบ่งชี้  1.3 ภาวะผู้น า      
ตัวบ่งชี้  1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้  1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ตัวบ่งชี้  1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ     
ตัวบ่งชี้  1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้  1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/

หน่วยงานเทียบเท่า 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนา
และการด าเนินงานของสถาบันเพื่อให้สถาบันด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้นมีคุณภาพ มีความเป็น
สากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบัน 
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้องค านึงถึง
หลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการด าเนินงาน และ
น าเสนอคณะกรรมการของส านัก เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจและก าหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4 มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจ 

5 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการของส านัก* 

6 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการของส านัก* 

7 มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของส านัก* ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจ าปีหรือแผนกลยุทธ์ 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1 มีแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากร ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และก าหนดตัวบ่งชี้และค่า

เป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

2 มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

3 มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

4 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  

7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 1.3 ภาวะผู้น า 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมรัก
ความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดีเปิดโอกาสให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาและก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้า
อย่างรวดเร็ว 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1 คณะกรรมการของส านัก* ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน  

2 คณะกรรมการประจ าส านัก หรือคณะกรรมการบริหารส านัก* มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ล่วงหน้า และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

3 ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

4 ผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสังกัด 

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักเต็ม

ตามศักยภาพ   

6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้ 
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และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก 
การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับพันธกิจของส านักอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

เพื่ อให้สถาบัน อุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัยกิจกรรม  
และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 
และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) 
เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดย
ค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทา
ความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน 
มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทนัต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์เป็นส าคัญ 
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เกณฑ์มาตรฐาน :  
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ

หน่วยงาน 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ  2 

และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง  

4 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการของ

ส านัก*เพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

5 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการของส านัก*ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณถัดไป 

6 มีผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือปีงบประมาณปัจจุบันและมีระดับ

ความเสี่ยงลดลง 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

หมายเหตุ : 
      คะแนนการประเมินจะเท่ากับ (0) หากพบว่า เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น ภายในสถาบัน ในรอบปีการประเมิน ที่
สง่ผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความ
มั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยง หรือ
ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายใน

สถาบัน ทั้งๆที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันได้หรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมากจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็น
ข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา
ปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
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หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็น
ศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 

การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก ่
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเร่ืองร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบันเหตุการณ์
ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมาจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุ ทธ์
ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถ
ด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืนๆ ที่
สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการ
ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ
กิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1 มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2 มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจของหน่วยงาน การพัฒนาหน่วยงาน

และบุคลากร 

3 มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการของส านัก อย่างน้อยปีละ 1 

คร้ัง 

4 มีการตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

5 การติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้ในการวางแผน

และการตัดสินใจ 

6 มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงาน 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชน ให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1 มีการก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของส านักและ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ทั้งนี้เป็นระบบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา

มหาวิทยาลัย 

2 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ  

2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการของส านักตามก าหนดเวลา และ 

3) การน าผลการประเมินคุณภาพภายใน จัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการท างานของหน่วยงาน 

3 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 

4 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพตามพันธกิจของส านัก 

5 มีการเข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอก

สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการจัดท าแผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

3. มีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านัก อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และมีผลการ

ประเมินความพึงพอใจในคร้ังสุดท้ายเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00   

4. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อที่ประชุมคณะกรรมการของส านักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

5. มีการน าผลประเมินความพึงพอใจ หรือข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจ  มาจัดท าแผน

ปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
3.2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
 

ส านัก/หน่วยงาน 
จ านวนตัวบ่งช้ี 

ด้านสนับสนุนการด าเนนิงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

ด้านสนับสนุนการด าเนนิงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3 4 
ส านักวิทยบริการ 6 5 
ส านักงานอธิการบดี 2 3 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 2 1 
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➢ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน  

1. ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน มีจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสนิใจตามแผนทีก่ าหนด 

3. ติดตามผลการด าเนนิงานตามแผน 

4. สรุปผลและรายงานน าเสนอผูบ้ริหาร 

5. น าผลการด าเนนิงานไปปรับปรงุ 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีแผนการด าเนนิการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

3. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการประเมนิไมน่้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 

5. มีการน าการประเมินความพงึพอใจไปปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

2. มีการด าเนินงานประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามแผนที่

ก าหนด 
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 

6. มีการน าการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุง 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
2. ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย มีจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดบัความส าเร็จในการพัฒนา ระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจิตอล 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีแผนปฏิบัติงานการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน มหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจิตอลบรรจุในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

2. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด 

3. มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานที่ก าหนด 

4. จัดท ารายงานและเสนอต่อผู้บริหาร 

5. มีการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักเพื่อให้ข้อเสนอแนะและน าผลการด าเนินงาน

ไปปรับปรุง แผนปฏิบัติงานปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.5 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (ฐานข้อมูลที่ส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ พัฒนาขึ้น) 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย 

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลาง ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 

5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงการ 
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดบัความส าเร็จการพัฒนาระบบสื่อสารองค์กรผ่าน Mobile Application  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ Mobile Application เชื่อมโยงกับระบบบุคลากร และบริการนักศึกษา 

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

3. มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสื่อสารองค์กร Mobile Application อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 

5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดบัความส าเร็จของการบริการวิชาการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการก าหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับแผนปฏบิัติงานประจ าปี 

2. มีการจัดท าแผนการด าเนนิงานการบริการวิชาการ 

3. ด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการที่ก าหนด 

4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 

5. น าผลการด าเนนิงานไปปรับปรงุการให้บริการวิชาการ 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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➢ ส านักวิทยบริการ 
1. ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน มีจ านวน 6 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระยะเวลาของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาไทย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการจัดซื้อนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ จนกระทั่งได้รับหนังสือจากผู้แทนจ าหน่าย 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

46-50 วันท าการ 41-45 วันท าการ 36-40 วันท าการ 31-35 วันท าการ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

30 วันท าการ 
  
หมายเหตุ : อ้างอิงมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) มกราคม 2560 
 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์และลงรายการบรรณานุกรม 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่วิเคราะห์และลงรายการแต่ละระเบียนบรรณานุกรมที่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ จนถึงวันที่ส่งงานบริการเพื่อน าออกให้บริการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มากกว่า 12 
วันท าการ 

10-12 วันท าการ 7-9 วันท าการ 4-6 วันท าการ 1-3 วันท าการ 

 

หมายเหตุ : อ้างอิงมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) มกราคม 2560  
 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ร้อยละของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ประเภทหนังสือทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ตามจ านวนชื่อเร่ืองที่จัดซื้อมีการใช้ในช่วง 1 ปี หลังจากการซื้อ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 75 

ร้อยละ 80-
84.99 

ร้อยละ 85-
89.99 

ร้อยละ 90-
94.99 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
95 
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หมายเหตุ : อ้างอิงมาตรฐานการปฏิบัติ งานและตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษาข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) มกราคม 
 
ตัวบ่งชี้ 2.4 ร้อยละของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ประเภทวารสารตามจ านวนชื่อเรื่องที่
จัดซื้อมีการใช้ในช่วง 1 ปี หลังจากการซื้อ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 75 

ร้อยละ 80-
84.99 

ร้อยละ 85-
89.99 

ร้อยละ 90-
94.99 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
95 

 
หมายเหตุ :อ้างอิงมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกระบวนการหลักห้ องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษาข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) มกราคม 2560 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ผู้ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยเฉลี่ยทุกโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 51-59.99 ร้อยละ 60-69.99 ร้อยละ 70-79.99 มากกว่าหรือเท่ากับ 
  ร้อยละ 80 

 
ตัวบ่งชี้ 2.6 เครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานห้องสมุด 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีนโยบาย แผนกลยุทธ์ โครงการ และแผนการด าเนินงานเครือข่ายห้องสมุด 

2. มีคณะกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการฯ และมีการจัดประชุมหรือ
ปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

3. มีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด   

4. มีการก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินงาน 

5. เกิดผลความร่วมมือในเครือข่ายห้องสมุด 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 
2. ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 2.7 ร้อยละการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
 การเข้าใช้ หมายถึง การเข้าถึง (access) การสืบค้น (Search) การเลือกดู (view) และการดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ห้องสมุดจัดหาทุกรูปแบบ และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดซื้อ 
 
สูตรการค านวณ  

จ านวนคร้ังการเข้าใช้ปีทีป่ระเมนิ ลบ จ านวนคร้ังการเข้าใชป้ีทีผ่่านมา  
                     จ านวนคร้ังที่เข้าใช้ในปีทีผ่่านมา 

เกณฑ์การประเมิน 

 
หมายเหตุ : อ้างอิงมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุด  
สถาบันอุดมศึกษาข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) มกราคม 2560  

 
ตัวบ่งชี้ 2.8 การผลิตสื่อที่สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า การวิจัย และภารกิจของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

60-64 เร่ือง 65-69 เร่ือง 70-74 เร่ือง 75-79 เร่ือง มากกว่าหรือเท่ากับ 80 เร่ือง 
 
ตัวบ่งชี้ 2.9 การจัดพื้นที่สร้างสรรค์ 24 ชั่วโมง 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีแผนการด าเนินงานจัดพื้นที่สร้างสรรค์ 24 ชั่วโมง และด าเนินการตามแผน 
2. มีการสรุป ประเมินผลการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ 24 ชั่วโมง และรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าร้อยละ 1 ร้อยละ  
1.00-2.99 

ร้อยละ  
3.00-4.99 

ร้อยละ  
5.00-6.99 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 7 
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พื้นที่สร้างสรรค์ 24 ชั่วโมงในแต่ละภาคการศึกษาที่เปิด
ให้บริการระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.50  

4. มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ และผู้ รับบริการมาปรับปรุงพื้นที่
สร้างสรรค์ 24 ชั่วโมง  

5. มีการสรุป รวบรวมและบันทึกรูปแบบการให้บริการและเผยแพร่ใน Web blog การจัดการความรู้ของส านัก
วิทยบริการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
หมายเหตุ : สอดคล้องแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนากิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มาตรการที่ 3 จัดพื้นที่สร้างสรรค์ 24 
ชั่วโมง (24Hr. Creative Space) บริเวณพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมและแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวบ่งชี้ 2.10 สร้างแหล่งเรียนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาศิลปและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีแผนการสร้างแหล่งเรียนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาศิลปและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ

ด าเนินการตามแผน 

2. มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปี 

3. มีการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง 

4. มีการจัดเก็บสถิติผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาศิลปและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15,000 คร้ัง/เดือน 

5. มีการเผยแพร่ผลงานการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาศิลปและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ า

โขง ในการประชุมวิชาการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
หมายเหตุ : สอดคล้องแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 
 



43 
 

ตัวบ่งชี้ 2.11 การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการก าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และจัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ตาม

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง 
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 

3. มีการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
4. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และรายงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปี 
5. น าผลการประเมินตนเอง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ ไปปรับปรุง การ

ด าเนินงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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➢ ส านักงานอธิการบดี  
1. ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน 

1. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการบริการที่จะพัฒนา 
2. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดแผนการด าเนินงาน 
3. ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
4. ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินงานตามขั้นตอน/การให้บริการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 
5. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
หมายเหตุ 

1. ส านักงานอธิการบดี มีหน่วยงานในสังกัดทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน ดังนี้ 
- กองกลาง 
- กองแผนงาน 
- กองคลัง 
- กองบริการการศึกษา 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
- ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
- ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
- ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
- ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
- ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
- ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
- ส านักงานตรวจสอบภายใน 
- ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
- ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร 

2. กระบวนการ/ขั้นตอน แต่ละหน่วยงานเสนอชื่อกระบวนงาน แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร อย่างน้อยในเรื่องประปา  
ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ  โดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการจัดท าแผนการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารส านักงานอธิการบดี 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  อย่างน้อย 2 
คร้ัง/ปี ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. มีการน าข้อเสนอแนะจากข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงการด าเนินงานหรือปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
2. ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย มีจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. แต่งตั้งคณะท างานลดใช้พลังงาน ภายในมหิวทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ประกาศ/แจ้งให้ข้าราชการ เจ้าพนักงานทราบแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ก าชับให้ความร่วมมือ

ในการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง 

3. บันทึกค่าปัจจัยต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ปรากฏขึ้นบนระบบ e-report ครบทุกปัจจัยและครบทั้ง 

12 เดือน 

4. คณะท างานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งที่ 1 และบันทึกเลขที่รายงานการประชุมผ่านระบบ 

e-report 

5. คณะท างานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งที่ 2 และบันทึกเลขที่รายงานการประชุมผ่านระบบ 

e-report 

6. บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ที่ใช้ไปจริงในหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่าน

ระบบ e-report ครบ 12 เดือน 

7. บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้ไปจริงในหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ผ่านระบบ e-report ครบ 12 เดือน 
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8. เช็คผลการประเมิน ถ้าการใช้พลังงานสูงหรือต่ าผิดปกติ หาเหตุผลถ้ามีให้บันทึกเหตุผลและค านวณ

ออกมาเป็นตัวเลข เพ่ือจัดท าค าอุทธรณ์ กรณีท่ีไม่มีเหตุผลให้ไล่เช็คความถูกต้องของตัว 

9. วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ก่อนเวลา 24:00 น เช็คความครบถ้วนของข้อมูล ความถูกต้องของ

ตัวเลข ตามรายการที่ 3) ถึง 7) 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1-2 ข้อ 3 ข้อ 4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 8-9 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน  

โดยมีเกณฑ์การประเมินร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน ร้อยละระหว่าง 0  - 100 แปลผล 
ได้ ดังนี้ 

0.00 – 24.99 ไม่มีความสุขเลย 
25.00 – 49.99 ไม่มีความสุข 
50.00 -  74.99 มีความสุข 
75.00 – 100 มีความสุขมาก 

 
เกณฑ์มาตรฐาน เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จ านวนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 กิจกรรม 
2. มีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 กิจกรรม 
3. มีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3 กิจกรรม 
4. มีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 4 - 5 กิจกรรม 
5. มีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 6 - 7 กิจกรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 
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➢  ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
1. ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 หอพักมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก าหนด 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. ด าเนินการให้ครบมาตรฐานอาคารและห้องพัก 

2. ด าเนินการให้ครบมาตรฐานความปลอดภัย 

3. ด าเนินการให้ครบมาตรฐานพ้ืนที่บริการและการอ านวยความสะดวก 

4. ด าเนินการให้ครบมาตรฐานการจัดระบบบริการ 

5. ด าเนินการให้ครบมาตรฐานส่งเสริมการเรียนรู้ 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 โรงอาหารและร้านค้ามีคุณภาพมาตรฐานตามท่ีส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ก าหนด  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. ด าเนินการให้ครบมาตรฐานด้านสถานที่รับประทานอาหาร บริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหารและบริเวณ

ทั่วไป 

2. ด าเนินการให้ครบมาตรฐานด้านตัวอาหาร น้ า น้ าแข็ง เครื่องดื่ม 

3. ด าเนินการให้ครบมาตรฐานด้านภาชนะอุปกรณ์ 

4. ด าเนินการให้ครบมาตรฐานด้านการรวบรวมขยะ ห้องน้ า ห้องส้วมและน้ าโสโครก 

5. ด าเนินการให้ครบมาตรฐานด้านผู้ปรุงอาหารและผู้สัมผัสอาหาร 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 
2. ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลการด าเนินงานของส านักเพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.4 ร้อยละ 0.6 ร้อยละ 0.8 ร้อยละ 1.0 
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บทท่ี 4 
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี การประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานวิสาหกิจ 

 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ใช้กรอบการประเมินตามการรายงานวินิจฉัยสถานประกอบการ (SME) ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ทั้งหมด 6 ด้าน ซึ่งลักษณะของตัวบ่งชี้มี 2 ลักษณะ คือ เชิงระบบ (System) เชิงสมรรถนะ (Performance) 
โดยปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน โดยมีเกณฑ์ระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก ่

ระดับ 4  ดี  
ระดับ 3  ปานกลาง 
ระดับ 2  พอใช้ 
ระดับ 1  ควรปรับปรุง 

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
1. การบริหารจัดการ  

1.1 ลักษณะของผู้บริหาร 
1) มีเป้าหมาย และแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย 

2) มีการตัดสินใจบนข้อมูลจริง 

3) มีความเป็นผู้น า 

4) มีความซื่อสัตย์ และยุติธรรม ต่อลูกค้าและพนักงาน 

5) มีความคิดสร้างสรรค์ 

6) เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
1- 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
1.2 โครงสร้างการบริหาร 

1) ไม่มีการก าหนด 

2) เริ่มมีแนวคิดการแบ่งโครงสร้างการท างาน 
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3) มีการก าหนดโครงสร้างแต่ไม่ปฏิบัติตามโครงสร้างที่วางไว้ เช่น การสั่งงาน ข้ามขั้นตอน มีผู้

สั่งงานไม่ตรงตามสายงาน เป็นต้น 

4) มีโครงสร้างชัดเจนผู้ปฏิบัติงานสามรถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
1.3 จริยธรรมการบริหาร (หลักธรรมาธิบาล) 

หมายถึง การบริหารงานมีหลักเกณฑ์การท างานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เช่น ด้านการ
บริหารจัดการภายใน ด้านการเงิน ด้านพัสดุ เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน การบริหารงานมีหลักเกณฑ์การท างานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 
1.4 แผนธุรกิจ 

1) ไม่มีการก าหนด 

2) เริ่มมีแนวคิดจัดท าแผนธุรกิจ 

3) มีแผนธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ยังไม่ด าเนินการ 

4) มีแผนธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรและได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
1.5 ดัชนีชี้วัดการบริหาร 

1) ไม่มีดัชนีชี้วัด 

2) เริ่มมีแนวคิดในการจัดท าดัชนี้วัด 

3) มีการก าหนดดัชนีชี้วัดในองค์กรแต่ไม่มีการติดตาม 

4) มีการก าหนดดัชนีชี้วัดในองค์กรและมีการติดตามท่ีชัดเจนสามารถตรวจสอบตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
6. การตลาดและการขาย 

2.1 การวางแผนการขาย เป้าหมาย และผลก าไร รวมถึงการติดตามผลให้ได้ตามแผน 
1) ไม่มี 

2) มีแต่ไม่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการด าเนินงานและไม่ได้ติดตามผล 

3) มี ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการติดตามผลและปรับปรุงท าให้ได้ตามท่ีตั้งเป้าไว้ 

4) การพัฒนาปรับปรุงแผนงาน ทบทวน ปรับปรุงแผนอย่างสม่ าเสมอ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
2.2 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (ลูกค้าใหม่+ลูกค้าเก่า) การประชาสัมพันธ์และการดูแล

ลูกค้าแต่ละกลุ่ม 
1) ไม่มี 

2) มีแผนงานในการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าใหม่+ลูกค้าเก่า 

3) ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการ 12 ราย และลูกค้าใหม่เพ่ิมข้ึน 12 รายต่อปี 

4) ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการเกิน 1 รายต่อเดือน และลูกค้าใหม่เพ่ิมขึ้นเกิน 12 รายต่อปี 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
2.3 อัตราการเติบโตยอดขาย (%) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ลดลง คงเดิม เพ่ิมข้ึน 0-10% เพ่ิมข้ึน 10% ขึ้นไป 
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7. การผลิต 
3.1 การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต และระบบการซ่อมบ ารุง 

1) ส่งมอบล่าช้าเป็นประจ า 

2) ส่งมอบทันบ้างไม่ทันบ้าง  

3) ส่งมอบได้ตรงตามเวลา  

4) ส่งมอบได้ตรงตามเวลาและพัฒนาได้เร็วขึ้น  

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
3.2 ระบบการสั่งงาน 

1) การสั่งงานส่วนใหญ่เป็นการสั่งงานด้วยวาจา 

2) มีระบบสั่งงานแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น มีใบสั่งงานแต่ไม่มีรายละเอียดงานที่ชัดเจน 

3) มีระบบสั่งงานผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้ 

4) มีการสั่งงานด้วยเอกสารหรือผ่านระบบสารสนเทศท่ีมีความถูกต้องแม่นย า 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
3.3 การควบคุมต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน 

1) ไม่มีการก าหนดเกณฑ์ในการควบคุม 

2) มีการก าหนดเกณฑ์แต่ไม่มีการติดตามผลการควบคุมต้นทุน 

3) มีการก าหนดเกณฑ์และมีการควบคุมต้นทุน 

4) วิเคราะห์ บริหารจัดการลดต้นทุนได้ต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 
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3.4 อัตราต้นทุนการผลิตเทียบกับยอดขาย 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ต้นทุนเพิ่มขึ้น
มากกว่า 10 % 

 

ต้นทุนเพิ่มขึ้น
ระหว่าง 5 -10 % 

 

ต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่

เกิน 5 % หรือคง

เดิม 

ต้นทุนลดลง 
 

 
4. บัญชีและการเงิน  

4.1 ระบบบัญชีการเงินและการจัดท างบการเงิน 
หมายถึง ระบบบัญชี มีการวางผังบัญชีและบัญชีภายในองค์กร มีการรวบรวมข้อมูลด้านการเงิน 

และมีการจัดท างบการเงินเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส 
1) ไม่ได้จัดท า 

2) ไม่สามารถท าบัญชีและปิดงบการเงินภายในองค์กรได้ 

3) สามารถปิดงบการเงินภายในเป็นรายปีได้ 

4) มีการจัดท างบการเงินอย่างสม่ าเสมอ เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
4.2 การน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน 

การน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน หมายถึง การน าข้อมูลจากบัญชี และข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินมาสร้างกราฟ หรือดัชนีเพ่ือใช้เป็นตัววัดแสดงการเกิดปัญหา และสามารถท าการวิเคราะห์
ปัญหาและจัดการกับปัญหาได้ 

1) ไม่มีการน าข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหารงาน 

2) เริ่มมีแนวคิดการน าข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการการบริหารงาน 

3) มีการน าข้อมูลมาใช้บริหารงานแต่ยังไม่เป็นรูปรายงานหรือตัวเลขดัชนีที่เข้าใจง่าย 

4) มีการน าข้อมูลมาใช้บริหารงานและจัดให้อยู่ในรูปแบบของรายงานและดัชนีที่เข้าใจง่าย วัด

แนวโน้มขององค์กร 

 
 



53 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
4.3 อัตราก าไรสุทธิปีปัจจุบัน 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ขาดทุน มีก าไร 0-10 % ก าไร 11%-20% ก าไร 21% ขึ้นไป 

 
5. การจัดซื้อการจัดหา 

5.1 ขั้นตอนการจัดซื้อ 
1) ไม่มี 

2) เริ่มมีเอกสารและขั้นตอนการจัดซื้อท่ีแน่ชัดส าหรับยืนยันการจัดซื้อ 

3) มีเอกสารในการจัดซื้อแต่ยังมีบางครั้งไม่อยู่ในขั้นตอนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงสร้างอ านาจที่

วางไว้ 

4) มีระบบและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
5.2 การควบคุมงานสั่งท าภายนอก 

 ในหัวข้อนี้ให้พิจารณาผู้รับจ้างผลิต 
 ด้านคุณภาพมีการสุ่มตรวจ หรือการส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปตรวจสอบที่โรงงานผู้

รับจ้าง 

 ด้านการส่งมอบ หมายถึง การติดตามตรวจสอบเพื่อยืนยันการส่งมอบ 

1) ไม่มีระบบ ขาดเอกสารประกอบยืนยัน 

2) มีการด าเนินการบ้างแต่ไม่ต่อเนื่อง 

3) มีระบบชัดเจน มีเอกสาร ติดตามผล รายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
6. บุคลากร 

6.1 การสร้างความพอใจแก่พนักงาน 
1) ไม่มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

2) มี Turn over สูงมากเม่ือเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่งผลต่อการด าเนินงานปัจจุบัน 

3) มี Turn over พอประมาณใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

4) Turn over น้อยกว่าในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบรรยากาศในการท างานที่ดี 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
6.2 การสื่อสาร (อาจมองถึงกิจกรรมที่ท าให้เกิด Bottom Up ขึ้นมา) 

1) ไม่มี 

2) มีแต่ยังไม่มีผลงานที่น่าพอใจหรือไม่ถึงเป้าหมาย 

3) มีพนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสร้างผลงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4) มีการพัฒนาการสื่อสาร Bottom up ที่มีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
6.3 ระบบการจ่ายเงินเดือน ระดับขั้นการเลื่อนต าแหน่งงานและ การประเมินผลการท างาน 

1) ไม่มีมาตรฐานเลย 

2) เริ่มมีแนวคิดในการจัดท า 

3) มีระบบแต่ไม่ชัดเจน ไม่มีการประกาศให้พนักงานทราบ  

4) มีระบบ แสดงให้พนักงานได้ทราบมีการประเมินผลการเลื่อนต าแหน่งชัดเจนพนักงานทุกคน

เข้าใจในหลักเกณฑ์ 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
6.4 การฝึกอบรม การสร้างทักษะพนักงาน 

1) ไม่มี 

2) มีแต่ไม่ได้ผล 

3) มีและได้ผล  

4) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

6.5 สวัสดิการและความปลอดภัย 
1) ไม่มี 

2) มีแต่ไม่ได้ผล 

3) มีและได้ผล 

4) มีการพฒันาใหแหมาะสมกับสถานการณ์อย่างเสมอ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
6.6 สภาพแวดล้อมในการท างาน 5 ส. 

1) ยังไม่มีการด าเนินการเลย 

2) ท าได้น้อยกว่า 2 ส. แรก 

3) ท าได้ 2-4 ส  

4) ท าได้ประสบความส าเร็จแล้ว 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
7. นวัตกรรม และระบบสารสนเทศ 

7.1 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจและบัญชี 
1) ไม่มีการเก็บข้อมูล 

2) เริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจแต่ยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

3) มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดท าฐานข้อมูลสรุปประมวลผล  

4) มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบและสามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 
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➢ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

ใช้กรอบการประเมินตามการรายงานวินิจฉัยสถานประกอบการ (SME) ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ทั้งหมด 6 ด้าน ซึ่งลักษณะของตัวบ่งชี้มี 2 ลักษณะ คือ เชิงระบบ (System) เชิงสมรรถนะ (Performance) 
โดยปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน โดยมีเกณฑ์ระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก ่

ระดับ 4  ดี  
ระดับ 3  ปานกลาง 
ระดับ 2  พอใช้ 
ระดับ 1  ควรปรับปรุง 

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
1. ด้านการบริหารจัดการ 

1.1 ลักษณะของผู้บริหาร  

1) มีความเป็นผู้น า 

2) มีความซื่อสัตย์ และยุติธรรม ต่อลูกค้าและพนักงาน 

3) มีความคิดสร้างสรรค์ 

4) เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

1.2 อ านาจในการตัดสินใจ ให้พิจารณาตามผังโครงสร้างองค์กร  ว่ามีการก าหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ส่งผลให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 
1.3 โครงสร้างการบริการ  

1) ไม่มีการก าหนด 
2) มีแนวคิดการแบ่งโครงสร้างการท างาน 
3) มีการก าหนดโครงสร้างแต่ไม่ปฏิบัติตามโครงสร้างที่วางไว้ เช่นการสั่งงานข้ามข้ันตอน สั่งงาน

ไม่ตรงตามสายงาน 
4) มีโครงสร้างชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
1.4 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้บริหารมีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านคุณภาพ

อาหารและเครื่องดื่ม หรือรักษาลูกค้าให้คงอยู่ต่อไป 
1) ไม่มีการจัดท าเมนูอาหารและเครื่องดื่ม 
2) มีการจัดท าเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่สอดคล้องกับราคา 
3) มีการปรับปรุงเมนูอาหารและเครื่องดื่มให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
4) มีการปรับปรุงคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มตามข้อเสนอแนะของลูกค้า 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
1.5 จริยธรรมการบริหาร (หลักธรรมาภิบาล) การบริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

หมายถึง การบริหารงานมีหลักเกณฑ์การท างานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เช่น ด้านการ
บริหารจัดการภายใน ด้านการเงิน ด้านพัสดุ เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน การบริหารงานมีหลักเกณฑ์การท างานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 
1.6 แผนธุรกิจ  

1) ไม่มีแผนธุรกิจ 
2) เริ่มมีแนวคิดจัดท าแผนธุรกิจ 
3) มีแผนธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ยังไม่ด าเนินการ 
4) มีแผนธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรและได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 
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1.7 ผลการด าเนินธุรกิจ  

1) ขาดทุน 
2) เสมอตัว 
3) ก าไร 
4) มีก าไรต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
1.8 ดัชนีชี้วัดการบริหาร  

1) ไม่มีดัชนีชี้วัด 
2) เริ่มมีแนวคิดในการจัดท าดัชนีชี้วัด 
3) มีการก าหนดดัชนีชี้วัดในองค์กรแต่ไม่ได้มีการติดตาม 
4) มีการก าหนดดัชนีชี้วัดในองค์กรและมีการติดตามท่ีชัดเจนสามารถตรวจสอบตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 
2. ด้านการตลาดและการขาย 

2.1 กลยุทธ์การดูแลลูกค้าใหม่ และเก่า  

1) ไม่มี 

2) มีแต่ยังไม่มีการใช้ 

3) มีการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม 

4) การพัฒนาแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

2.2 การวางแผนเป้าหมายและผลก าไร รวมถึงการติดตามผลให้ได้ตามแผน  

1) ไม่มี 

2) มีแต่ไม่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการด าเนินงานและไม่ได้ติดตามผล 

3) มี ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการติดตามผลและปรับปรุงท าให้ได้ตามท่ีตั้งเป้าไว้ 

4) การพัฒนาปรับปรุงแผนงานทบทวนปรับปรุงแผนอย่างสม่ าเสมอ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

2.3 การบริหารลูกหนี้  

1) มีระบบ 

2) มีการก าหนดอายุลูกหนี้แต่ละหน่วยงาน 

3) มีการก าหนดอายุลูกหนี้และได้ติดตามให้เป็นไปตามเงื่อนไข 

4) มีการวางแผนในการบริหารจัดการลูกหนี้ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

2.4 โครงสร้างองค์กรและกิจกรรมการขาย  

1) ไม่มีโครงสร้างที่แน่ชัด 

2) เริ่มมีแนวคิดในการจัดโครงสร้าง 

3) มีโครงสร้างและมีการด าเนินงานแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

4) มีโครงสร้างและมีการด าเนินกิจการการขายท่ีมีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

2.5 ข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์  

1) ไม่มี 

2) มีการประชาสัมพันธ์แต่ยังไม่สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความสนใจได้ 

3) มีการประชาสัมพันธ์และมีลูกค้าให้ความสนใจในการสั่งซื้อ 

4) มีการพัฒนาประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมแต่ละกลุ่มลูกค้าและมีการสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่ๆ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

2.6 นโยบายด้านราคาการแข่งขัน 

1) ไม่มี 

2) มีแนวคิดในการด าเนินการ 

3) มีการวางแผนแต่ยังไม่สามารถแข่งขันได้ 

4) มีการวางแผนและสามารถแข่งขันได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามขอ้ 4 

 

2.7 ช่องทางจัดจ าหน่าย หมายถึง การวางแนวทางในการกระจายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

รวมทั้งการติดตามและประเมินผลของช่องทางจัดจ าหน่าย 

1) ไม่มีการวางระบบ 

2) มีการก าหนดช่องทางแต่ไม่มีการประเมินผล 

3) มีการก าหนดช่องทางและติดตามผลการขายแต่ละช่องทางอย่างต่อเนื่อง 
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4) มีการพฒันาช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่เสมอเพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

2.8 การจัดการค าร้องเรียนจากลูกค้า  

1) ไม่มีระบบ 

2) มีระบบรับค าร้องเรียนแต่ไม่มีมาตรการแก้ไขหรือป้องกันเพ่ือควบคุมปัญหา 

3) มีระบบรับค าร้องเรียนมีมาตรการแก้ไขและสร้างระบบป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า 

4) มีการบริหารจัดการเพื่อลดข้อร้องเรียน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

2.9 การสร้างความพอใจแก่ลูกค้า 

1) ไม่มี 

2) มีการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า 

3) มีการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าบางรายแต่ยังไม่สามารถน ามาใช้เพ่ือสร้างความพึง

พอใจของลูกค้า 

4) มีการส ารวจและรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพ่ือสร้างความพึงพอใจของลูกค้า 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

2.10 อัตราการเติบโตยอดขาย 

1) ไม่มีการเติบโต 

2) เติบโต 1-5% 

3) เติบโต 6-10% 
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4) เติบโต 15% ขึ้นไป 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

3. ด้านการบริการ 

3.1 ผังโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ 

1) ไม่มีการก าหนดผังโครงสร้างองค์กร 

2) เริ่มมีการก าหนดผังโครงสร้างองค์กร 

3) มีการก าหนดผังโครงสร้างองค์กรแต่ไม่มีการก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจน 

4) มีการวางโครงสร้างและผู้รับมอบอ านาจหน้าที่ปฏิบัติ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

3.2 การวางแผนและควบคุมการบริการ 

1) ส่งมอบล่าช้าเป็นประจ า 

2) ส่งมอบทันบ้างไม่ทันบ้าง 

3) ส่งมอบได้ตรงตามเวลา 

4) ส่งมอบได้ตรงตามเวลาและพัฒนาได้เร็วขึ้น 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

3.3 ระบบสั่งงาน  

1) การสั่งงานส่วนใหญ่เป็นการสั่งงานด้วยวาจา 

2) มีระบบการสั่งงานแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
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3) มีระบบสั่งงานผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้ 

4) มีการสั่งงานด้วยเอกสารหรือผ่านระบบสารสนเทศ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

3.4 การตรวจสอบ QC (การควบคุมคุณภาพบริการ)  

1) มีการร้องเรียน(Guest Complint)การบริการจากลูกค้าทุกครั้งที่มีการใช้บริการ 

2) มีการร้องเรียน(Guest Complint)การบริการจากลูกค้าบางครั้งท่ีมีการใช้บริการ 

3) มีการร้องเรียน(Guest Complint)การบริการจากลูกค้าบางครั้งที่มีการใช้บริการและมีการ

แก้ไข 

4) มีการร้องเรียน(Guest Complint)การบริการจากลูกค้าบางครั้งที่มีการใช้บริการและมีการ

แก้ไขและไม่มีการร้องเรียนประเด็นเดิมซ้ าอีก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

3.5 การควบคุมต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน 

1) ไม่มีการก าหนดเกณฑ์ในการควบคุม 

2) มีการก าหนดเกณฑ์แต่ไม่มีการติดตามผลการควบคุมต้นทุน 

3) มีการก าหนดเกณฑ์และมีการควบคุมต้นทุน 

4) วิเคราะห์ บริหารจัดการลดต้นทุนได้ต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 
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3.6 คู่มือขั้นตอนการท างาน 

1) ไม่มี 

2) มีแต่ไม่ได้น ามาใช้ในการปฏิบัติ 

3) มีคู่มือ พนักงานเข้าใจและน าไปปฏิบัติในการท างาน 

4) มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันและพนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

3.7 ระบบการซ่อมบ ารุง 

1) การซ่อมบ ารุงหลังเหตุขัดข้อง 

2) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันภายในโรงงาน 

3) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันอย่างจริงจัง 

4) การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

3.8 อัตราต้นทุนการผลิตเทียบกับยอดขาย 

1) ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุน 

2) เริ่มมีแนวคิดในการวิเคราะห์การจัดท าต้นทุน 

3) มีการวิเคราะห์ต้นทุนเป็นบางครั้ง 

4) มีการวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 
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4. ด้านบัญชีและการเงิน 

4.1 ระบบบัญชีการเงินและการจัดท างบการเงิน ระบบบัญชีมีการวางผังบัญชีภายในองค์กร มีการ

รวบรวมข้อมูลด้านการเงิน และมีการจัดท างบการเงินเป็นรายเดือน หรือไตรมาส 

1) ไม่ไดจ้ัดท า         

2) ไม่สามารถท าบัญชีและปิดงบการเงินภายในองค์กรได้         

3) สามารถปิดงบการเงินเป็นรายปี         

4) มีการจัดท างบการเงินอย่างสม่ าเสมอเป็นรายเดือนหรือไตรมาส  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

       

4.2 การน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน หมายถึง การน าข้อมูลจากบัญชี และข้อมูลจาก

การายงานทางการเงินมาสร้างกราฟ หรือดัชนีเพ่ือใช้เป็นตัววัดแสดงการเกิดปัญหา และสามารถท าการ

วิเคราะห์ปัญหาและจัดการกับปัญหาได้ 

1) ไม่มีการน าข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหารงาน         

2) เริ่มมีแนวคิดการน าข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหารงาน         

3) มีการน าข้อมูลมาใช้บริหารงานแต่ยังไม่เป็นรูปรายงานหรือตัวเลขดัชนีที่เข้าใจง่าย   

4) มีการน าข้อมูลมาใช้บริหารงานและจัดให้อยู่ในรูปแบบของรายงานและดัชนีที่เข้ าใจง่าย วัด

แนวโน้มขององค์กร 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

4.3 การควบคุมก าไร ความสามารถในการท าก าไร การเพ่ิมผลิตภาพ (productivity) การใช้

จุดคุ้มทุนในการวิเคราะห์    

1) การควบคุมก าไร หมายถึง มีการสร้างงบประมาณรายจ่ายเพ่ือใช้ในการควบคุมการใช้จ่าย
ต่างๆ รวมถึงต้นทุนการผลิต 
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2) ความสามารถในการท าก าไร หมายถึง การเปรียบเทียบความสามารถในการท าก าไรเป็น
อย่างไร เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม  

3) การเพ่ิมผลผลิต หมายถึง การใช้ทรัพยากรบุคคลให้เต็มศักยภาพ 
4) การใช้ BEP เพ่ือวิเคราะห์ประกอบการตั้งราคาขาย ในหัวข้อนี้ให้ใช้การประเมินแบบพิเศษ 

ดังนี้ 
หัวข้อ คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 

การควบคุมก าไร ไม่มีระบบ มีระบบแต่ไม่สามารถควบคุมได้ 
ตามงบประมาณรายจ่าย 
แตกต่างกันมาก 

มีระบบสามารถควบคุมได้
ตามงบประมาณรายจ่ายหรือ
ใกล้เคียง 

ความสามารถในการท า
ก าไร 

ไม่มี
ความสามารถ
ในการท า
ก าไร 

มีความสามารถในการท าก าไรแต่
น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าใช้จ่าย
ประจ าปี 

มีความสามารถในการท าก าไร
แต่มากกว่าหรือเท่ากับ
ค่าใช้จ่ายประจ าปี 

การเพ่ิมผลผลิต ไม่มีแผนการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

มีแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือให้พนักงานเกิด 
Multi-skill 

มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือให้พนักงานเกิด Multi-
skill ตามแผน 

การใช้ BEP ไม่มี 1.มีแต่ไม่ได้ค านึงการสอดคล้อง
2.สร้างจากพ้ืนฐานที่ไม่ถูกต้อง 3.
ไม่ได้น าไปใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือ
หาทางในการลดต้นทุนคงที่หรือ
แปรผัน 

1.มีการใช้พิจารณาและ
สอดคล้องกับก าลังการผลิต 
2.มีการน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ในการลดต้นทุนด้าน
ใดด้านหนึ่งโดยมีวีการที่แสดง
ให้เห็นผลชัดเจน 

 
ซึ่งเมื่อรวมคะแนน 4 หัวข้อข้างต้น แล้วน ามาเทียบค่าคะแนน ดังนี้ 

1. ผลรวมน้อยกว่า 3 คะแนน ให้อยู่รวมระดับ 1  
2. ผลรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 3 แต่น้อยกว่า 5 คะแนนให้อยู่ในระดับ 2 
3. ผลรวมมากกว่า 5 แต่น้อยกว่า 7 คะแนนให้อยู่ในระดับ3 
4. ผลรวมเท่า 8 คะแนน ให้อยู่ในระดับ 4 

4.4 การวางแผนทางการเงิน หมายถึง การวางแผนพิจารณาแหล่งที่มาของเงิน การใช้เงิน และการ
วางแผนในงบกระแสเงินสดเพ่ือใช้ในการช าระหนี้ 

1) ไม่มี         
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2) เริ่มมีแนวคิดในการจัดท า         
3) มีแต่ไม่ถูกต้องหรือมีการท างบกระแสเงินสดแต่ไม่ถูกน าไปใช้ในการวางแผน     
4) มีและน าไปใช้ในการวางแผนอย่างเหมาะสม   

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

4.5 แผนการลงทุน  
1) ไม่ได้จัดท าแผน         
2) เริ่มมีแนวคิดในการจัดท า         
3) มีการจัดท าแต่ไม่สามารถควบคุมได้         
4) มีการจัดท า และควบคุมได้เป็นไปตามแผนการลงทุน   

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

       
4.6 ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 

1) ไม่มี         
2) เริ่มมีแนวคิดการจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ         
3) มีการจัดท าระบบการตรวจสอบย้อนกลับ         
4) มีการจัดท าระบบการตรวจสอบย้อนกลับมีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน       

  
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

  

5. ด้านการจัดซื้อและจัดหา 

5.1 ขั้นตอนการจัดซื้อ 

1) ไม่มี 

2) เริ่มมีเอกสารและข้ันตอนการจัดซื้อท่ีแน่ชัดส าหรับยินยันการจัดซื้อ 
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3) มีเอกสารใช้ในการจัดซื้อแต่ยังมีบางครั้งไม่อยู่ในขั้นตอนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงสร้างอ านาจที่

วางไว้ 

4) มีระบบและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

5.2 การติดตามการส่งวัตถุดิบ มีการตรวจรับและตรวจสอบคุณภาพ  

1) ไม่มีระบบ 

2) เริ่มมีแนวคิดในการจัดท าระบบ 

3) มีระบบแต่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมด 

4) มีระบบและสามารถควบคุมได้ทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

5.3 การเบิกจ่ายและช าระค่าสินค้า ถูกต้องตามเวลา  

1) ไม่มีระบบ 

2) การเบิกจ่ายช าระสินค้าไม่ถูกต้องตามเวลาทุกครั้ง 

3) มีการเบิกจ่ายช าระสินค้าไม่ถูกต้องตามเวลาทุกครั้ง 

4) มีการเบิกจ่ายช าระสินค้าไม่ถูกต้องตามเวลาเป็นบางครั้ง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

 

6. ด้านบุคลากร 

6.1 การสร้างความพอใจแก่พนักงาน 
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1) ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล         

2) มี turn over สูงมากในอุตสาหกรรมเดียวกันส่งผลต่อการด าเนินงานปัจจุบัน     

3) มี turn over พอประมาณใกล้เคียงอุตสาหกรรมเดียวกัน         

4) มี turn over น้อยกว่าในอุตสาหกรรมเดียวกันและบรรยากาศในการท างานที่ดี   

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

  

6.2 การสื่อสารภายในองค์กร 

1) ไม่มี         

2) มีแต่ยังไม่มีผลงานที่น่าพอใจ         

3) มี พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสร้างผลงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   

4) มีการพัฒนาสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

         

6.3 ระบบการจ่ายเงินเดือน ระดับข้ันการเลื่อนต าแหน่งงานและ การประเมินผลการท างาน 

1) ไม่มีมาตรฐาน         

2) เริ่มมีแนวคิดในการจัดท า         

3) มีระบบแต่ไม่ชัดเจน ไม่มีการประกาศให้พนักงานทราบ         

4) มีระบบแสดงให้พนักงานทราบมีการประเมินการเลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจนพนักงานทุกคนเข้าใจ

ในหลักเกณฑ์  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 
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6.4 การฝึกอบรมการสร้างทักษะพนักงาน  

1) ไม่มี         

2) ร้อยละ 25 ของจ านวนพนักงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง         

3) ร้อยละ 50 ของจ านวนพนักงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง         

4) ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของจ านวนพนักงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

         

6.5 สวัสดิการและความปลอดภัย 

1) ไม่มี         

2) มีแนวคิดในการจัดท าสวัสดิการและความปลอดภัยให้กับพนักงาน       

3) มีระบบสวัสดิการให้กับพนักงาน         

4) มีการพัฒนาระบบสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 

        

6.6 สภาพแวดล้อมในการท างานเรื่อง 5 ส. 

1) ยังไม่ได้ด าเนินการ         

2) ท าได้น้อยกว่า 2 ส.แรก         

3) ท าได้ 2-4 ส.         

4) ท าได้ประสบความส าเร็จ  
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 

ด าเนินการได้ตามข้อ 1 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 
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บทท่ี 5 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 

 
5.1 กรอบการประเมินคุณภาพภายใน 
 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน โดยหลักการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบแนวทางที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งส านักงาน
ประกันคุณภาพฯ ได้มีการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

1) ส านัก /หน่วยงานเทียบเท่า โดยเห็นชอบหลักการเดิม ซึ่งประเมินรวมทุกส านัก โดยใช้ผลการ
ด าเนินการตามปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)  

2) หน่วยงานวิสาหกิจ ประเมินตามเกณฑ์ SME ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัย โดยใช้ผลการด าเนินการตามปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
 

5.2 แนวทางและแผนการประเมินคุณภาพภายใน 
ส านักงานประกันคุณภาพฯ  ได้จัดท าแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก หน่วยงาน

วิสาหกิจ ดังต่อไปนี้ 

➢ ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ประกอบด้วย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการ  
ส านักงานอธิการบดี  และส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   

 
ประเด็น รายละเอียด 

1.1 รูปแบบการประเมิน ประเมินรวม 
1.2  จ านวนของคณ ะกรรมการ
ประเมิน  

ไม่น้อยกว่า 7 คนต่อคณะ  ประกอบด้วย 
1) ประธาน           1 คน  
2) กรรมการ          5 คน 
3) เลขานุการ         1 คน  

1.3 คุณสมบัติคณะกรรมการประเมิน 
1)  คุณสมบัติของกรรมการ 1) เปนผูประเมินจากภายในหรือภายนอกสถาบันก็ได้ และ  

2) เป็นผู้บริหารระดับคณะ รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี   
3) เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
และสถาบันของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ  
4) เปนผูประเมินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะและ
สถาบัน ที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดหรือสถาบันอื่นจัดขึ้น 
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ประเด็น รายละเอียด 
2) ประธานคณะกรรมการ* 1) เปนผูประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได้ ในกรณีที่เปนผู

ประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะที่ประเมิน และ 
2)ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะหรือสถาบันของ สกอ.” 
หมายเหตุ   ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ประเมินจะต้องมีอย่างน้อย 1 คนที่มี
ประสบการณ์การประเมินแบบ EdPEX หรือ TQA 

3) เลขานุการคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ส านักประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน 

1) คณะเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน พร้อม
ก าหนดวันประเมินแต่ละคณะ ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) ส านั กงานประกันคุณภาพฯ ประสานงานและจัดท าค าสั่ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะ 
หมายเหตุ   ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ประเมินจะต้องมีอย่างน้อย 1 คนที่มี
ประสบการณ์การประเมนิแบบ EdPEX หรือ TQA 

1.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ระดับส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่า 

เสนอแนวทางเพ่ือพิจารณา 1 รูปแบบ คือ  
1) ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการ
เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ประธานกรรมการ) 3,000 บาท/วัน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน(ประธานกรรมการ)    2,500 บาท/วัน 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(กรรมการ)            2,000 บาท/วัน 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ)              1,500 บาท/วัน 
5. เลขานุการ                                           750  บาท/วัน 

1.6 ช่วงเวลาการประเมิน ก าหนดช่วงการประเมิน ระหว่างวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2561 
1.7 เงื่อนไขเพิ่มเติม - 

 

➢ หน่วยงานวิสาหกิจ ประกอบด้วย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว  

ประเด็น หน่วยวิสาหกิจ 
1.1 รูปแบบการประเมิน - ประเมินแยก 

- ประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
1.2 หน่วยงานที่ รับการ 2 หน่วยงาน คือ  
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ประเด็น หน่วยวิสาหกิจ 
ประเมิน - โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
1.3 จ านวนวันประเมิน 1 วัน 

1.4ระยะเวลาการประเมิน ก าหนดช่วงการประเมิน ระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2561 

1.5 จ านวนคณะกรรมการ

ประเมินฯ 

ไม่น้อยกว่า 3 คน/หน่วย 
1) ประธาน 1 คน 
2) กรรมการ 2 คน   
3) เลขานุการ 1 คน  

1.6 การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ 

1) หน่วยงานเสนอรายชื่อ ค.กก.ประเมิน และก าหนดวันประเมิน 
2) สนง.ประกันฯ ประสานและจัดท าค าสั่งฯ 

1.7 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการประเมินฯ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเป็นกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน : ระดับหลักสูตร (ประกาศ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2559) 

1.8 งบประมาณการตรวจ

ประเมินฯ 

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย 

1.9 วงรอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2561 
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บทท่ี 6 
แนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) 

 
 รูปแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ส านัก หน่วยงานวิสาหกิจ ดังนี้ 
 

ตามมติคณะอนุกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 20 
มีนาคม 2561 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ส านัก หน่วยงานวิสาหกิจ 
ปีงบประมาณ 2561 โดยให้น าเสนอตัวอย่างการเขียน SAR ของส านัก หน่วยงานวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ 2560 
ดังนี้  
ตัวบ่งชี้  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน โดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 
 

1.  มีการจัดท าแผนกลยทุธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน และแผนกลยทุธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 
และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเปา้หมายการ
ด าเนินงาน และน าเสนอคณะกรรมการของส านัก เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ผลการด าเนินงาน : 
     ส านักคอมพิวเตอร์ฯ จัดให้มีการจัดท าแผนกลยุทธท์ี่มีความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส านักคอมพิวเตอร์ฯ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี ทัง้ในกลุ่มตัวแทน
นักศึกษา และกลุ่มอาจารย์ บุคลากร จากคณะ/ส านัก/หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ ในคราวการประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 (OCN1.1-1.1)  รวมทั้ง
สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี โดยไดด้ าเนนิการ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่ง
รายละเอียดประกอบไปด้วย (OCN1.1-1.2)  
         ส่วนที่ 1  สภาพปัจจบุนัของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
         ที่ตั้ง, ประวัติความเป็นมา, ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ, เป้าหมายเชงิกลยุทธ,์ วัตถุประสงค์, โครงสร้าง
การบริหารงาน, อัตราก าลัง และนโยบายและการบริการจัดการภายใน เป็นตน้ 
         ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2561) 
         ปรัชญา/วิสัยทัศน/์พันธกิจ, กลยุทธ์ ระยะ 5 ป(ีพ.ศ. 2560-2564), ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 
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และรายละเอียดในแต่ละกลยทุธ์ เป็นต้น 
         ส่วนที่ 3 การระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ SWOT โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวแทนนักศึกษา และกลุ่ม
ตัวแทนผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
         ส่วนที่ 4 ภาพกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

2. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัตกิาร  
          ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ไดม้ีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการ
และแผนปฏิบัตงิานรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ระหว่างวนัที่ 6-7 ตุลาคม 2559 โดยมี
รายละเอียดในการจัดสัมมนา ดงันี้ (OCN1.1-1.3) 

1. การถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระยะ 5 ป(ีพ.ศ. 2560-2564) ให้บุคลากรภายในส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายได้รับทราบและน าเป็นแนวทางการด าเนนิงาน 

2. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บุคลากรภายในส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับทราบและน าเป็นแนวทางการด าเนินงาน 

3. การจัดท าแผนปฏบิัติงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
4. การจัดท าแผนปฏบิัติงานรายบคุคลของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป(ีพ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      ในกระบวนการด าเนินงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้
พิจารณาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (OCN1.1-1.4) (OCN1.1-1.5) 

 หลักฐาน : 
OCN1.1-1.1   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 

26 สิงหาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.2 เร่ือง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ระยะ 5 ป(ีพ.ศ. 2560-2564) 

OCN1.1-1.2   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ป(ีพ.ศ. 2560-2564)ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

OCN1.1-1.3   รายงานการด าเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการและ
แผนปฏบิัติงานรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” 

OCN1.1-1.4   แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 
OCN1.1-1.5   แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสูทุ่กหน่วยงานภายใน 

 ผลการด าเนนิงาน : 
     ส านักคอมพิวเตอร์ฯ จัดให้มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ให้กับบุคลากรได้รับทราบและน าไปประกอบการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ถ่ายทอดผ่านช่องทาง ดังนี้ 
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- ถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ผา่นการจดัโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัตงิาน

โครงการและแผนปฏิบตัิงานรายบุคคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560” ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 
(OCN1.1-1.3) 

- แจ้งเวียนแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้
บุคลากรได้รบัทราบ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว2004 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 (OCN1.1-1.2) 

- การเผยแพร่แผนกลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดให้บุคลากรภายใน รวมทั้งประชาคมได้รบัทราบ ดัง
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 84 ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (OCN1.1-2.1)   

- การประชาสัมพนัธ์แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป(ีพ.ศ. 2560-2564) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ให้บุคลากรและประชาคมได้รับทราบ ผา่นช่องทางเว็บไซต์ส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (OCN1.1-2.2)   
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/29f2016122614231019.pdf 

 หลักฐาน : 
OCN1.1-1.2   แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ป(ีพ.ศ. 2560-2564)ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี
OCN1.1-1.3   รายงานการด าเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการและ

แผนปฏบิัติงานรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” 
OCN1.1-2.1   รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หน้า 84 
OCN1.1-2.2   หน้าจอเว็บไซตส์ านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หัวข้อ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2560-2564 

 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจและก าหนดตวับ่งชี้และค่า
เป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของแผนปฏบิัติการประจ าปี 

 ผลการด าเนินงาน : 
   ส านักคอมพิวเตอร์ฯ จัดให้มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2559 ครบทุกพันธกิจ (OCN1.1-3.1) (OCN1.1-3.2)  ได้แก ่

1. ด้านการให้บริการเครือข่าย(กลยุทธ์ที่ 1) มีกจิกรรม/โครงการภายใต้การด าเนินงาน เช่น 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- โครงการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farmer) 

2. ด้านการให้บริการซอฟต์แวร์(กลยุทธ์ที่ 2)  มีกิจกรรม/โครงการภายใต้การด าเนนิงาน เชน่ 
- โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
- โครงการระบบแผนที่วฒันธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

3. ด้านการให้บริการวิชาการและซ่อมบ ารุง(กลยุทธ์ที่ 3)  มีกิจกรรม/โครงการภายใต้การด าเนนิงาน 
เช่น 

- โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- โครงการ IT Clinic 
- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการ 
- โครงการไอทีสัญจร 
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4. ด้านการบริหารจัดการ(กลยุทธ์ที่ 4)  มีกิจกรรม/โครงการภายใต้การด าเนินงาน คือ 

- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
- โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
- โครงการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ 
- โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน 
- โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- โครงการสร้างสุของค์กร 
- โครงการบริหารจัดการค่าจา้งบคุลากร 
- โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
- โครงการประชาสัมพนัธ์และสรา้งภาพลักษณ์องค์กร 
- โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ 
- โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 
- โครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy 
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ยกระดับการศึกษาและสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- มีการจัดท าข้อมูลสรุปแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกรายโครงการตามแผนกล

ยุทธ์พร้อมทั้งแยกประเภทโครงการ, ผู้รับผิดชอบ ในเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หน้า  47-62 (OCN1.1-3.1)  และเอกสารแสดงรายละเอียดแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แยกรายโครงการตามกลยุทธ์ (OCN1.1-3.3)   
มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการตามแผนกลยุทธ ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อวัดและ
ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน 

 หลักฐาน : 
OCN1.1-3.1   แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
OCN1.1-3.2   แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ วันที่ 21 

ธันวาคม 2559 
OCN1.1-3.3   ตารางแสดงความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกรายโครงการ

ตามกลยุทธ์ และมาตรการ 
OCN1.1-3.4   ตัวชี้วัดโครงการตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิการประจ าปี ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 4. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจ 
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 ผลการด าเนินงาน : 

   มีการด าเนินการตามแผนปฏบิัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจ โดยจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
ฝ่ายตา่งๆ ต่อผูบ้ริหาร และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นการรายงานทั้งในภาระงานที่
ได้รับมอบหมายและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- รายงานผลการติดตามความคืบหน้าผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดโครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1(ตุลาคม-ธันวาคม 2559) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0130 
(OCN1.1-4.1) 

- รายงานผลการติดตามความคืบหน้าผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดโครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2(ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 
0529.12/0743 (OCN1.1-4.2)  

- จัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตร
มาส 3(ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย (OCN1.1-4.3) 
          การรายงานผลการด าเนินงานดา้นตา่งๆ รายฝา่ย ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
ประจ าเดือน อย่างต่อเนื่อง ในระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง “รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายพฒันา
ซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวชิาการและซ่อมบ ารุง และส านักงานเลขานุการ” (ระบบจัดการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี bit.ly/rep_ocnmeeting 

 หลักฐาน : 
OCN1.1-4.1   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0130 เร่ือง ขอรายงานผลการติดตามความคืบหน้าผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 
1(ตุลาคม-ธันวาคม 2559) 

OCN1.1-4.2   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0743 เร่ือง ขอรายงานผลการติดตามความคืบหน้าผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 
2 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

OCN1.1-4.3   สรุปผลการติดตามความก้าวหนา้การด าเนินงานตามตัวชี้วดัโครงการแผนปฏิบตักิารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 

 
 

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อย ปลีะ 2 คร้ัง และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการของส านัก* 

 ผลการด าเนนิงาน : 
มีการติดตามผลการด าเนนิงานตามตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัตงิานประจ าปี ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
- ติดตามความคบืหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1(ต.ค. – ธ.ค. 2559) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว0033 ลงวันที่ 6 
มกราคม 2560 (OCN1.1-5.1) 
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- ติดตามความคบืหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2(ตุลาคม-มีนาคม) ตามบนัทกึข้อความที่ ศธ 0529.12/ว0539 (OCN1.1-
5.2) 

- ติดตามความคบืหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3(ตุลาคม-มิถุนายน) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว1147 (OCN1.1-
5.3) 

- ติดตามผลการด าเนนิงานตามตวัชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไตรมาส 4(ตุลาคม-กันยายน) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว2189 (OCN1.1-5.4) 

2. การรายงานผลต่อคณะกรรมของส านัก 
- รายงานผลการด าเนนิงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 27 

มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.4 เร่ือง การด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (OCN1.1-5.5) 

- รายงานผลการด าเนนิงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 11 
สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ือง การด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (OCN1.1-5.6) 

- น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 22 
กันยายน 2560 ระเบียบวาระที ่3.2 เร่ือง การด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (OCN1.1-5.7) 

 หลักฐาน : 
OCN1.1-5.1   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว0033 เร่ือง ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1(ต.ค. – ธ.ค. 
2559) 

OCN1.1-5.2   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว0539 เร่ือง ติดตามความคบืหน้าผลการด าเนนิงานตาม
ตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2(ตุลาคม-
มีนาคม) 

OCN1.1-5.3   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว1147 เร่ือง ติดตามความคบืหน้าผลการด าเนนิงานตาม
ตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3(ตุลาคม-
มิถุนายน) 

OCN1.1-5.4   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว2189 เร่ือง ติดตามผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 4(ตุลาคม-กันยายน) 

OCN1.1-5.5   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 
27 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.4 เร่ือง การด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

OCN1.1-5.6   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 
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11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ือง การด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

OCN1.1-5.7   ใบสรุปเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 
4/2560 วันที่ 22 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2 เร่ือง การด าเนินงานตามตวัชี้วัด
โครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

6. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธอ์ย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการของส านัก* 

 ผลการด าเนนิงาน : 
มีการจัดท าข้อมูลการประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ดงันี้   

1. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
- จัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ไตรมาส 3(ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลสรุปผลการประเมินการด าเนนิงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 
5/2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 (OCN1.1-4.3) 

- จัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลสรุปผลการประเมินการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2560 
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 (OCN1.1-6.1) 

2. การรายงานผลต่อคณะกรรมของส านัก 
- รายงานข้อมูลประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าส านักฯ คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ือง การด าเนินงานตามตัวชี้วดั
โครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีจ านวนตัวชี้วัดในแผนกลยทุธ์ เท่ากับ 20 
ตัว ด าเนินการแล้วเสร็จบรรลุตามแผน จ านวน 12 ตัว คิดเป็นร้อยละ 60.00 (OCN1.1-5.6) 

- น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 22 
กันยายน 2560 ระเบียบวาระที ่3.2 เร่ือง การด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลการด าเนนิงาน คือ จ านวนตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ เทา่กับ 20 ตัว ด าเนินการ
แล้วเสร็จบรรลุตามแผน จ านวน 16 ตัว คิดเป็นร้อยละ 80.00  (OCN1.1-5.7) 

 หลักฐาน : 
OCN1.1-4.3   สรุปผลการติดตามความก้าวหนา้การด าเนินงานตามตัวชี้วดัโครงการแผนปฏิบตักิารประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 
OCN1.1-5.6   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 

11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ือง การด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

OCN1.1-5.7   ใบสรุปเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 
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4/2560 วันที่ 22 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2 เร่ือง การด าเนินงานตามตวัชี้วัด
โครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

OCN1.1-6.1   สรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 
 

7. มีการน าผลการพิจารณาข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของส านัก* ไปปรับปรุงแผนปฏบิัติ
การประจ าปีหรือแผนกลยุทธ ์

 ผลการด าเนนิงาน : 
     ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้มีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริการส านักฯ และคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ ไปปรับปรุงแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิัติการประจ าปี รวมทัง้การด าเนินงานในดา้นตา่งๆให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อาท ิ

- ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 27 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.1 เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายพฒันาซอฟต์แวร์ ฝ่าย
พัฒนาเครือข่าย  ฝ่ายบริการวชิาการและซ่อมบ ารุง (ผลการด าเนินงานฝ่ายพฒันาซอฟต์แวร์) (OCN1.1-7.1)  
ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานฝา่ยพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้ปรับการรายงานข้อมูลระบบลงเวลา และควรพัฒนาระบบลงเวลาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยหารือ
ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ 
การปรับปรุง/การด าเนินงาน จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ด าเนนิการปรบัการรายงาน
ข้อมูลระบบลงเวลา (OCN1.1-7.2) (การรายงานผลการด าเนินงานออนไลน์ : 
https://docs.google.com/document/d/12nq1SLY88v2qcupGiwoSzMQ-
bCR_PcgEbzo6RHV8Hj0/edit) และได้วางแผนการด าเนนิงาน โดยเสนอขอตั้งแผนรายการค าขอประจ าปี 
รายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ระบบลงเวลาปฏบิัติงาน จ านวน 1 ชุด” เพื่อรองรับการ
ให้บริการลงเวลาปฏบิัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น (OCN1.1-7.3) 

 หลักฐาน : 
OCN1.1-7.1   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 

27 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.1 เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย  ฝ่ายบริการวชิาการและซ่อมบ ารุง (ผลการด าเนนิงานฝา่ย
พัฒนาซอฟต์แวร์) 

OCN1.1-7.2   รายการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 
มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.1 เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของฝา่ยพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย  ฝ่ายบริการวชิาการและซ่อมบ ารุง (ผลการด าเนนิงานฝา่ย
พัฒนาซอฟต์แวร์) 

OCN1.1-7.3   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว1082 เร่ือง ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจา่ยในส่วนของ
เงินงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
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ตัวบ่งชี้  1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร โดยส านักวิทยบริการ    
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีแผนการบริหาร** และแผนพัฒนาบุคลากร*** ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์และก าหนดตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายเพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

 ผลการด าเนินงาน : 
 - ส านักวิทยบริการด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์ส านักวทิยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 และแผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปงีบประมาณ 2560 โดยการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วดัของแผนกลยุทธ์ ระหว่างวันที ่2-6 กันยายน 2559 ณ ส านักวทิยบริการ และ จ.
นครราชสีมา  โดยเสนอร่างแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวทิย
บริการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มติที่ประชุม ให้ฝ่ายหอสมุด และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทบทวนกิจกรรมที่สนับสนนุการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อรองรับและสนับสนนุนโยบายของผู้บริหารส านักฯ  และ
คร้ังที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2560 (Lib 
1.2-1.1) 

 หลักฐาน : 
Lib 1.2-1.1  รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารส านักวทิยบริการ ครั้งที่ 2/2560 และคร้ังที่ 7/2560 
Lib 1.2-1.2  แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 2.มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : 
          ส านักวิทยบริการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน  โดยมีการขอกรอบอัตราก าลัง 4 ปี 
(พ.ศ. 2559-2562) (Lib 1.2-2.1) มีการขอก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับทีสู่งขึ้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2561) (Lib 1.2-2.2) มีการจัดท าประกาศส านักวิทยบริการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรคร้ังที่ 
1/2560 และ ครั้งที่ 2/2560 (Lib 1.2-2.3) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลยัโดยจัดท าแบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม ปีละ 2 คร้ัง 
คือรอบคร่ึงปีแรก (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 –วันที่ 31 มีนาคม 2560 ของปีถัดไป และรอบคร่ึงปหีลัง (1 เมษายน 2560 
– 30 กันยายน 2560 (Lib 1.2-2.4)  และมีการสง่เสริมสนบัสนนุบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน (Lib 1.2-2.5)  
พร้อมนี้ส านักวิทยบริการมีโครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ส านักวทิยริการ 2560 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน
อย่างมีความสุข(Lib 1.2-2.6) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เร่ือง “การสร้าง
นวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์กร” (Lib 1.2-2.7)   และ โครงการพัฒนาบุคลากร “การท างานบริการในยุค 4.0” (Lib 
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1.2-2.8)   

 หลักฐาน : 
Lib 1.2-2.1 บันทึกขอกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) 
Lib 1.2-2.2 บันทึกขอส่งข้อมูลการวิเคราะห์ค่างานเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับที่สงูขึ้นแก่ 
                บุคลากรส านักวิทยบริการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561) 
Lib 1.2-2.3 ประกาศส านักวทิยบริการการประเมินผลการปฏบิตัิราชการของข้าราชการและพนักงาน 
                มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 และ 2/2560 
Lib 1.2-2.4 แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน เพื่อประเมนิประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากรคร้ังที่  
               1/2560 และคร้ังที ่2/2560 
Lib 1.2-2.5 ฐานข้อมูลการเข้ารว่ม ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ าปีงบประมาณ   
               2560  
Lib 1.2-2.6 โครงการปรับปรุงแผนกลยุทธส์ านักวิทยริการ 2560 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานอย่าง 
                มีความสุข 
Lib 1.2-2.7 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”การสร้างนวัตกรรมและ 
               วัฒนธรรมองค์กร”  
Lib 1.2-2.8 โครงการพัฒนาบุคลากร เร่ือง “การท างานบริการในยุค 4.0” 

 3.มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ไดจ้ากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัตงิานที่เกี่ยวข้อง 

 ผลการด าเนินงาน : 
- ส านักวิทยบริการมีระบบการติดตามบุคลากรในการน าความรู้และทักษะทีไ่ด้จากการพฒันามาใช้ในการปฏบิัติงาน 
จัดท าบนัทึกแจ้งเวียนบุคลากร เร่ือง การรายงานผลการเข้ารับการอบรมและแบบฟอร์มการติดตามการน าผลไป
ปรับปรุง/พัฒนา(Lib 1.2-3.1)  และจัดท าประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2560  แนบทา้ยประกาศแบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนาตนเองหรือพัฒนางาน คร้ังที่ 1/2560 , คร้ังที่ 
2/2560 (Lib 1.2-3.2)  จัดท าฐานข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(Lib 1.2-3.3)  มีการรายงานผลการเข้าร่วมอบรมและแบบติดตามผล (Lib 1.2-3.4)  

 หลักฐาน : 
Lib 1.2-3.1 บันทึกแจ้งเวียนแบบฟอร์มรายงานผลและแบบติดตามการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ 
                ศึกษาดูงาน 
Lib 1.2-3.2 ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัตงิานของบคุลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560  แนบ 
                ท้ายประกาศแบบฟอร์มข้อตกลงคร้ังที่ 1/2560 และ ครั้งที่ 2/2560  
Lib 1.2-3.3  ฐานข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
Lib 1.2-3.4  แบบรายงานผลการไปราชการและแบบติดตามผลนายวรพจน์ นวลสกลุ 

 4.มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจใหบุ้คลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=5200000000&cat=1432
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 ผลการด าเนินงาน : 

   ส านักวิทยบริการ มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสรา้งขวัญและก าลงัใจให้กับบุคลากร มีโครงการ “การ
ออกก าลังกายและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรส านักวิทยบริการ ประจ าปี 2560 (Lib 1.2-4.1) โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี (Lib 1.2-4.2) โครงการ “ส านักวิทย์สัมพนัธ”์ เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างผู้บริหาร
กับบุคลากร (Lib 1.2-4.3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Lib 1.2-4.4) และมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน (Lib 1.2-4.5)  

 หลักฐาน : 
Lib 1.2-4.1 โครงการ “การออกก าลังกายและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรส านักวิทยบริการ ประจ าปี  
                2560  
Lib 1.2-4.2 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  
Lib 1.2-4.3 โครงการส านักวิทย์สัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 
Lib 1.2-4.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Lib 1.2-4.5 ภาพถ่ายการออกก าลังกาย ตรวจสุขภาพประจ าปี กิจกรรมส านักวิทยสัมพนัธ์ การปฏิบัติธรรม  
               และภูมิทัศน์ส านักวิทยบริการ 

 5.มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัต ิ

 ผลการด าเนินงาน : 
 - ส านักวิทยบริการมีการให้ความรู้จรรยาบรรณ โดยการเผยแพร่ความรู้จรรยาบรรณให้กับบุคลากรบนเวบ็ไซตส์ านัก
วิทยบริการ (Lib 1.2-5.1)  มีคณะกรรมการควบคุมจรรยาบรรณ ส านักวทิยบริการ (Lib 1.2-5.2)  มีประกาศการ
ด าเนินการเก่ียวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร(Lib 1.2-5.3)  มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชีพ (Lib 1.2-5.4)  และมีการควบคุมให้บคุลากรถือปฏิบัติ จัดท าประกาศเร่ืองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ คร้ังที่ 1/2560 และคร้ังที่ 2/2560 แนบทา้ยประกาศแบบฟอร์มข้อตกลง(ง) งานตามหลัก
จรรยาบรรณ  ครั้งที่ 1/2560 การลาป่วย ลากิจ  ไม่เกิน 6 วัน มาสาย ไม่เกิน 6 คร้ัง  ครั้งที่ 2/2560 ลาป่วยและลา
กิจ 1-5 วันท าการ มาสาย  1-3 วันท าการ (Lib 1.2-5.5)     

 หลักฐาน : 
Lib 1.2-5.1 หน้าจอเว็บไซต์ส านักวิทยบริการ หนา้เพจส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
Lib 1.2-5.2 ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการควบคุมจรรยาบรรณ 
Lib 1.2-5.3 ประกาศการด าเนนิการเก่ียวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร  
Lib 1.2-5.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Lib 1.2-5.5 แนบทา้ยประกาศแบบฟอร์มข้อตกลง (ง)งานตามหลักจรรยาบรรณ ครั้งที่ 1/2560 และ 
                คร้ังที่ 2/2560 

 6.มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 ผลการด าเนินงาน : 
- ส านักวิทยบริการมีการประเมนิผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เสนอเพื่อพิจารณาต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ ระเบียบวาระ 4.11 คร้ังที่ 13/2560  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=5200000000&cat=1912
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=5200000000&cat=1911
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จากรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปงีบประมาณ 2560 ผลการ
ด าเนินงานประเภทการพัฒนาสมรรถนะบรรลุตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80  ประเภทส่งเสริมสุขภาพสร้างขวัญ
ก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากรบรรลุตามตัวชีว้ัด  คิดเป็นร้อยละ 50  ผลการด าเนนิงานทั้ง 2 ประเภทบรรลุ
ตามตัวชี้วดั คิดเป็นร้อยละ 71.43 (Lib 1.2-6.1) 

 หลักฐาน : 
Lib 1.2-6.1 รายงานผลการด าเนินการแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2560 
Lib 1.2-6.1 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารส านักวทิยบริการครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13  
              กันยายน 2560 

 7.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 ผลการด าเนินงาน : 
- ส านักวิทยบริการไดน้ าผลจากการประเมินการบริหารและการแผนพัฒนาบุคลากรปี 2560 ตามข้อเสนอแนะ ไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรส านักวิทยบริการประจ าปีงบประมาณ 2561  โดยในปี 
2561 ส านักวิทยบริการจะมุง่เนน้การพัฒนาบุคลากรตาม ปรัชญา ปณิฐาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ (Lib 1.2-7.1) 

 หลักฐาน : 
Lib 1.2-7.1 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารส านักวทิยบริการครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 

 
ตัวบ่งชี้  1.3 ภาวะผู้น า  
กรณีส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ภาวะผู้น า 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1. คณะกรรมการของส านัก* ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน 
 ผลการด าเนินงาน : 1. คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีบทบาทหน้าที่ ตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ พ .ศ . 2557 ตามความในข้อ 12 และโดยได้คะแนนประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการของส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉลี่ยรวม 4.0 คะแนน 

 หลักฐาน : PCM 1.3-1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงาน
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557  
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PCM 1.3-1.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์  

 2. คณะกรรมการประจ าส านัก หรือคณะกรรมการบริหารส านัก* มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหน้า และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 ผลการด าเนินงาน :  กรรมการประจ าส านัก หรือคณะกรรมการบริหารส านัก มีการด าเนินการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ล่วงหน้า โดยมีผลการประเมินภาพรวมเฉลี่ยรวม 4.0 คะแนน และน าเสนอ
คณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 4/2560  

 หลักฐาน :PCM 1.3-1.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของส านัก 
PCM 1.1-5.5 วาระการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 4/2560 

 3.ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตัิงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ในคราวประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 4/2558 
ผู้บริหารระดับสูง มอบหมายให้ผู้บริหารของส านักฯ ชี้แจงหน้าที่และก าหนดทิศทางการด าเนินงานและ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่บุคลากรภาคปฏิบัติ  เช่น โครงการศึกษาดูงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดนโยบาย แผนงานของผู้บริหารระดับสูง และพัฒนางานโดยการจัดการความรู้ ในวันวันที่ 19-
22 เมษายน 2560  และด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ของส านัก ฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 

 หลักฐาน : PCM 1.1-2.1 รายงานผลการด าเนินโครงการศึกษาดูงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
นโยบาย แผนงานของผู้บริหารระดับสูง และพัฒนางานโดยการจัดการความรู้ 

 4.ผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสังกัด 

 ผลการด าเนินงาน : ผู้บริหาร ได้มีการด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
บุคลากรรวมถึงให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
ในการประชุมประจ าส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 9-11/2559 และครั้งที่ 1-9/2560  

 หลักฐาน : PCM 1.3-3.1 รายงานการประชุมประจ าส านัก ครั้งที่ 9-11/2559  และครั้งที่ 1-9/2560  

 5.ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของส านักเต็มตามศักยภาพ   
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 ผลการด าเนินงาน : ผู้บริหารถ่ายทอดนโยบายแผนงานของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้สามารถท างาน

บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักฯ ได้เต็มตามศักยภาพโดยจัดโครงการศึกษาดูงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดนโยบาย แผนงานของผู้บริหารระดับสูง และพัฒนางานโดยการจัดการความรู้ ในวันวันที่ 19-
22 เมษายน 2560  
- ผู้บริหารส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมประชุม /
ฝึกอบรม/สัมมนา เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง คนละ 10,000.00 บาท/ปีงบประมาณ 
-  ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรปรับต าแหน่งที่สูงขึ้น ตามการประชุมคณะกรรมการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 3/2560 ระเบียบวาระท่ี 4 วาระที่ 4.4 การก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ของระดับต าแหน่งสูงขึ้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2561)  

 หลักฐาน : PCM 1.1-2.1 รายงานผลการด าเนินโครงการโครงการศึกษาดูงาน สัมมนาเชิ งปฏิบัติการ
ถ่ายทอดนโยบาย แผนงานของผู้บริหารระดับสูง และพัฒนางานโดยการจัดการความรู้ 
PCM 1.3-5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน  
PCM 1.3-5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 
3/2560 

 6.ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผลการด าเนินงาน : ผู้บริหารบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของส านัก และมีผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.ส านักฯ ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานธรรมาภิบาลส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตาม
ค าสั่งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ 3/2560 เรื่องแต่งตั้งแต่งตั้งคณะท างานธรรมาภิบาล
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยมีหน้าที่พัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก ากับ ติดตามดูแล การด าเนินงานตามการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรภายในส านักฯ ทราบ 
2. ส านักฯ มีการจัดหาผู้ประกอบการโดยการจัดท าเป็นประกาศ ซึ้งระบุรายละเอียดสาระส าคัญและ
วิธีการคัดเลือกผู้ประกอบการโดยใช้หลักโปร่งใสโดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 3. และมีการส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของหน่วยงาน 
 2.1 ประเมินความพึงพอใจหอพักศึกษา  
 2.2.ประเมินความพึงพอใจโรงอาหาร 
 2.3.ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของส านักฯ 

 หลักฐาน : PCM 1.3-6.1 ค าสั่งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ 3/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะท างานธรรมาภิบาลส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 
PCM 1.3-6.2 ประกาศ ซึ้งระบุรายละเอียดสาระส าคัญและวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบการโดยใช้หลัก
โปร่งใสโดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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PCM 1.3-6.3 ประเมินความพึงพอใจโรงอาหาร หอพักศึกษา และการให้บริการของส านักฯ 

 
กรณีส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   ภาวะผู้น า 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.คณะกรรมการของส านัก* ปฏบิัติหน้าทีต่ามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน 

 ผลการด าเนินงาน : 
คณะกรรมการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ได้รับอนุมัติแต่งตั้ง ดงันี้ 

- ค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีที่ 2167/2559 ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (กรณีกรรมการ
ภายในมหาวิทยาลัย) (OCN1.3-1.1)  

- ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 18/2560 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (กรณีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) (OCN1.3-1.2)  

ซึ่งคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายดังกล่าวข้างต้น ได้ปฏบิัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนด เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา่ด้วยการจัดระเบียบการบริหารงาน ใน
สถาบนั ส านัก ศูนย์ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (OCN1.3-1.3) ดังนี้  
           1. ปฏิบัตติามนโยบายที่สภามหาวิทยาลยัก าหนดและเสนอแผนการด าเนินงานของสถาบัน ส านัก   
ศูนย์ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา อาทิเชน่ 
               1.1) ให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังปรากฏในการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2      
(OCN1.3-1.4) และในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560      
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2 (OCN1.3-1.5)  
               1.2) ให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยง ของส านักคอมพิวเตอร์และ    
เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังปรากฏในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์
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และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.3 (OCN1.3-1.6) ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ระเบียบ
วาระที่ 3.3 (OCN1.3-1.7) และในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.4 (OCN1.3-1.8) 
               1.3) ให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนกลยุทธส์ านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี          
(พ.ศ. 2560 - 2564) ดังปรากฏในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.2 (OCN1.3-1.9) 
               1.4) ให้ความเห็นชอบการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังปรากฏในการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.4       
(OCN1.3-1.10) และในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560    
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3 (OCN1.3-1.11) 
               1.5) ให้ความเห็นชอบการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคล ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย    
เก่ียวกับการก าหนดกรอบในต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามหลักเกณฑ์ที่  
สภามหาวิทยาลัยก าหนด  ดังปรากฏในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย     
คร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.5 (OCN1.3-1.12) เป็นตน้ 
               1.6) ให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน หัวหนา้หน่วยงาน หรือ
คณะกรรมการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวทิยาลัยก าหนด ดังปรากฏประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2560(วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.1 
(OCN1.3-1.13) และในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560       
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.1 (OCN1.3-1.14) เป็นต้น 
               1.7) ให้ความเห็นชอบการจัดท ารายงานประจ าปี 2559 ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย     
ดังปรากฏในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2 (OCN1.3-1.15) 
            2.  ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนนิงาน/โครงการ/กิจกรรม ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังปรากฏในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.4 (OCN1.3-1.16)                           

          3.  ให้ความเห็นชอบแผนปฏบิัติการ และแผนรายจ่ายงบประมาณ ของส านักคอมพิวเตอร์และ     
เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังปรากฏในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.3 (OCN1.3-1.17) และในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 
ระเบียบวาระที่ 3.7 (OCN1.3-1.18) 

           4.  ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อ านวยการส านักฯ เกี่ยวกับการด าเนนิงานตามภารกิจ
ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนี้ 
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                  4.1) มีการเสนอแนะการด าเนนิการดา้นการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังปรากฏในการประชมุคณะกรรมการ
ประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 1.2 
(OCN1.3-1.19)  
                  4.2) มีการเสนอแนะการด าเนนิงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการรายงานผลการ
ด าเนินงานฝ่ายต่างๆ ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังปรากฏในการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.1 (OCN1.3-
1.20)  และในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.1 (OCN1.3-1.21) เป็นต้น 
                  4.3) ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธท์างการเงิน แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี    
(พ.ศ. 2560-2564) ดังปรากฏในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.4 (OCN1.3-1.22)                   
                  4.4) ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน ของส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังปรากฏในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 
ระเบียบวาระที่ 4.1 (OCN1.3-1.23) และในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2 (OCN1.3-1.24) 

 หลักฐาน : 
OCN1.3-1.1   ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2167/2559 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (กรณี

กรรมการภายในมหาวิทยาลยั) 
OCN1.3-1.2   ค าสั่งสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ที่ 18/2560 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560          

(กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)  
OCN1.3-1.3   ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา่ด้วยการจัดระเบียบการบริหารงาน ในสถาบัน    

ส านัก ศูนย์ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  
OCN1.3-1.4   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ

วันที่ 27 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2                         
OCN1.3-1.5   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560     

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2 
OCN1.3-1.6   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2559      

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.3 
OCN1.3-1.7   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560     

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3 
OCN1.3-1.8   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560     

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.4 
OCN1.3-1.9   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2559     
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เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.2 

OCN1.3-1.10   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560    
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.4 

OCN1.3-1.11   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560   
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3 

OCN1.3-1.12   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560    
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.5 

OCN1.3-1.13   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2560                 
(วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.1 

OCN1.3-1.14   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560   
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.1 

OCN1.3-1.15   รายงานรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2 

OCN1.3-1.16   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2559   
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.4 

OCN1.3-1.17   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2559   
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.3 

OCN1.3-1.18   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2559   
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ 3.7 

OCN1.3-1.19   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560   
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 1.2                    

OCN1.3-1.20   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2559   
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.1 

 OCN1.3-1.21   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560   
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.4                 

OCN1.3-1.22   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560   
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.1 

OCN1.3-1.23   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560   
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.1 

OCN1.3-1.24   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560   
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2 

 2.คณะกรรมการประจ าส านัก หรือคณะกรรมการบริหารส านกั* มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด       
ล่วงหน้า และน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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 ผลการด าเนินงาน : 

คณะกรรมการบริหารส านัก มีการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดล่วงหนา้ และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี ก าหนด ซึ่งเปน็หลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการของหน่วยงาน
ระดับส านัก ใช้ร่วมกันทัง้ 4 ส านัก ได้แก่ 1) ส านักงานอธิการบดี 2) ส านัก วทิยบริการ 3) ส านกัคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย และ 4) ส านักบรหิารทรัพย์สินและสิทธปิระโยชน์ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัวบง่ชี้ที่ 1.3 ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

- ผู้รับการประเมิน คือ คณะกรรมการของส านัก ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- ผู้ประเมิน คือ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2) คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(ประเมินตนเอง) และ 3) บุคลากรของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- รอบระยะเวลาการประเมิน คือ ปีละ 1 คร้ัง 
- ระยะเวลาประเมิน คือ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2560 

           ซึ่งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ด าเนนิการประเมินการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริหาร
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดลว่งหน้าเรียบร้อย
แล้ว และได้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (OCN1.3-2.1)  
            รวมทั้งน าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานโดยการจัดท าแผนปรบัปรุงการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ (OCN1.3-2.2) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังปรากฏ
ในการประชุมคร้ังที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ระเบียบวาระ  ที่ 3.2 (OCN1.3-2.3) และในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 
ระเบียบวาระที่ 1.3 (OCN1.3-2.4) 

 หลักฐาน : 
OCN1.3-2.1   ผลการประเมนิการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
OCN1.3-2.2   แผนปรบัปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรม จากการผลการประเมินการปฏิบัตงิานของ

คณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
OCN1.3-2.3   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คร้ังที่ 7/2560 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2 (รายงานการประชุมยังไม่แล้วเสร็จ) 
OCN1.3-2.4   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คร้ังที่ 4/2560 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 1.3 

 3.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทศิทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัตงิานและพฒันาหน่วยงาน 
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 ผลการด าเนินงาน : 

1. ผู้บริหารของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย น าโดย ผู้อ านวยการ, รองผู้อ านวยการ และหัวหน้า
ฝ่ายตา่งๆ มีวิสยัทัศน์ และมีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยมีการ
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองร่วมกับบุคลากร ทุกระดับ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ และ
ก าหนดทิศทางการด าเนนิงาน รวมทั้งถ่ายทอดไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ดังนี้ 

- วันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 จัดโครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการ “การจัดท าแผนปฏบิัติงาน
โครงการและแผนปฏิบตัิราชการรายบุคคลส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”  
โดยมีกิจกรรมในการสัมมนา ดงันี้ 

1)  ผู้อ านวยการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ป(ีพ.ศ. 2560-2564) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งนโยบายการบริหารงาน แนวทางการด าเนนิงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

2) จัดท าแผนปฏบิัติงานโครงการและแผนปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

3) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนนิงาน 
4) จัดท าแผนการจัดการความรู/้ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
5) ทบทวนแนวทางการสื่อสารภายในองค์กร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการปฏบิัติงานของ

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   
- วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2560 และ วันที่ 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 จัด

โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อทบทวนและจัดท าแผนปฏบิตัิการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560  โดยผู้บริหารและบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทุกระดับ ร่วมกัน
สัมมนาเชงิปฏบิัติการระดมสมองเพื่อทบทวนและจัดท าแผนปฏบิัติการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”  ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย (OCN1.3-3.1) 

2. ผู้บริหารของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและมสี่วนร่วมใน
การพัฒนา การน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้เป็นฐานในการปฏิบัตงิานและพัฒนาหน่วยงาน ทั้งในระดับ
หน่วยงานส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และในระดับมหาวทิยาลัย เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
และเพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนี้   

- ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ 1) ระบบ REG  2) ระบบประเมินการสอน
(ส าหรับผู้แลระบบระดับคณะ) 3) ระบบ UBU TQF Map per เป็นต้น 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) ระบบบุคลากร (DMS) 2) ระบบข้อมูลลง
เวลาบุคลากร 3) ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 4) ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
5) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารเผยแพร่และหนังสือเวียน) 6) โครงการเติมความโปร่งใสกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 7) ระบบรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย     8) ระบบรายงาน
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย 9) งบประมาณ การเงิน และพัสด ุได้แก่ ระบบการเงินและงบประมาณ 
(UBUFMIS) เป็นต้น 

- ระบบสาสนเทศเพื่อการวิจัย ไดแ้ก่ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เปน็ต้น 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ได้แก่ 1) ระบบฐานขอ้มูลประกันคุณภาพ

การศึกษาของ สกอ. (CHEQA) 2) ระบบสง่รายงานข้อมูลการเงนิ สถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ ์สกอ. 3) 
ระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 4) ระบบประเมินความพึงพอใจกลาง 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการอื่นๆ ได้แก่ ระบบให้บริการสถานกีฬา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เปน็ตน้ 

- ระบบรายงานข้อมูลเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก (สกอ.) ได้แก ่รายงานข้อมูลนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต การเงินอุดมศึกษา เป็นตน้  
ดังปรากฏตามลิงค์ระบบ DMS ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_eservice ซึ่งแสดงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้
เป็นฐานในการปฏบิัติงานและพฒันาหน่วยงานส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระดับมหาวิทยาลัย
(OCN1.3-3.2) 

 หลักฐาน : 
OCN1.3-3.1     แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ

แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
OCN1.3-3.2     ลิงค์ระบบ DMS ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_eservice ซึ่งแสดงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพฒันาหน่วยงานส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายและระดับมหาวทิยาลัย 

 4.ผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทัง้สามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนนิงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสังกัด 

 ผลการด าเนินงาน : 
ผู้บริหารของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย น าโดยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งท า
หน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานตามที่มอบหมาย ดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจของทุกฝา่ย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทุกคร้ัง เพื่อทราบผลการด าเนินงานที่มอบหมาย รวมทั้งรับทราบ
ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการด าเนนิการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

2. ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  การ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  การด าเนนิงานตามตวัชี้วัดโครงการตามแผนปฏบิัติงาน  
การด าเนินงานทางการเงิน  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อทราบผลการด าเนินงานที่มอบหมาย รวมทั้งรับทราบปญัหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการ

http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_eservice
http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_eservice
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ด าเนินการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังปรากฏในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2559 ถึงคร้ังที่ 2/2560 (OCN1.3-4.1 ถึง 5) เป็นต้น 
หมายเหตุ :  - การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยปกติจะจดัให้มีการ
ประชุมทุกวนัศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน และจะมีการบรรจุวาระเพื่อติดตามผลการด าเนนิงานทุกคร้ังอย่าง
ต่อเนื่อง 

 หลักฐาน : 
OCN1.3-4.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2559 เมื่อ

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  และ 4.1 
OCN1.3-4.2   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2559     

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระที่  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6  และ 4.1   
OCN1.3-4.3   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 8/2559     

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระที่  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1,  และ 4.2    
OCN1.3-4.4   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560     

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6  และ 4.1 
OCN1.3-4.5   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 3.1, 3.2, 3.3 และ 4.1 

 5.ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถปุระสงค์ของส านักเต็ม
ตามศักยภาพ   

 ผลการด าเนินงาน :  
            ผู้บริหารของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถปุระสงค์ของส านักเต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร ของ
ส านัก  คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “Upcoming technologies 
in 2020”  ซึ่งเป็นการบรรยายและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยทีี่เกิดขึ้นในปี 2020  เมื่อวันที่        
18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดความรู้และ     
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวโน้มของเทคโนโลยทีี่จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2020 ให้ผู้บริหารและบุคลากรของส านัก    
คอมพิวเตอร์และเครือได้ทราบ และเตรียมความพร้อมและวางแผนก าหนดทิศทางการด าเนนิงานและการ
พัฒนาการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้สอดคล้องและทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไปไดท้นัต่อสภาวการณ์ (OCN1.3-5.1)  

2. ผู้บริหารส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยสนบัสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมประชุม/
ฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและพฒันางาน โดยจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลกรเป็น
รายบุคคลทุกคน คนละ 10,000.00 บาท/ปีงบประมาณ (OCN1.3-5.2)  

3. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
สามารถ น าความรู้ทีไ่ด้รับมาพฒันางานของตนให้มีประสทิธิภาพเพิ่มข้ึน โดยการน าเสนอบทความหรือสรุป
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บทความหรือถอดความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา มาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
ทราบโดยทั่วกัน ดงัปรากฏในคลังเอกสารเกี่ยวกับองค์ความรู้และแนวปฏิบัติทีด่ีบนเว็บไซต์ของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ลิงก์ http://www.ocn.ubu.ac.th/new/index.php (OCN1.3-5.3)  

 หลักฐาน : 
OCN1.3-5.1   เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้บรหิารบุคลากร ของส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย  ในหัวข้อ “Upcoming technologies in 2020”  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  
ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

OCN1.3-5.2    เอกสารการจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลกรเปน็รายบุคคลทุกคน คนละ 10,000.00 บาท/
ปีงบประมาณ เพื่อสนับสนนุให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมประชมุ/ฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อเป็น
การพัฒนาตนเองและพฒันางาน 

OCN1.3-5.3    คลังเอกสารเกี่ยวกับองค์ความรู้และแนวปฏิบตัิที่ดีบนเวบ็ไซต์ของส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายที่ลิงก์  http://www.ocn.ubu.ac.th/new/index.php 

 6.ผู้บริหารบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 ผลการด าเนินงาน : 
ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ทัง้ 10 ประการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
1. หลักประสทิธิผล 
         ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  น าโดย ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย           
รองผู้อ านวยการส านักฯ และหัวหน้าฝา่ยต่างๆ บริหารงานที่มุง่เน้นหลักประสทิธิผล โดยก าหนดให้มีการ
วางแผนกลยุทธ์ และก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยมีการจดัโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง
ร่วมกับบุคลากรทุกระดบั เพื่อให้การบริหารงานเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตวัชี้วดัที่เก่ียวข้อง               
ดังปรากฏจากการจัดโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดท าแผนปฏบิัติงานประจ าปี ดังนี้ 

- วันที่ 6-7 ตุลาคม 2559  จัดโครงการสัมมนาเชงิปฏิบตัิการ “การจัดท าแผนปฏบิัติงานโครงการ
และแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”  โดยมี
กิจกรรมในการสัมมนา ดังนี ้

1) ผู้อ านวยการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งนโยบายการบริหารงาน แนวทางการด าเนนิงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

2) จัดท าแผนปฏบิัติงานโครงการและแผนปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
3) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนนิงาน 
4) จัดท าแผนการจัดการความรู/้ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
5) ทบทวนแนวทางการสื่อสารภายในองค์กร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการปฏบิัติงานของ

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
- วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2560 และ วันที่ 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 จัดโครงการ

http://www.ocn.ubu.ac.th/new/index.php
http://www.ocn.ubu.ac.th/new/index.php


99 
 

มี เกณฑ์การประเมิน 
สัมมนาเชงิปฏบิัติการเพื่อทบทวนและจัดท าแผนปฏบิัติการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยผู้บริหารและบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทุกระดับ ร่วมกันสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดมสมองเพื่อทบทวนและจัดท าแผนปฏบิัติการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย และแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
(OCN1.3-3.1) 
2. หลักประสทิธิภาพ  
          ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริหารงานโดยมุ่งเน้นหลักประสิทธิภาพ โดยจัดท าระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ได้แก่  การร่วมพัฒนา ให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ดูแลระบบ ร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นระบบสารสนเทศกลางที่ใช้ร่วมกันทัง้ในระดับ
มหาวิทยาลยั และคณะ/ส านัก รวมทั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อ ให้มีระบบสารสนเทศที่ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ต่อการสืบค้นขอ้มูล ลดขั้นตอนในการท างาน ลดการสิ้นเปลือง ท าให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่  

- ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ 1) ระบบ REG  2) ระบบประเมินการสอน(ส าหรับ
ผู้แลระบบระดับคณะ) 3) ระบบ UBU TQF Map per เป็นตน้ 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) ระบบบุคลากร (DMS) 2) ระบบข้อมูลลงเวลา
บุคลากร 3) ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 4) ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 5) 
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารเผยแพร่และหนังสือเวียน) 6) โครงการเติมความโปร่งใสกับการจัดซื้อจัด
จ้าง 7) ระบบรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 8) ระบบรายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 9) งบประมาณ การเงนิ และพสัดุ ไดแ้ก่ ระบบการเงินและงบประมาณ (UBUFMIS) 
เป็นต้น 

- ระบบสาสนเทศเพื่อการวิจัย ไดแ้ก่ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เปน็ต้น 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ได้แก่ 1) ระบบส่งรายงานข้อมูลการเงิน 

สถาบนัอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. 2) ระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 3) ระบบประเมินความ
พึงพอใจกลาง 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการอื่นๆ ได้แก่ ระบบให้บริการสถานกีฬา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เปน็ตน้ 

- ระบบรายงานข้อมูลเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก (สกอ.) ได้แก ่รายงานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต การเงินอุดมศึกษา เปน็ต้น ดังปรากฏตามระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (OCN1.3-3.2) 
3. หลักการตอบสนอง  
           ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริหารงานโดยมุ่งเน้นหลักการตอบสนอง โดยการ
สนับสนนุและส่งเสริมให้มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทางไปยังผู้รับบริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ท าให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสาร ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้อยา่งสะดวก และรวดเร็ว 
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ได้หลายช่องทาง ดังนี ้

(1) เว็บไซต์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย www.ocn.ubu.ac.th 
(2) Face book fan page ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
(3) บอร์ดประชาสัมพนัธ์บริเวณหน้าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
(4) โครงการ IT Clinic ของฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
(5) การจัดท าของที่ระลึกของส านักฯ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร 
(6) ประดับตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันส าคัญต่างๆ 
(7) กลุ่ม Facebook OCN ซึ่งเป็นกลุ่มการสื่อสารภายในของบคุลากรส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
          นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารไปยังผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเพื่อประเมินความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เป็นประจ าปีละ 2 คร้ัง และน าผลที่ได้จาก
การประเมินมาจัดท าแผนปรบัปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการให้บริการตามภารกิจของส านักฯ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างกวา้งขวาง ทั่วถึง และสม่ าเสมอ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป ดังปรากฏ
ตามภาพหนา้จอช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านัก (OCN1.3-6.1)   
4. หลักความรับผิดชอบ 
          ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริหารงานโดยมุ่งเน้นหลักความรบัผิดชอบ โดยการแสดง
ความรับผิดชอบต่อการบริหารงาน ผลงาน และเป้าหมาย ที่อยู่ในระดับทีส่นองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
ได้แก ่
          1) มีการเตรียมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงความรับผิดต่อการปฏิบัติหนา้ที่ ผลงาน และ
เป้าหมายที่ก าหนด ดังปรากฏในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2 (OCN1.3-6.2) 
          2) ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทีส่นองต่อความคาดหวังของสาธารณะ โดยการร่วมเป็น
คณะกรรมการ หรือคณะท างานต่างๆ ในระดบัมหาวิทยาลยั อาทิเช่น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ดังปรากฏในการร่วมเป็นคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (OCN1.3-6.3) 
5 .หลักความโปร่งใส 
          ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริหารงานโดยมุ่งเน้นหลักหลักความโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ ดังนี ้
             1) มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ อาทิเชน่ 

- รายงานผลความก้าวหนา้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- รายงานผลการด าเนนิงานตามตวัชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

- รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- รายงานผลการด าเนนิงานทางการเงินของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังปรากฏในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่  3.2, 3.3, 3.4 และ 4.2 (OCN1.3-6.4) 
           2) มีการด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุ ที่เปน็ไปตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง โปร่งใส พร้อมรับการ
ตรวจสอบจากภายในและภายนอกหน่วยงานอยู่เสมอ ดังปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบภายใน ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (OCN1.3-6.5) 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
          ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริหารงานโดยมุ่งเน้นหลักการมีส่วนร่วม โดยมีการแต่งตั้ง
บุคลากรภายในส านักฯ ร่วมเปน็คณะกรรมการและคณะท างานด้านต่างๆ ตามภารกิจของส านัก เพื่อให้การ
ด าเนินงาน ในด้านต่างๆ เกิดจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากร อาทิเช่น  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในส านักคอมพิวเตอร์ฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในส านักคอมพิวเตอร์ฯ 
คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลส านักคอมพิวเตอร์ฯ และ คณะกรรมการการจัดการความรู้
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนบุคลากรภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อให้การ
ด าเนินงานของส านัก เกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง เปน็ต้น (OCN1.3-6.6) 

- เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ฯ มีส่วนร่วมในการประเมินระดับความพึง
พอใจการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อน าผลประเมินทีไ่ด้ไปปรบัปรุงและก าหนดแนว
ทางการบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อรองรับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน่ การประเมิน
ออนไลน์ ความพึงพอใจการใช้โทรศัพท์ ระบบ Voip (รอบ 2) https://goo.gl/NY6oRm, ระบบการประเมิน
ความพึงพอใจการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LAN, UBU-WiFi) ปี 2560 https://goo.gl/pde9bv, 
ประเมินความพงึพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr5zCHjWWiT2I81hegh 
Q7XmIMo27qkCpeBZt6IS9jqPM6rcA/viewform?c=0&w=1 และ การประเมินความพงึพอใจที่มีต่อฝ่าย
พัฒนาซอฟต์แวร์ http://202.28.50.11/mis_eval/sw/report_3d_eval.php 

- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกับผู้ปฏิบตัิงานทาง
เทคนิค(Admin) คณะ/หน่วยงาน อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนว
ทางการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการก าหนดแนวปฏิบตัิที่ดีดา้นการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัมหาวิทยาลยัร่วมกัน 
7. หลักการกระจายอ านาจ 
          ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริหารงานโดยมุ่งเน้นหลักการกระจายอ านาจ โดยตระหนัก

https://goo.gl/NY6oRm
https://goo.gl/pde9bv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr5zCHjWWiT2I81hegh
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ในกระบวนการบริการจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์ ให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน จงึได้มีการแต่งตัง้ผู้บริหารระดับรองผู้อ านวยการ ได้แก่  

- มีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ เพื่อก ากับดูแลเชิงนโยบาย บริหารจัดการ
และ 
ติดตามประเมนิผลการด าเนนิงานด้านการบริหารงานและการบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง มีการแต่งตั้งรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันา เพื่อก ากับดูแลเชิงนโยบาย บริหารจัดการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา้น
การพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย ดังปรากฏในค าสัง่แต่งตั้งรองผู้อ านวยการของส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย (OCN1.3-6.7) 

- มีการแต่งรักษาการในต าแหนง่หัวหน้าฝ่ายตา่งๆ เพื่อก ากับดูแลงานภายในฝ่าย (OCN1.3-6.8) 
8. หลักนิติธรรม 
           ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริหารงานโดยมุ่งเน้นหลักนิตธิรรม บริหารงานโดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น ในการประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการ ประจ าปี ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวกับแนวทางการประเมิน
การปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงนิเดือน และการเพิ่มค่าจา้ง รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถรับทราบ
ผลและรายละเอียดในการพิจารณาประเมินการเลื่อนเดือนได้  โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผูส้ว่นไดส้่วนเสีย 
ดังปรากฏตามประกาศและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวกับแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน 
และการเพิ่มค่าจ้าง (OCN1.3-6.9)  
9. หลักความเสมอภาค  
           ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริหารงานโดยมุ่งเน้นหลักความเสมอภาค ตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ โดยปฏิบัตติ่อบุคลากรอย่างเสมอภาค เชน่  

- การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองของบุคลากร ได้จัดสรรให้คนละเท่าๆ กัน 
ปีงบประมาณ 
ละ10,000 บาท/คน ดังปรากฏตามเอกสารการจัดสรรงบประมาณประจ าปี (OCN1.3-5.2)  

- มีการใช้เกณฑ์ค านวณสัดส่วนในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลยัในอัตราส่วนคะแนนที่เท่าเทียมกัน ดงัปรากฏตามเกณฑ์ค านวณสัดส่วนในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานของข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั (OCN1.3-6.10) 

- จัดให้มีการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเสมอภาคทกุคณะ/ส านัก/หน่วยงาน ภายใน
มหาวิทาลัย 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
          ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ฯ บริหารงานโดยมุ่งเน้นหลกัฉันทามติ โดยมีการน าประเดน็ต่างๆ เก่ียวกับ
การบริหารงานหารือต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อรับฟัง ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถือความคิดเห็นส่วนมากเป็นมติร่วมกนั ดังปรากฏในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักฯ  คร้ังที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.3 และ 4.4   คร้ังที่ 
8/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.3  4.4  5.1 และ 5.2   และคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
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12 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 5.1 เป็นต้น (OCN1.3-6.11) 

 หลักฐาน : 
OCN1.3-3.1     แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560”  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
OCN1.3-3.2     ลิงค์ระบบ DMS ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_eservice ซึ่งแสดงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพฒันาหน่วยงานส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายและระดับมหาวทิยาลัย 

OCN1.3-5.2    เอกสารการจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลกรเปน็รายบุคคลทุกคน คนละ 10,000.00 บาท/ 
                    ปีงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อเป็น 
                    การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
OCN1.3-6.1    ตัวอย่างช่องทางให้บริการข้อมูลข่าวสาร ทั้ง 7 ช่องทาง 
OCN1.3-6.2    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

ระเบียบวาระที่  3.2    
OCN1.3-6.3    เอกสารแสดงการร่วมเป็นคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) และคณะกรรมการ 
                    บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กบบ.) ของผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ฯ 
OCN1.3-6.4    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คร้ังที่ 3/2560      
                    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่  3.2  3.3  3.4 และ 4.2 
OCN1.3-6.5    รายงานผลการตรวจสอบภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
OCN1.3-6.6    ค าสั่งส านักคอมพิวเตอร์ฯ แต่งตั้งบุคลากรภายใน ร่วมเป็นคณะกรรมการ และคณะท างาน

ต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ฯ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ คณะกรรมการบริหาร  ความเสี่ยงและควบคุมภายในส านักคอมพิวเตอร์
ฯ คณะกรรมการจัดท าแผนบรหิารทรัพยากรบุคคลส านักคอมพิวเตอร์ฯ และ คณะกรรมการ
การจัดการความรู้ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ เป็นต้น   

OCN1.3-6.7    ค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ ตามค าสั่งมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2132/2559 ลงวนัที่       
                    5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559   
OCN1.3-6.8    ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายตา่งๆ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
                    ที่ 2752/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
OCN1.3-6.9    ประกาศและหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน 
                   สถาบนัอุดมศึกษา สังกัดมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  
OCN1.3-6.10   แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ซึ่งแสดงถึงเกณฑค์ านวณสดัส่วน 
                    ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ส านัก 
                    คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_eservice
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OCN1.3-6.11   (1)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ คร้ังที่ 7/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 

2559 ระเบียบวาระที่ 4.3 และ 4.4 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
คร้ังที่ 8/2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.3,4.4,5.1 และ 5.2 (3) รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 12 มกราคม 2560 ระเบียบ
วาระที่ 5.1 

 
ตัวบ่งชี้  1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ โดยส านักงานอธิการบด ี
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
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 1.มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 

 ผลการด าเนนิงาน : คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 2560 ในประเด็นการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1. จัดการความรู้ด้านการบริหารเอกสาร Online (E-document)      
2. จัดการความรู้ด้านการบริหารการประชุม (E-meeting) 

   3.  จัดการความรู้ด้านการบริหารเอกสาร (ลับ) 
            4.  จัดการความรู้ด้านการปฏิบัตงิานของพนักงานขบัรถยนต ์
           5. การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจยั (R2R) 
ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560  

 หลักฐาน : 
OFU 1.4-1-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2 แผนการจัดการความรู้  ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปี 2560 

 2.ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะทีส่อดคล้องกับพันธกิจของส านักอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 ผลการด าเนนิงาน : คณะท างานด้านการจัดการความรู้ ได้น าเสนอแผนการจัดการความรู้ และก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เห็นชอบ ในคราวการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560 

 หลักฐาน : 
OFU 1.4-2-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2 แผนการจัดการความรู้  ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปี 2560 
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 3.มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)  เพื่อ
ค้นหาแนวปฏบิัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 ผลการด าเนนิงาน : คณะท างานด้านจัดการความรู้ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแผนการ
จัดการความรู้ กลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

1) CoP กลุ่มผู้ปฏบิัติงานดา้นการบริหารเอกสาร Online (E-document) ในส านักงานอธิการบด ีดังนี ้
          - คร้ังที่ 1 เมื่อวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560 
          - คร้ังที่  2 เมื่อวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2560 
          - คร้ังที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม  2560 

2) CoP กลุ่มผู้ปฏบิัติงานดา้นการบริหารการประชุม  (E-meeting)  ในส านักงานอธิการบดี ดงันี ้
          - คร้ังที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม  2560 
          - คร้ังที่ 2  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม  2560  

3) CoP กลุ่มผู้ปฏบิัติงานดา้นการบริหารเอกสาร (ลับ) ในส านักงานอธิการบดี  ดงันี้ 
          - คร้ังที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 4  กันยายน  2560 

4) CoP กลุ่มพนักงานขับรถ ในส านักงานอธิการบดี โดยมีเป้าหมาย 
          - คร้ังที่ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม  2560 
          - คร้ังที่ 2 เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 กันยายน  2560 

 หลักฐาน : 
OFU 1.4-3-1  หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มต่าง ๆ ตาม
หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมภาพถ่าย 

 4.มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัตทิี่ดีมาพฒันาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) 

 ผลการด าเนนิงาน : คณะท างานด้านจัดการความรู้  ได้น าประเด็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ทฤษฏี/ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลภายนอก มารวบรวมและเผยแพร่ทางเวปไวต์ KM ส านักงานอธิการบดี  
และแจ้งเวียนแนวปฏบิัติที่ดีตามหนังสือที่ ศธ 0529.2/ว 549 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 

 หลักฐาน : 
OFU 1.4-4-1  ตัวอย่างหน้าเวปไซต์ KM ส านักงานอธิการบดี  

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4400000000 
OFU 1.4-4-2  ส าเนาหนังสือ ที่ ศธ 0529.2/ว 549 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 

 5.มีการน าความรู้ที่ได้จากการจดัการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผา่นมา ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรบัใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4400000000
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 ผลการด าเนนิงาน : ผลการส ารวจการน าแนวปฏบิัติที่ดี/องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ผู้บริหารหน่วยงานและผูป้ฏิบัตงิานในประเด็นนั้นๆน า ไปปรับใช้ในการท างาน และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อ
น ามาพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไปตามกระบวนการPDCA 

 หลักฐาน : 
OFU 1.4-5-1  ผลการส ารวจจากผู้บริหารหน่วยงานและผูป้ฏิบตัิงานดา้นนั้น 

 
 
ตัวบ่งชี้  1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง โดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบ้ริหารและตัวแทนบุคลากรร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 ผลการด าเนินงาน : 
     ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโดยมีผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ฯ หัวหน้าฝ่าย และผู้แทนบุคลากร
ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยระบหุน้าที่ความรบัผิดชอบในค าสั่งแต่งตั้ง เพื่อด าเนินงานตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

- ค าสั่งส านักคอมพิวเตอร์ฯ ที่ 014/2559 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Ocn1.5-1.1)  
ค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานทีี่ 491/2559 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ocn1.5-1.2) 

 หลักฐาน : 
OCN1.5-1.1  ค าสั่งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ 014/2559 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
OCN1.5-1.2  ค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ 491/2559 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงดา้น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูล มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 2.มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน 
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 ผลการด าเนินงาน : 

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ จัดให้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยมี
กระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานด าเนนิการระบุและวิเคราะห์ความเสีย่งในการ
ด าเนินงานของบุคลากรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของส านักคอมพิวเตอร์ฯ ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0529.12/1605 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ด าเนนิการระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 (Ocn1.5-2.1) 

- น าสง่ข้อมูลการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ไปยังมหาวิทยาลัย ตามบนัทกึ
ข้อความที่ ศธ 0529.12/1716 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เร่ือง ขอส่งข้อมูลการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ระดับคณะ/ส านัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Ocn1.5-2.2) 

- น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ พิจารณาการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในครั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ คร้ังที่ 6/2559 วันที่ 21 
ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 3.6 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 16 
(Ocn1.5-2.3) 

- แจ้งเวียนข้อมูลการวิเคราะห์ การประเมินความเสีย่ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บุคลากร
ได้รับทราบ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว1964 ลงวันที ่28 ตุลาคม 2559 เร่ือง ขอแจ้งเวียนข้อมูล
การวิเคราะห์ การประเมินปัจจยัเสี่ยง และแผนบริหารความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(1 ต.ค. 
2559 – 30 ก.ย. 2560) (Ocn1.5-2.4) 

- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของส านักคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อด าเนินการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
(Ocn1.5-2.5) (Ocn1.5-2.6) 

- ด าเนินการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ คร้ังที่ 7/2559 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 3.6 เร่ือง การบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ระบบประชุมออนไลน:์https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/meet_ocn/praca-pi-2559/khrang-thi-
7-2559 (Ocn1.5-2.7) 

- น าสง่ข้อมูลแผนบริหารความเสีย่ง(เพิ่มเติม) ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ไปยังมหาวิทยาลัย ตามบนัทกึ
ข้อความที่ ศธ 0529.12/605 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 เร่ือง ขอส่งแผนการบริหารความเสี่ยงและแผน
ปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Ocn1.5-2.8) 
          จากกระบวนการด าเนนิการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง และปจัจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของ
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ อย่างน้อย 3 ด้าน สามารถสรุปได้ ดังนี ้

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน / ระบบงาน คือ 
- ประเด็นความเสี่ยง การบริหารงบประมาณสิ่งก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร / ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
- ระบบสารสนเทศยังขาดความเชือ่มโยง 

https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/meet_ocn/praca-pi-2559/khrang-thi-7-2559
https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/meet_ocn/praca-pi-2559/khrang-thi-7-2559
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- ระบบความปลอดภัยของฐานขอ้มูล 
- การถูกเจาะหรือลักลอบ(Hack)เข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์จากบุคคลภายนอก

(Hacker)โดยไม่ได้รบัอนุญาต 
3. ความเสี่ยงด้านอื่นๆ คือ การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐดา้นดจิิทัล 

 หลักฐาน : 
OCN1.5-2.1   บันทึกข้อความที่ ศธ 0259.12/1605 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ด าเนนิการระบแุละวิเคราะห์

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
OCN1.5-2.2   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/1716 เร่ือง ขอส่งข้อมูลการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดบั

คณะ/ส านัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
OCN1.5-2.3   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 

21 ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

OCN1.5-2.4   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว1964 เร่ือง ขอแจ้งเวียนข้อมูลการวิเคราะห์ การประเมิน
ปัจจัยเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(1 ต.ค. 2559-30
ก.ย. 2560) 

OCN1.5-2.5   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว2026 เร่ือง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

OCN1.5-2.6   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 

OCN1.5-2.7   เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2559 
ระเบียบวาระที่ 3.6 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

OCN1.5-2.8   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0605 เร่ือง ขอส่งข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงแลแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสงู 

 ผลการด าเนินงาน : 
จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์
ในข้อ 2 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ระดบัสูง ระดับปานกลาง ตามล าดับ
ครบทุกประเด็นความเสีย่งที่วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง เปน็แผนบริหารความเสีย่งประจ าปีงบประมาณ 
2560 ดังนี้ (Ocn1.5-2.4) (Ocn1.5-2.7) (Ocn1.5-2.8) 

1. ระดับความเสี่ยงสูงมาก ประกอบด้วย 
- การบริหารงบประมาณสิง่ก่อสร้างลา่ชา้ไม่เปน็ไปตามแผนที่ก าหนด 
- ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยง 
- ระบบความปลอดภัยของฐานขอ้มูล 
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2. ระดับความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย 

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐด้านดิจทิัล 
3. ระดับความเสี่ยงปานกลาง ประกอบด้วยการถูกเจาะหรือลักลอบ(Hack)เข้าสู่ระบบเครือข่ายและ

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์จากบุคคลภายนอก(Hacker)โดยไมไ่ด้รับอนุญาต 
 หลักฐาน : 

OCN1.5-2.4   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว1964 เร่ือง ขอแจ้งเวียนข้อมูลการวิเคราะห์ การประเมิน
ปัจจัยเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(1 ต.ค. 2559-30
ก.ย. 2560) 

OCN1.5-2.7   เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2559 
ระเบียบวาระที่ 3.6 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

OCN1.5-2.8   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0605 เร่ือง ขอส่งข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงแลแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 4.มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการของ
ส านัก*เพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 ผลการด าเนินงาน : 
1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้มีการด าเนินงานในการติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ก าหนด ดังนี ้

- ติดตามประเมนิผลการด าเนนิงานช่วงเดือนตลุาคม – ธันวาคม 2559 ตามบนัทึกข้อความที่ ศธ 
0529.12/ว0034 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เร่ือง ติดตามข้อมูลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยง 
ประจ าปี 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(ตุลาคม – ธันวาคม) (Ocn1.5-4.1) 

- จัดท าข้อมูลสรุปผลการติดตามประเมินผลการด าเนนิงานน าเสนอต่อผู้บริหารพิจาณา ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0529.12/0131 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เร่ือง ขอรายงานผลการติดตามข้อมูลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ตุลาคม – ธันวาคม 2559) (Ocn1.5-
4.2) 

- ติดตามข้อมูลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไตรมาส 2(ตุลาคม -มีนาคม) ตามบนัทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว0538 ลงวันที่ 6 
มีนาคม 2560 (Ocn1.5-4.3) 

- รายงานผลการติดตามข้อมูลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ไตรมาส 2(ตุลาคม 2559 –มีนาคม 2560) ให้กับผู้บริหารพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 
0529.12/0740 ลงวนัที่ 28 มีนาคม 2560 (Ocn1.5-4.4) 

- ติดตามข้อมูลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไตรมาส 3(ตุลาคม – มิถุนายน) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว1148 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (Ocn1.5-4.5) 



110 
 

มี เกณฑ์การประเมิน 

- ติดตามข้อมูลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไตรมาส 4(ตุลาคม – กันยายน) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว2190 ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 (Ocn1.5-4.6) 

2. การรายงานต่อคณะกรรมการของส านัก 
2.1 คณะกรรมการบริหารส านักฯ มีการน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี ้

- การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1C 12 ชั้น 1 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ 3.4 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 16-17 
ระบบประชุมออนไลน:์https://drive.google.com/file/d/0B5IuQXr8BIFPaFZoSE1xcllvVDg/view 
(Ocn1.5-4.7) 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 
26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1C 12 ชั้น 1 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ 3.5 เร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานดา้นการ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 18-19 
ระบบประชุมออนไลน:์https://drive.google.com/file/d/0B5IuQXr8BIFPdVFkV1lmVU1Na00/view 
(Ocn1.5-4.8)  

- การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 
กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1C 12 ชั้น 1 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ 3.7 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (Ocn1.5-4.9) 

  2.2 คณะกรรมการประจ าส านักฯ มีการน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้ 
- การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์

ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชมุบุณฑริก ชั้น 2 อาคารส านักอธิการบด(ีหลัง
ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบยีบวาระที่ 3.3 เร่ือง การ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ระบบประชุมออนไลน:์https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/meet_ocn/krrmkar-praca-sa-nak-
praca-pi-2560/khrang-thi-1-2560 (Ocn1.5-4.10) 

- การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 22 
กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ 3.4 การ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระบบประชุมออนไลน:์ bit.ly/rep_ocnmeeting 
(Ocn1.5-4.11) 

3. การน าเสนอข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัย 
- รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดบัมหาวิทยาลัยและระดับ
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หน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2560) ไปยังกองแผนงาน ตาม
บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0954 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 (Ocn1.5-4.12) 

- รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดบัมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2560) ไปยังกองแผนงาน ตาม
บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0954 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 (Ocn1.5-4.13) 

 หลักฐาน : 
Ocn1.5-4.1   บันทึกข้อความที ่ศธ 0529.12/ว0034 เร่ือง ติดตามข้อมูลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ตุลาคม – ธันวาคม 2559) 
Ocn1.5-4.2   บันทึกข้อความที ่ศธ 0529.12/0131 เร่ือง ขอรายงานผลการติดตามข้อมูลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560(ตุลาคม – ธันวาคม 2559) 
Ocn1.5-4.3   บันทึกข้อความที ่ศธ 0529.12/ว0538 เร่ือง ติดตามข้อมูลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไตรมาส 2(ตุลาคม 
– มีนาคม) 

Ocn1.5-4.4   บันทึกข้อความที ่ศธ 0529.12/0740 เร่ือง ขอรายงานผลการติดตามข้อมูลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2(ตุลาคม 2559 – มีนาคม 
2560) 

Ocn1.5-4.5   บันทึกข้อความที ่ศธ 0529.12/ว1148 เร่ือง ติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไตรมาส 3(ตุลาคม-
มิถุนายน) 

Ocn1.5-4.6   บันทึกข้อความที ่ศธ 0529.12/ว2190 เร่ือง ติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไตรมาส 4(ตุลาคม 
– กันยายน) 

Ocn1.5-4.7   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 
ระเบียบวาระที่ 3.4 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 16 

Ocn1.5-4.8   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2560 
ระเบียบวาระที่ 3.5 เร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 18-19 

Ocn1.5-4.9   เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2560 
ระเบียบวาระที่ 3.7 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

Ocn1.5-4.10  เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 
ระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

Ocn1.5-4.11  เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2560 
ระเบียบวาระที่ 3.4 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

Ocn1.5-4.12  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0954 เร่ือง ขอส่งข้อมูลรายงานผลการด าเนนิงานตามแผน
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บริหารความเสี่ยง ระดบัมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ณ สิ้นไตรมาส 2(31 มีนาคม 2560)  

Ocn1.5-4.13  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/1566 เร่ือง ขอส่งข้อมูลรายงานผลการด าเนนิงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ระดบัมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2560)    

 5.มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการของส านัก*ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปงีบประมาณถัดไป 

 ผลการด าเนินงาน : 
- การน าผลประเมิน ไปใช้ในการวเิคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณถัดไป 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาน าผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงของปงีบประมาณ

ที่ผ่านมา (OCN1.5-5.1) และน าผลการระบปุัญหาและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(OCN1.5-5.2)  มาพิจารณาเพื่อจัดท าเป็น (ร่าง)การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาจัดท า(ร่าง)ประเด็นความเสีย่ง คือ การถูกเจาะหรือลักลอบ 
(Hack) เข้าสู่ระบบระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์จากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไมไ่ด้รับ
อนุญาต ทั้งนี้ ได้มีการน า(ร่าง)การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวนัที่ 22 กันยายน 2560 
ระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (OCN1.5-5.3)   

- การน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการของส านักฯ ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ
ปีงบประมาณถัดไป 

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ จัดให้มีการด าเนินการตามบริหารความเสีย่งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.4 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มติ/ข้อเสนอแนะที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 และก าหนดประเด็นความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยข้อเสนอแนะในกระบวนการด าเนินงาน คือ ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี้ความ
เสี่ยงควรด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดให้ครบถ้วน เพื่อจะได้ท าการ
วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (OCN1.5-5.4)   

การปรับปรุง/การวางแผนการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
- จัดให้มีการติดตามผลการด าเนนิงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านักฯ ตามบันทึก

ข้อความที่ ศธ 0529.12/ว2190 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เร่ือง ติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปี 2560 ส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไตรมาส 4 (ตุลาคม – กันยายน) (OCN1.5-4.6)   

- น าเสนอผลการติดตามผลการด าเนินงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 4/2560 
วันที่ 22 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(OCN1.5-5.3) 
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 หลักฐาน : 

OCN1.5-4.6   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว2190 เร่ือง ติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไตรมาส 4(ตุลาคม 
– กันยายน) 

OCN1.5-5.1   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0742 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เร่ือง ขอรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมาหรอืปีปัจจุบนัและมีระดับความ
เสี่ยงลดลง(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)   

OCN1.5-5.2   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/2279 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เร่ือง ขอรายงานผลการระบุ
ปัญหาและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

OCN1.5-5.3   เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 
22 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

OCN1.5-5.4   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 
11 กันยายน 2560 

 6.มีผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณทีผ่่านมาหรือปีงบประมาณปัจจบุันและมีระดับ
ความเสี่ยงลดลง 

 ผลการด าเนินงาน : 
     ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้มีการประเมินการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เพือ่พิจารณาผล
การประเมินประเดน็ความเสี่ยงลดลง หรือแนวทางการด าเนนิงานสามารถจัดการได้ 

- รายงานข้อมูลการประเมินการจดัการความเสี่ยงเสนอต่อผูบ้ริหารพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่ 
ศธ 0529.12/0742 ลงวนัที่ 28 มีนาคม 2560 เร่ือง ขอรายงานผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงของ
ปีงบประมาณที่ผา่นมา หรือปีงบประมาณปัจจบุัน และมีระดบัความเสี่ยงลดลง(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
(Ocn1.5-6.1)    

- น าเสนอผลการประเมนิการจัดการความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ คร้ังที่ 
3/2560 ระเบียบวาระที่ 3.5 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Ocn1.5-6.2)  
(Ocn1.5-6.3) ระบบประชุม
ออนไลน:์https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/ocn_meet/agenda/2560/agenda-4-2560 
       จากผลการประเมินการจดัการความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมา(2559) เทียบเคียงผลการด าเนนิงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถสรุปผลการจัดการได้ คือ ยอมรับความเสี่ยงได้/ความเสี่ยงลดลง 

 หลักฐาน : 
Ocn1.5-6.1  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0742 เร่ือง ขอรายงานผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงของ

ปีงบประมาณที่ผา่นมา หรือปีงบประมาณปัจจบุัน และมีระดบัความเสี่ยงลดลง(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559) 

Ocn1.5-6.2  เอกสารการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 
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3/2560 ระเบียบวาระที่ 3.5 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

Ocn1.5-6.3  รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560 
ระเบียบวาระที่ 3.5 เร่ือง การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 18 

 
ตัวบ่งชี้  1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ โดยส านักวิทยบริการ  
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 ผลการด าเนินงาน :  

-มีการจัดท าแผนรายจา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ส านักวิทย
บริการ (Lib 1.6-1.1) และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 4/2559 (Lib 1.6-
1.2) 
-มีการวางแผน และจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุการศึกษา ให้กับทุกคณะในมหาวิทยาลัย โดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ที่เปน็ตัวแทนของทุกคณะ ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 4/2559 (Lib 1.6-1.1) 

 หลักฐาน : 
Lib 1.6-1.1 แผนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
Lib 1.6-1.2 รายงานการประชมุคณะกรรมการประจ าส านักวทิยบริการ ครั้งที่ 4/2559 

 2.มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแตล่ะพันธกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร 

 ผลการด าเนินงาน : 
-มีการจัดท าแผนรายจา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏบิัติการประจ าปีของส านักวิทยบริการ โดยมีงบประมาณ แยกตามกลยุทธ์การพฒันา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ ทีท่ันสมัย และสอดคล้องกับ  
                   ความต้องการของผู้ใช้บริการ  ร้อยละ 37.26 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 33.52 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนบัสนนุการบริการวชิาการ ร้อยละ 0.86 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนบัสนนุการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร้อยละ 0.86 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 11.60 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัตงิานอย่างมี 
                   ความสุข และมคีวามผูกพันกับองค์กร  ร้อยละ 15.89 (Lib 1.6-2.1)    

 หลักฐาน : 
Lib 1.6-2.1 แผนรายจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแบบสรปุงบประมาณตาม 
                ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 3.มีการจัดท ารายงานการใช้จา่ยเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการของส านัก อย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง 

 ผลการด าเนินงาน : 
- งานการเงนิมีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเปน็ระบบ และมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร  คร้ังที่ 1/60 คร้ังที่ 9/2560 และคร้ังที่ 11/2560 (Lib 1.6-3.1) 

 หลักฐาน : 
Lib 1.6-3.1 รายงานการประชมุคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 1/60 คร้ังที่ 9/2560 และคร้ังที่ 11/2560 

 4.มีการตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีก่ าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : 
- หน่วยตรวจสอบภายในมหาวทิยาลัย เข้าตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ของส านักวิทยบรกิาร ระหว่าง
วันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 (Lib 1.6-4.1)  

 หลักฐาน : 
Lib 1.6-4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 5.การติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงานการใช้จ่ายเงนิไปใชใ้นการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

 ผลการด าเนินงาน : 
- มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือนมิถนุายน 2560 ต่อผู้บริหาร (Lib 1.6-5.1) และงาน
นโยบายแผน น าข้อมูลผลการใช้จ่ายที่รายงาน เปรียบเทียบเสนอเพื่อจัดท าร่าง แผนรายจา่ยงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในการประชุมคร้ังที่ 10/2560 (Lib 1.6-5.2) 

 หลักฐาน : 
Lib 1.6-5.1 รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าเดือนมิถุนายน 2560 
Lib 1.6-5.2 รายงานการประชมุคร้ังที่ 10/2560 และร่างแผนรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 6.มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหนว่ยเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงาน 

 ผลการด าเนินงาน : 
 - มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยจ าแนกตามหมวดรายจ่ายเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงาน (Lib 

https://drive.google.com/open?id=0B--KI0kyEZdKZ2JOYUhWZ01VVFU
https://drive.google.com/open?id=0B--KI0kyEZdKSzMxTWx6S2NrbFU
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1.6-6.1)   

 หลักฐาน : 
Lib 1.6-6.1 รายงานผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงาน 

 
   
ตัวบ่งชี้  1.7 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน โดยส านักคอมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
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 1.มีการก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพนัธกิจของส านักและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ทั้งนี้เปน็ระบบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
และสภามหาวิทยาลัย 

 ผลการด าเนินงาน : 
1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

     ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีการด าเนินงานประกันคณุภาพภายใน สอดคล้องตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภพระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และด าเนนิการตามนโยบายของมหาวิทยาลยัเป็นกรอบแนว
ทางการด าเนินงาน และมีกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพตามวงรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2560(1 ตุลาคม 
2559 – 30 กันยายน 2560) ทั้งในส่วนของการด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางการด าเนนิงานประกนั
คุณภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
     1. การใช้คู่มือแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(Ocn1.7-1.1) 
     2. การเข้าร่วมการประชุมระดับมหาวิทยาลัย ได้แก ่
        - การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 
2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ระเบียบวาระที่ 4.3 เร่ือง (ร่าง)ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ส านัก/หน่วยงานเทียบเทา่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ด้วยวาจา) (Ocn1.7-1.2) 
        - การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวทิยาลัย ครั้งที่ 11/2559 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 
2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ระเบียบวาระที่เก่ียวข้อง ได้แก่(Ocn1.7-1.3) 
           1) ระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ือง การรายงานความคบืหน้าการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของ
หน่วยงานสนบัสนุน  
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           2) ระเบียบวาระที่ 4.4 เร่ือง (ร่าง) แผนปรบัปรุงและพฒันาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ของหนว่ยงานสนบัสนุน  
           3) ระเบียบวาระที่ 4.5 เร่ือง (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนบัสนุน 
          4) ระเบียบวาระที่ 4.6 เร่ือง (ร่าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หน่วยงานสนบัสนุน(ส านัก) ปีงบประมาณ 2560(เฉพาะองค์ประกอบที่ 1) 
          5) ระเบียบวาระที่ 4.8 เร่ือง (ร่าง) แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2559 แต่ละระดับ  
       - การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวทิยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที ่1/2560 เวลา 
09.30 น. ณ ห้องประชุมวารนิช าราบ ระเบยีบวาระที่เก่ียวข้อง ได้แก่(Ocn1.7-1.4) 
          1) ระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ือง การรายงานความคบืหน้าการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของ
หน่วยงานสนบัสนุน(ระดับส านกั และ หน่วยวิสาหกิจ) 
          2) ระเบียบวาระที่ 3.6 เร่ือง (ร่าง) แผนปรบัปรุงและพฒันาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนนุ 
          3) ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ือง องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงาน
สนับสนนุ(ระดับส านัก) ปีงบประมาณ 2560 องค์ประกอบที่ 2 
       - การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวทิยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที ่8 กุมภาพันธ์ 
2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ระเบยีบวาระที่เก่ียวข้อง ได้แก่(Ocn1.7-1.5) 
          1) ระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ือง การรายงานความคบืหน้าการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของ
หน่วยงานสนบัสนุน(ระดับส านกั และ หน่วยวิสาหกิจ) 
          2) ระเบียบวาระที่ 3.6 เร่ือง (ร่าง) แผนปรบัปรุงและพฒันาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ของหนว่ยงานสนบัสนุน(ระดับส านัก) 
          3) ระเบียบวาระที่ 4.2 เร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของ
หน่วยงานสนบัสนุน(ระดับส านกั) ปีงบประมาณ 2560 รอบ 3 เดือน(ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560) 
         - การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันพุธที่ 8 มีนาคม 
2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ระเบยีบวาระที่ 4.3 เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายใน หน่วยสนบัสนุน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(Ocn1.7-1.6) 
         - การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 19 เมษายน 
2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ระเบยีบวาระที่ 1.4 แบบประเมินผลการปฏบิัติงานของ
คณะกรรมการขอส านัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบวาระที่ 4.2 เร่ือง การเตรียมความพร้อมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร / คณะ / สถาบัน / หน่วยงานสนบัสนุน
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)(Ocn1.7-1.7) 
    3. การประชุมร่วมกับหน่วยงานระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า เพื่อหารือแนวทางการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
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    - แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการประสานงานประกนัคุณภาพ หน่วยงานสนับสนนุ(ค าสั่งมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ที่ 04/2560) โดยมีหน้าที่ในการประสานงานของหน่วยงานสนบัสนุนตามนโยบายของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทาลัย และมหาวทิยาลัย(OCN1.7-1.4) (OCN1.7-1.9) 
         - การประชุมส านัก/หนว่ยงานเทียบเท่า วนัที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมบ้านบัว อาคารส านักงานอธิการบด(ีหลังเก่า) (OCN1.7-1.8) 
         - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.2/ว 2049 เร่ือง เชิญประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการประสานงาน
ประกันคุณภาพ หนว่ยงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560 และจัดประชุมขึ้นในวนัอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 
09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเดชอุดม ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี (OCN1.7-1.9) 
         - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.2/ว 178 เร่ือง เชิญประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการประสานงาน
ประกันคุณภาพ หนว่ยงานสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560 และจัดประชุมขึ้นในวนัอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานประกนัคุณภาพฯ ชัน้ 3 ส านักงานอธิการบด(ีหลังเก่า) 
(OCN1.7-1.10) 
         - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.2/ว 202 เร่ือง เชิญประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการประสานงาน
ประกันคุณภาพ หนว่ยงานสนับสนุน(วาระพิเศษ) และจัดประชมุขึ้นในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 
13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเดชอุดม (OCN1.7-1.11) 
         - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.2/ว 418 เร่ือง เชิญประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการประสานงาน
ประกันคุณภาพ หนว่ยงานสนับสนุน ครั้งที่ 5/2560 และจัดประชุมขึ้นในวนัอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ 
ห้องประชุมเดชอุดม เวลา 09.30 – 12.00 น. (OCN1.7-1.12) 
         - ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการประสานงานประกนัคุณภาพ หน่วยงานสนบัสนุน คร้ังที่ 6/2560 
โดยจัดประชุมขึ้นในวันอังคารที ่9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเดชอุดม ชัน้ 2 ส านักงานอธิการบดี เวลา 
13.30 – 16.30 น. (OCN1.7-1.13) 
    4. ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          1) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
         - ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ ห้องประชุมวารนิช าราบ ระเบียบวาระที่ 4.9 เร่ือง องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกนัคุณภาพ
ภายในของหน่วยงานสนับสนนุ(ระดับส านัก) ปีงบประมาณ 2560 หน้า 15 (OCN1.7-1.14) 
         - ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาอุบลราชธาน ีครั้งที่ 3/2560 วาระพิเศษ วันอังคารที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชมุวารินช าราบ ระเบียบวาระที่ 3.2 (ร่าง)แผนปรบัปรุงและพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของหนว่ยงานสนบัสนุน(ระดับส านัก) หน้าที่ 10 และ 
ระเบียบวาระที่ 4.2 เร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของ
หน่วยงานสนบัสนุน(ระดับส านกั) ปีงบประมาณ 2560 รอบ 3 เดือน(ตุลาคม – ธันวาคม 2559) หน้าที่ 19 
(OCN1.7-1.15) 
          - ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2560 วันอังคารที ่4 เมษายน 
2560 ณ ห้องประชุมวารนิช าราบ ระเบียบวาระที่ 4.3 กรอบการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนบัสนนุ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้าที่ 37 (OCN1.7-1.16) 
    5. ระบบและกระบวนการด าเนินการประกันภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
          - แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งใช้องค์ประกอบของคุณกรรมการ ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร หัวหน้าฝา่ย ตัวแทนบคุลากรภายในฝา่ยที่รับผิดชอบตวับ่งชี้ และผูป้ฏิบัตงิานด้านประกันคุณภาพ 
เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายแนวทางการด าเนนิงาน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนนุให้บุคลากรภายใน
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ด าเนนิงานประกันคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง(Ocn1.7-1.17) 
          - ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีการก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้ง
เผยแพร่นโยบายในเอกสารส าคญัต่างๆของหน่วยงาน อาทิ รายงานประจ าปี 2559 หน้า 6(Ocn1.7-1.18) 

2) กลไกการประกันคุณภาพภายใน 
    ส าหรับกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี ้
     1. คณะกรรมการประจ าส านักฯ ก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี ้
         - การน าเสนอผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 27 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2 เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ระบบประชุมออนไลน:์ 
(https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/meet_ocn/krrmkar-praca-sa-nak-praca-pi-2560/khrang-
thi-1-2560) (Ocn1.7-1.19) 
         - การน าเสนอผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 
3/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2 เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
 (Ocn1.7-1.20) 
          - การน าเสนอผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ คร้ัง
ที่ 4/2560 วันที่ 22 กันยายน 2560 เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (Ocn1.7-1.21) 
     2. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ยกตัวอย่าง ดังนี ้
          - การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบ
วาระที่ 3.5 เร่ือง การประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระบบประชุมออนไลน:์  
https://sites.google.com/a/ubu.ac.th  
/meet_ocn/praca-pi-2559/khrang-thi-7-2559) (Ocn1.7-1.22) 
          - การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 
3.2 เร่ือง การประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ระบบประชุมออนไลน:์ 
https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/meet_ocn/praca-pi-2559/khrang-thi-8-2559) (Ocn1.7-
1.23) 

https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/meet_ocn/krrmkar-praca-sa-nak-praca-pi-2560/khrang-thi-1-2560
https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/meet_ocn/krrmkar-praca-sa-nak-praca-pi-2560/khrang-thi-1-2560
https://sites.google.com/a/ubu.ac.th%20/meet_ocn/praca-pi-2559/khrang-thi-7-2559
https://sites.google.com/a/ubu.ac.th%20/meet_ocn/praca-pi-2559/khrang-thi-7-2559
https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/


120 
 

มี เกณฑ์การประเมิน 
          - การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 
3.3 เร่ือง การประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระบบประชุม
ออนไลน:์https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/ocn_meet/agenda/2560/agenda-1-2560) 
(Ocn1.7-1.24) 
          - การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระ
ที่ 3.2 เร่ือง การประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระบบประชุม
ออนไลน:์https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/ocn_meet/agenda/2560/agenda-2-2560) 
(Ocn1.7-1.25) 
          - การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 31 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 
3.4 เร่ือง การประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระบบประชุม
ออนไลน:์https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/ocn_meet/agenda/2560/agenda-3-2560) 
(Ocn1.7-1.26) 
          - การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 15 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 
3.5 เร่ือง การประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ระบบประชุมออนไลน:์ 
bit.ly/rep_ocnmeeting) (Ocn1.7-1.27) 
     3. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ฯ โดยมีการจัดประชุมขึ้น
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. (Ocn1.7-1.28) (Ocn1.7-1.29) 
     4. มีการจัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งบรรจุโครงการประกนัคุณภาพในแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (Ocn1.7-1.30) 
     5. บุคลากรภายในส านักคอมพิวเตอร์ฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพคุณภาพตามบทบาท
หน้าที ่

 หลักฐาน : 
OCN1.7-1.1   คู่มือแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
OCN1.7-1.2   เอกสารการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 21 

ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.3   
OCN1.7-1.3   เอกสารการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 

23 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 3.3 , ระเบียบวาระที่ 4.4 , 4.5 , 4.6 และ ระเบียบวาระ
ที่ 4.8  

OCN1.7-1.4   เอกสารการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 
มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 1.2 , ระเบียบวาระที่ 3.3 , ระเบียบวาระที่ 3.6 และ 
ระเบียบวาระที่ 4.1   

OCN1.7-1.5   เอกสารการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3 , ระเบียบวาระที่ 3.6 และ ระเบียบวาระที่ 4.2  

https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/
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OCN1.7-1.6   เอกสารการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 8 

มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.3  
OCN1.7-1.7   เอกสารการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 

เมษายน 2560 ระเบียบวาระที่ 1.4 และ ระเบียบวาระที่ 4.2  
OCN1.7-1.8   เอกสารการประชุมส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า วนัที่ 21 พฤศจิกายน 2559  
OCN1.7-1.9   เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนบัสนนุ ครั้งที่ 

1/2560 วันที่ 10 มกราคม 2560 
OCN1.7-1.10  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนนุ ครั้งที่ 

2/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 
OCN1.7-1.11  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนนุ วาระ

พิเศษ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
OCN1.7-1.12  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนนุ ครั้งที่ 

5/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 
OCN1.7-1.13  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนนุ ครั้งที่ 

6/2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
OCN1.7-1.14  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 

กุมภาพันธ์ 2560 
OCN1.7-1.15  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2560 วาระ

พิเศษ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 
OCN1.7-1.16  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 

เมษายน 2560 
OCN1.7-1.17  ค าสั่งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ 016/2559 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายใน ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
OCN1.7-1.18  รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
OCN1.7-1.19  เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 

วันที่ 27 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2 
OCN1.7-1.20  เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2 
OCN1.7-1.21  เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2560 

วันที่ 22 กันยายน 2560 
OCN1.7-1.22  เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2559 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 3.5  
OCN1.7-1.23  เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 8/2559 

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 3.2 
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OCN1.7-1.24  เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 

วันที่ 12 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3  
OCN1.7-1.25  เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2560 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2  
OCN1.7-1.26  เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560 

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.4  
OCN1.7-1.27  เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2560 

วันที่ 15 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.5  
OCN1.7-1.28  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว 2159 เร่ือง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายใน ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
OCN1.7-1.29  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
OCN1.7-1.30  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว 1965 เร่ือง แจ้งเวียนข้อมูลแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 2.มีการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการของส านักตามก าหนดเวลา และ  
3) การน าผลการประเมินคุณภาพภายใน จัดท าแผนพัฒนา/ปรบัปรุงคุณภาพการท างานของหน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : 
1) การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ  

     การด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน ส านักคอมพิวเตอร์ฯ จัดให้มีทั้งในรูปแบบ
การแจ้งให้ผู้รับผิดชอบตวับ่งชี้ได้รายงานข้อมูล และการติดตามการด าเนินงานในวาระการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักฯ, คณะกรรมบริหารส านักฯ และทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจ าส านักฯ รวมทั้งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีก าหนดการประเมินคณุภาพใน
ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียดการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ดังนี ้

- การติดตามผลการด าเนนิงาน ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว 0032 ลงวันที่ 6 มกราคม 
2560 เร่ือง ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานการประกนัคุณภาพภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2560 รอบ 3 เดือน(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559)ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Ocn1.7-2.1) 

- รายงานผลการด าเนนิงานเสนอต่อผู้บริหาร ตามบนัทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0132 ลงวันที่ 
23 มกราคม 2560 เร่ือง ขอรายงานผลการติดตามความกา้วหน้าผลการด าเนนิงานการประกนัคุณภาพภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 3 เดือน(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) (Ocn1.7-2.2) 

- การติดตามผลการด าเนนิงาน ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว 0540 ลงวันที่ 6 มีนาคม 
2560 เร่ือง ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานการประกนัคุณภาพภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2560 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม – มีนาคม)ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Ocn1.7-2.3) 
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- รายงานผลการด าเนนิงานเสนอต่อผู้บริหาร ตามบนัทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0741 ลงวันที่ 

28 มีนาคม 2560 เร่ือง ขอรายงานผลการติดตามความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2559 – 27 มีนาคม 2560) (Ocn1.7-2.4) 

- ติดตามผลการด าเนนิงาน ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว 1149 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2560 เร่ือง ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานการประกนัคุณภาพภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2560 รอบ 9 เดือน(ตุลาคม – มิถุนายน)ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Ocn1.7-2.5) 

- ติดตามผลการด าเนนิงาน ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว 2192 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 เร่ือง ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานการประกนัคุณภาพภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2560 รอบสิ้นปี 12 เดือน(ตุลาคม – กันยายน)ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Ocn1.7-2.6) 

- การควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานทางช่องทางต่างๆ อาท ิผ่าน Google application, 
เว็บไซต์ของงานแผน งบประมาณและสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ เป็นต้น (Ocn1.7-2.7) 

2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการของส านักตามก าหนดเวลา  
     ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจ าส านักฯ และมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี ้

1. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ และคณะกรรมการประจ าส านักฯ ดงันี้  
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 

กันยายน 2560 ระเบียบวาระที ่3.5 เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(Ocn1.7-2.8) 

- ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11 
สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2 เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (Ocn1.7-2.9) 

- ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 22 
กันยายน 2560 เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Ocn1.7-2.10) 

2. รายงานต่อมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 
- น าสง่ข้อมูลผลการด าเนินงานไปยังมหาวิทยาลัย เร่ือง ขอรายงานผลการด าเนนิงานประกัน

คุณภาพภายใน ระดบัส านัก/หน่วยงานเทียบเทา่ ปงีบประมาณ 2560 รอบ 3 เดือน(ผลการด าเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2559) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0168 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 
(Ocn1.7-2.11) 

- ส่งข้อมูลผลการด าเนินงานไปยังมหาวิทยาลยั เร่ือง ขอรายงานผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพ
ภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน(ผลการด าเนนิงานระหว่างวันที่ 1 
ต.ค. 2559 – มี.ค. 2560) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0568 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 (Ocn1.7-
2.12) 

- ส่งข้อมูลผลการด าเนินงานไปยังมหาวิทยาลยั เร่ือง ขอรายงานผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพ
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ภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน(ผลการด าเนนิงานระหว่างวันที่ 1 
ต.ค. 2559 – มิ.ย. 2560) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/1377 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 (Ocn1.7-
2.12) 

- น าสง่ข้อมูลผลการด าเนินงานไปยังมหาวิทยาลัย เร่ือง ขอรายงานผลการด าเนนิงานประกัน
คุณภาพภายใน ระดบัส านัก/หน่วยงานเทียบเทา่ ปงีบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน(ผลการด าเนินงาน
ระหว่างเดือน ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560) ตามบนัทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/2308 ลงวนัที่ 11 กันยายน 
2560 (Ocn1.7-2.13) 

- การประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ระดบัมหาวิทยาลัย พิจารณาผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ในการประชุม คร้ังที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ือง ผลการ
ด าเนินงาน รอบ 9 เดือน ระดับส านัก/หน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 (Ocn1.7-2.14) 

- การประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ระดบัมหาวิทยาลัย พิจารณาผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ในการประชุม คร้ังที่ 9/2560 วันที่ 13 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.3 เร่ือง การติดตาม
ผลงานการประกันคุณภาพภายใน รอบ 12 เดือน ระดับส านัก ปีงบประมาณ 2560 (Ocn1.7-2.15) 

3) การน าผลการประเมินคุณภาพภายใน จัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการท างานของ
หน่วยงาน 
     ส านักคอมพิวเตอร์ฯ จัดใหม้ีการพิจารณาถึงการน าผลประเมินคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement plan) ให้สอดคล้องตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

- การพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพในทีป่ระชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ฯ คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.2 เร่ือง 
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(Ocn1.7-1.29) 

- การพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ คร้ังที่ 8/2559 
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 3.2 เร่ือง การประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (Ocn1.7-1.23) 

- น าสง่ข้อมูลการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพไปยังมหาวิทยาลัย เร่ือง แผนปรับปรุงและพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสนบัสนุน
ปีงบประมาณ 2560 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/2273 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 (Ocn1.7-2.16) 

- พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
คร้ังที่ 7/2560 วันที่ 15 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.5 เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Ocn1.7-1.27) 

- น าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ ในที่ประชมุคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 22 กันยายน 2560 เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
(Ocn1.7-2.10) 
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ทั้งนี้ การน าผลการประเมินมาจดัท าแผนการพัฒนาคุณภาพการและปรับปรุงการท างานของส านักฯ 

ดีหรือพัฒนาขึ้นจากเดิม อาทิ 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ เรื่อง  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 การด าเนินงานทีส่นับสนนุภารกิจของมหาวิทยาลัย / ตัวบ่งชีบ้างข้อไมส่อดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยงาน 
ผลการด าเนนิงาน 

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าฝา่ยและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาก าหนดตัวบง่ชี้ให้มีความสอดคล้องกับพนัธกิจของหน่วยงานและภารกิจของมหาวิทยาลัยในฐานที่
เป็นหน่วยงานสนบัสนนุมหาวิทยาลัยในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีกระบวนการได้มาซึง่ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในเพื่อพิจารณาการก าหนดตัวบ่งชี้ ที่สนับสนนุพันธ
กิจหน่วยงาน และภารกิจของมหาวิทยาลยัในปัจจุบนั 
2. น าเสนอข้อมูลการก าหนดตัวบ่งชี้ทีส่นบัสนุนพนัธกิจหน่วยงาน และภารกิจของมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ และคณะกรรมการประจ าส านักฯ พิจารณา 

 หลักฐาน : 
OCN1.7-2.1  บันทึกข้อความที ่ศธ 0529.12/ว032 เร่ือง ติดตามความก้าวหนา้ผลการด าเนนิงานการประกัน

คุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 3 เดือน(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 
2559) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย    

OCN1.7-2.2  บันทึกข้อความที ่ศธ 0529.12/132 เร่ือง ขอรายงานผลการติดตามความกา้วหน้าการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 3 เดือน( 1 
ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย          

OCN1.7-2.3  บันทึกข้อความที ่ศธ 0529.12/ว540 เร่ือง ติดตามผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม – มีนาคม) ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย          

OCN1.7-2.4  บันทึกข้อความที ่ศธ 0529.12/741 เร่ือง ขอรายงานผลการติดตามความกา้วหน้าการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน( 1 
ตุลาคม 2559 – 27 มีนาคม 2560) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย          

OCN1.7-2.5  บันทึกข้อความที ่ศธ 0529.12/ว1149 เร่ือง ติดตามผลการด าเนนิงานการประกันคุณภาพ
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน(ตุลาคม – มิถุนายน) ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย          

OCN1.7-2.6  บันทึกข้อความที ่ศธ 0529.12/ว2192 เร่ือง ติดตามผลการด าเนนิงานการประกันคุณภาพ
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบสิ้นปี 12 เดือน(ตลุาคม – กันยายน) ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย          

OCN1.7-2.7  เอกสารแสดงถึงการควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย          



126 
 

มี เกณฑ์การประเมิน 
OCN1.7-2.8  เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 

15 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.5          
OCN1.7-2.9   เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 

11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2 
OCN1.7-2.10  เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2560 

วันที่ 22 กันยายน 2560          
OCN1.7-2.11  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0168 เร่ือง ขอรายงานผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพ

ภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2560 รอบ 3 เดือน(ผลการ
ด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 2559)          

OCN1.7-2.12  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0568 เร่ือง ขอรายงานผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพ
ภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน(ผลการ
ด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559 – มี.ค. 2560) 

OCN1.7-2.13  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/1377 เร่ือง ขอรายงานผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพ
ภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน(ผลการ
ด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 ต.ค. 2559 – มิ.ย. 2560)            

OCN1.7-2.14  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/2308 เร่ือง ขอรายงานผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพ
ภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน(ผลการ
ด าเนินงานระหว่างเดือน ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)           

OCN1.7-2.15  เอกสารการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 
14 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.1          

OCN1.7-2.16  เอกสารการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 
13 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.3          

OCN1.7-2.17  บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/2273 เร่ือง แผนปรับปรุงและพฒันาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนนุ ปีงบประมาณ 2560                   

 3. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนนุการประกนัคุณภาพภายใน 

 ผลการด าเนินงาน : 
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน และ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ระบบทีใ่ห้ข้อมูล ได้แก ่

- ระบบ UBUFMIS ซึ่งเป็นระบบแสดงข้อมูล และรายละเอียดการด าเนินงานข้อมูลทางแผนงาน
และงบประมาณ, การเงิน และพัสด ุ

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งเป็นระบบทีส่ านักฯ 
พัฒนาขึ้นเพื่อสนบัสนนุข้อมูลทางด้านแผนงานและงบประมาณ, การเงิน, ระบบแจ้งสถานะการปฏิบัติงาน 
และระบบแจ้งเวียนภายในหน่วยงาน http://202.28.50.11/ocncenter/ 
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2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร และตัวบ่งชี้ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 

ระบบทีใ่ห้ข้อมูล ได้แก ่
- ระบบ DMS ระบบสารสนเทศกลาง มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นระบบแสดงข้อมูล และ

รายละเอียดเก่ียวกับบุคลากร ประกอบด้วย รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว, การฝึกอบรม, วันลา, ข้อมูลเงินเดือน, 
หนังสือแจ้งผลการเพิ่มค่าจ้าง เป็นตน้  

-  ระบบ OCN Blog ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เปน็ช่องทางแลกเปลีย่นขอ้มูล ความรู้ ความคิดเห็น อัพเดท
เร่ืองราวต่างๆ ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ภาวะผู้น า ระบบที่ให้ข้อมูล ได้แก่ 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkUzITaQkQxx_FuI_7l5I1i3-c8f1PkehEZQvpqtJ6-
d7rvg/viewform?c=0&w=1 

4. ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ระบบที่ให้ข้อมูล ได้แก่ 
- ระบบบริหารจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 

http://ubuqaonline.ubu.ac.th/?p=qadoc 
- ระบบการติดตามผลการด าเนนิงานผ่าน Google Application 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6B9_ajCJgm3QU43VlFPS183ZXM 
5. ตัวบ่งชี้ 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่อการให้บริการของส านัก 

ระบบทีใ่ห้ข้อมูล ได้แก ่
- ระบบการประเมินความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานเลขานุการ ส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 2 
https://docs.google.com/a/ubu.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdw9pHKXgwiqD-
8gI3UQbeTOmI6cn7isyBFG4QqKkbOna6L9A/closedform 

- ระบบการประเมินความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานเลขานุการ ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 1 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC0aTHCJqbwYIypxxERAX3O3I46Pz-
yrCjMhZyKPzYUEwnqA/viewform?c=0&w=1 

- การประเมินออนไลน์ แบบประเมินความพึงพอใจการใชโ้ทรศัพท์ ระบบ Voip (รอบ 2) 
https://goo.gl/NY6oRm 

- ระบบการประเมินความพงึพอใจการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LAN, UBU-WiFi) ปี 2560 
https://goo.gl/pde9bv 

- ระบบการประเมินออนไลน์ แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr5zCHjWWiT2I81hegh 
Q7XmIMo27qkCpeBZt6IS9jqPM6rcA/viewform?c=0&w=1 

http://ubuqaonline.ubu.ac.th/?p=qadoc
https://goo.gl/NY6oRm
https://goo.gl/pde9bv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr5zCHjWWiT2I81hegh
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- การประเมินออนไลน์ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อฝา่ยพฒันาซอฟต์แวร์  

http://202.28.50.11/mis_eval/sw/report_3d_eval.php 

 หลักฐาน : 
OCN1.7-3.1  ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนนุการประกันคุณภาพ 

 4. มีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพตามพันธกิจของส านัก 

 ผลการด าเนินงาน : 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนี ้

- การส ารวจความพงึพอใจต่อการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในรอบ
ปีงบประมาณ 2559 โดยส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มผู้รบับริการส านักคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งข้อมูลผลการส ารวจ
ปรากฏในเอกสารรายงานประจ าปี 2559 หน้า 78 - 82 (Ocn1.7-4.1) 

- กิจกรรมรับตรวจประเมินคุณภาพประจ าปี ได้เชิญตัวแทนอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร
สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักฯ ในการเป็นหน่วยงานสนบัสนุนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึง่จากการให้ข้อมูลดังกล่าวบรรจุในรายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
หน้า 82 (Ocn1.7-4.1) 

- ให้ผู้ใชบ้ริการส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามและเสนอแนะความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านต่างๆของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งรูปแบบการประเมินมีทั้ง
การประเมินแบบออนไลน์ และเอกสารแบบสอบถาม (Ocn1.7-3.1)  อาทิ 
               * ระบบการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานเลขานกุาร ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 2 
https://docs.google.com/a/ubu.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdw9pHKXgwiqD-
8gI3UQbeTOmI6cn7isyBFG4QqKkbOna6L9A/closedform 
                * การประเมินออนไลน์ แบบประเมินความพึงพอใจการใช้โทรศัพท์ ระบบ 
Voip(https://goo.gl/NY6oRm) 
                * ระบบการประเมินความพึงพอใจการใชบ้ริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LAN, UBU-WiFi) ปี 
2560 https://goo.gl/pde9bv 
                * ระบบการประเมินออนไลน์ แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr5zCHjWWiT2I81hegh 
Q7XmIMo27qkCpeBZt6IS9jqPM6rcA/viewform?c=0&w=1 

- จัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานการประเมินความพงึพอใจตามภารกิจของส านักฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ได้แก่ 
(https://sites.google.com/ubu.ac.th/ocnmeeting) 

https://goo.gl/NY6oRm
https://goo.gl/pde9bv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr5zCHjWWiT2I81hegh
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    *   การประชุมคร้ังที่ 3/2560 วันที่ 31 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2 เร่ือง รายงานสรปุผล

การประเมินความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 1 (Ocn1.7-4.2) 

     * การประชุมคร้ังที่ 6/2560 วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ือง รายงานผลการ
ประเมินความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 2 (Ocn1.7-4.3) 

     * การประชุมคร้ังที่ 7/2560 วันที่ 15 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในปีที่ผา่นมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 คร้ังที่ 1 และ คร้ังที่ 2 (Ocn1.7-4.4) 

- จัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานการประเมินความพงึพอใจตามภารกิจของส านักฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ คือ  
(https://sites.google.com/ubu.ac.th/ocnmeeting) 
               * การประชุมคร้ังที ่3/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 1.2 เร่ือง รายงานผลการ
ประเมินความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 และผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
(Ocn1.7-4.5) 

 หลักฐาน : 
Ocn1.7-3.1  ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ       
Ocn1.7-4.1  รายงานประจ าปี 2559    
Ocn1.7-4.2  เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 

31 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.2    
Ocn1.7-4.3  เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 

27 กรกฎาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3    
Ocn1.7-4.4  เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 

15 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3     
Ocn1.7-4.5  เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 

11 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 1.2 

 5. มีการเข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสถาบนัและมีกิจกรรมร่วมกัน 

 ผลการด าเนินงาน : 
- ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้มีการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับส านัก

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้มีการติดต่อประสานงานการด าเนนิงานดา้นการให้บริการซึ่ง
กัน ซึ่งในปัจจบุันอยู่ระหวา่งการประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือขึ้นใหม่เนื่องจากส านัก
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คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการปรบัเปลี่ยนผูบ้ริหาร (Ocn1.7-5.1) 

- ร่วมเป็นเครือข่ายการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพระดบัส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า โดยแตง่ตั้ง
เป็นชุดคณะกรรมการในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องประกนัคุณภาพภายในระดับส านัก ตามค าสัง่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 04/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนบัสนุน 
(Ocn1.7-5.2) 

- เข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ร่วมกับหน่วยงานระดบัส านัก / 
หน่วยงานเทียบเท่า เก่ียวกับแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 
ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพฯ ให้กับผูบ้ริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบตวับ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายใน (Ocn1.7-5.3) 

 หลักฐาน : 
OCN1.7-5.1   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคณุภาพการศึกษา    
OCN1.7-5.2   ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 04/2560 เร่ือง แต่งตั้งคระอนุกรรมการประสานงาน

ประกันคุณภาพ หนว่ยงานสนับสนุน    
OCN1.7-5.3   บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.2/ว 564 เร่ือง หารือแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดบั

ส านัก/หน่วยงานเทียบเทา่ ปงีบประมาณ 2560    
 
ตัวบ่งชี้  1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 
โดยส านักวิทยบริการ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีการจัดท าแผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผลการด าเนินงาน : 

- มีการจัดท าแผนประเมินความพึงพอใจของฝ่ายเทคโนฯ และฝา่ยหอสมุด (Lib 1.8-1.1) โดยมกีารก าหนดใน
แผนการด าเนนิงานของฝา่ย ในแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้าที่ 35 และ 41 (Lib 1.8-
1.2) 

 หลักฐาน : 
Lib 1.8-1.1 แผนประเมินความพึงพอใจของฝ่ายเทคโนฯ และฝา่ยหอสมุด  
Lib 1.8-1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 2.มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : 
- มีการด าเนินการตามแผนการประเมินความพงึพอใจ โดยบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้  
(Lib 1.8-2.1) 

 หลักฐาน : 
Lib 1.8-2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนประเมินความพงึพอใจ 

 3.มีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านัก อย่างน้อย 2 คร้ัง/ปี และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในครั้งสุดท้ายเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00   

 ผลการด าเนินงาน : 
-มีการติดตามและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจ าเดือนเมษายน 2560 และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2560 (Lib 1.8-3.1) โดยรายงานพร้อมกันกับรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติงานประจ าปี  
    ฝ่ายเทคโนฯ ระดับ 4.89  
    ฝ่ายหอสมุด ระดับ 4.66  
    เฉลี่ยทั้งสองฝา่ย ระดับ 4.78 
- มีการติดตามและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจ าเดือนสิงหาคม 2560 และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 12/2560 (Lib 1.8-3.2) โดยรายงานพร้อมกันกับรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติงานประจ าป ี
   ฝ่ายเทคโนฯ ระดับ 4.84  
   ฝ่ายหอสมุด ระดับ 4.39  
   เฉลี่ยทั้งสองฝา่ย ระดับ 4.62 

 หลักฐาน : 
Lib 1.8-3.1 รายงานการประชมุคณะกก.บริหารครั้งที่ 7/60 
Lib 1.8-3.2 รายงานการประชมุคณะกก.บริหารครั้งที่ 12/60 

 4.มีการรายงานผลการประเมนิความพึงพอใจต่อที่ประชุมคณะกรรมการของส านักเพื่อใหข้้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน : 
- มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ โดยรายงานพร้อมกันกับรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติงานประจ าปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2560 คร้ังที่ 9/2560 และคร้ังที่ 
10/2560 เพื่อให้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ (Lib 1.8-4.1) 

 หลักฐาน : 
Lib 1.8-4.1 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2560 คร้ังที่ 9/2560 และคร้ังที่  
               10/2560 

 5.มีการน าผลประเมินความพึงพอใจ หรือข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจ มาจัดท าแผน

https://docs.google.com/document/d/1nCraCoFW7WHub2kUBDaV0be1qhNynD9BEEKrIeX3tmY/edit
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ปรับปรุงการให้บริการของหนว่ยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : 
- มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินความพงึพอใจของฝ่ายหอสมุด และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มา
จัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการ (Lib 1.8-5.1) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2560  
(Lib 1.8-5.2) 
- มีการปรับปรุงการให้บริการตามข้อเสนอแนะ จากการประเมินความพึงพอใจ (Lib 1.8-5.3) 

 หลักฐาน : 
Lib 1.8-5.1 แผนปรับปรุงการให้บริการ  
Lib 1.8-5.2 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 
Lib 1.8-5.3 การปรับปรุงการให้บริการตามข้อเสนอแนะ  

 
ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร้อยละของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ประเภทหนังสือทั้งไทยและ
ต่างประเทศ ตามจ านวนชื่อเร่ืองที่จัดซื้อมีการใช้ในช่วง 1 ปี หลังจากการซื้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลติ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

20.00 -29.99 % 30.00-39.99 % 40.00-49.99% 50.00-59.99 % 60% ขึ้นไป 
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูล จ านวน หน่วยนับ 
1. จ านวนหนงัสือทั้งไทยและต่างประเทศที่จัดซื้อในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
(Lib 2.1-1.1) 

1,469 ชื่อเร่ือง 

2. จ านวนหนงัสือที่ยืมใช้ภายในห้องสมุด (Lib 2.1-2.1) 899 ชื่อเร่ือง 

3. จ านวนหนงัสือที่ยืมออก (Lib 2.1-2.2) 570 ชื่อเร่ือง 
4. รวมจ านวนการใช้หนงัสือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  1,469 ร้อยละ 
5. คิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละ 
หลักฐาน :  
Lib 2.1-1.1  ข้อมูลจ านวนหนังสือทั้งไทยและตา่งประเทศทีจ่ัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
Lib 2.1-2.1  ข้อมูลจ านวนหนังสือทั้งไทยและตา่งประเทศทีจ่ัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการใช้ใน  
                 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยืมใช้ภายในหอ้งสมุด              
Lib 2.1-2.2  ข้อมูลจ านวนหนังสือทั้งไทยและตา่งประเทศทีจ่ัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการใช้ใน   
                 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยืมออกภายนอกห้องสมุด    

https://drive.google.com/open?id=0B--KI0kyEZdKRjFWLW9melhmY3c
https://drive.google.com/open?id=0B--KI0kyEZdKRjFWLW9melhmY3c
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หมายเหตุ : 1. นับเมื่อมีการใช้ชือ่เร่ืองนั้นอย่างน้อย 1 คร้ัง 
               2. นับเมื่อมีการยืมหรือน าออกมาใช้งานภายในห้องสมุด 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ มีความรู้ ความเข้าใจใน 
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30.00-39.99% 40.00-49.99% 50.00-59.99% 60.00-69.99% 70% ขึ้นไป 

 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูล จ านวน หน่วยนับ 
1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (Lib 2.4-1.1) 

1,800 คน 

2. ผู้ตอบแบบประเมินที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 (25x100/1,800 คน = 450 คน) (Lib 2.4-2.1) 

498 คน 

3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจ
ตามแบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (Lib 2.4-3.1) 

463 คน 

4. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ มีความรู้ ความ
เข้าใจผ่านตามแบบประเมิน (463 x 100/498)  

92.97 ร้อยละ 

หลักฐาน :  
Lib 2.4-1.1 สรุปจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
Lib 2.4-2.1 สรุปจ านวนผู้ตอบแบบประเมนิที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ และแบบประเมิน 
               ความรู้ความเข้าใจ 
Lib 2.4-3.1 สรุปจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจตาม 
               แบบทดสอบไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
 
หมายเหตุ : 1. ผู้ตอบแบบประเมิน คือ จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศใน ปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
      2. เกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ ต้องผ่านการประเมินตามแบบทดสอบไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 60 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B--KI0kyEZdKdXBJTlFseWZWZXM
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ภาคผนวก 
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นโยบายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ที่มา : http://www.ubu.ac.th/web/files_up/09f2011012411562889.pdf 
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ที่มา : http://www.ubu.ac.th/web/files_up/09f2011012411562889.pdf 
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ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

 

 

ที่มา : http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=0900000000&cat=122#a1414 
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ประกาศค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
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ที่มา : http://www.ubu.ac.th/web/files_up/09f2017063015011767.pdf 


