
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
{BookID} 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

------------------------------ 

ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่๒๗๐๐/๒๕๖๓       
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำน                
ของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๓ และค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่๓๐๖๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
(เพ่ิมเติม) สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓เนื่องด้วยมีประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์          
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ว่ำด้วยมำตรฐำนภำระงำนตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย(OKRs) ปีงบประมำณ       
พ.ศ.๒๕๖๔  ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔  

ฉะนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน      
ของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ว่ำด้วยมำตรฐำนภำระงำนวัตถุประสงค์                
ของมหำวิทยำลัย (OKRs) และเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรมำกที่สุด อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๑               
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอยกเลิกค ำสั่งดังกล่ำวข้ำงต้น และใช้ค ำสั่งฉบับนี้แทน 

๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์    ทรำยแก้ว ประธำนกรรมกำร 
  ๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ            ควำมคุ้นเคย รองประธำนกรรมกำร 
  ๓) รองศำสตรำจำรย์ศศินันท์            เศรษฐวัฒน์บดี กรรมกำร 
  ๔) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล            ธนำนันต์ กรรมกำร 
  ๕) อำจำรย์ไชย                           มีหนองหว้ำ กรรมกำร 
  ๖) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ                  สงวนสิน  กรรมกำร 
  ๗) คณบดีคณะครุศำสตร์     กรรมกำร 
  ๘) คณบดี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร    กรรมกำร 
  ๙) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม   กรรมกำร 
๑๐) คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   กรรมกำร 
๑๑) คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร    กรรมกำร 
๑๒) คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   กรรมกำร 
๑๓) คณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร   กรรมกำร 
๑๔) คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์    กรรมกำร 
๑๕) คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย     กรรมกำร 

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๗๔๒/๒๕๖๔
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๑๖) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ   กรรมกำร 
๑๗) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ    กรรมกำร 
๑๘) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร กรรมกำร 
๑๙) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำร 
๒๐) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๑) ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรประเมิน
เพ่ือรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตำมท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย 

๒  คณะกรรมการด าเนินการ 
  ๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ   ควำมคุ้นเคย ประธำนกรรมกำร 
  ๒) รองศำสตรำจำรย์ศศินันท์   เศรษฐวัฒน์บดี รองประธำนกรรมกำร 
  ๓) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล   ธนำนันต์ รองประธำนกรรมกำร 
  ๔) อำจำรย์ไชย    มีหนองหว้ำ รองประธำนกรรมกำร 
  ๕) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  สงวนสิน  รองประธำนกรรมกำร 
  ๖) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์   กัลยำณมิตร หัวหน้ำโครงกำรรับประเมินฯ  
                                                                         OITหมวด ๙.๑ และ ๙.๔ 
  ๗) อำจำรย์ ดร.จำรุณี    มุมบ้ำนเซ่ำ หัวหน้ำโครงกำรรับประเมินฯ  
                                                                         OITหมวด ๙.๒ และ ๙.๓ 
  ๘) อำจำรย์ปิยะ     กล้ำประเสริฐ หัวหน้ำโครงกำรรับประเมินฯ  
                                                                         OITหมวด ๙.๕ และ ๑๐.๑-๑๐.๒   
  ๙) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธรำพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ กรรมกำร 
๑๐) อำจำรย์ ดร.ชัยวุฒิ   เทโพธิ์  กรรมกำร 
๑๑) อำจำรย์พิชญำณี   เชิงคีรี ไชยยะ กรรมกำร 
๑๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม  กรรมกำร 
๑๓) อำจำรย์ศิริพร    จิระชัยประสิทธิ กรรมกำร 
๑๔) อำจำรย์ ดร.โรจนันท์   ทรงอยู่  กรรมกำร 
๑๕) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ  พักตร์วิไล กรรมกำร 
๑๖) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง    กรรมกำร 
๑๗) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร   จันทมฤก กรรมกำร 
๑๘) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ กรรมกำร 
๑๙) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทักษิณำ วิไลลักษณ ์ กรรมกำร 
๒๐) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์   โกกนุทำภรณ์ กรรมกำร 
๒๑) อำจำรย์ ดร.วัสส์พร    จิโรจพันธุ์ กรรมกำร 
๒๒) นำงนงลักษณ์     สมณะ  กรรมกำร 
๒๓ ) นำงนิธิวดี     ตั้งจันทร์สุข กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๒๔ ) นำงสำววรำภรณ์   ไชยสุริยำนันท์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๒๕) นำงสำว สำยพิน  ทำทอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๖) นำงจุฑำมำศ  วงศ์แสวง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๗) นำงสำวกรรณิกำ  สร้อยส ำโรง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๘) นำงวิไลลักษณ ์  พงษ์แพทย์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๙) นำงกนกพร  สัณห์ฤทัย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๐) นำงวำรุณี  จันทพึ่ง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๑) นำงอำรีย์  ทิพรส  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๒) นำงสำวรัชนีกร  พลเยี่ยม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๓) นำงพำกเพียร  ธูปบูชำกร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๔) นำงพรทิพย์  กุศลสิริสถำพร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๕) นำงสำวศรีสวรินทร์ ส ำเริง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๖) นำงสำวกมลรัตน์  ยอดหำญ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๗) นำงสำวฐิติกำนต์   จิตรจำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๘) นำงสุภวรรณ  วรรณสอน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
๓๙) นำงณัฐมน  ค ำเงิน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๐) นำงสำววิรินทร์    ยอดหำญ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๑) นำงสำวสุวิมล  พิชัยกมล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๒) นำงสำวสุภัทรำ    อภิชำติ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๓) ว่ำที่ร้อยตรีจำตุรนต์   เทพเดชำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๔) นำงสำวศิริวรรณ   สุขแซว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๕) นำงกนิษฐำ  ศรีคุ้มวงษ ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๖) นำงสำววชิรำพร  สมอทอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๗) นำยแทนคุณ  วงค์ษร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๘) นำงสำวฉัตรวิมล  ไตรโอสถ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๙) นำงรัตนำภรณ์  หล้ำสมบรูณ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๕๐) นำงสำววิษณีย์  ขุนสิงห์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๕๑) นำงมณฑำ  สืบจำกศรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๕๒) นำยสมรส  ค ำแก้ว  กรรมกำรและผู้ช่วย เลขำนุกำร 
๕๓) นำงสำวปรำณี  ศรีนพ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๕๔) นำงสำวฉัตรวิมล  ไตรโอสถ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๕๕) ว่ำที่เรือตรีธนภณ  ไชยำวรรณ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   
๑) ประสำนงำนผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูล/ที่ปรึกษำโครงกำรส ำนักงำน ป.ป.ช. 
๒) น ำ URL หรือ QR code ช่องทำงกำรเข้ำตอบแบบวัดกำรรับรู้- IIT และแบบวัดกำรรับรู้- EIT 

ของมหำวิทยำลัย ไปเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอกของหน่วยงำน        
โดยค ำนึงถึงช่องทำงกำรเผยแพร่ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอกจะเข้ำมำตอบ“แบบส ำรวจ IIT”  
และ “แบบส ำรวจ EIT”ได้ด้วยตนเองผ่ำนทำง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นกำรตอบเขำ้สู่ระบบ ITAS โดยตรง 
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๓) ก ำกับ ติดตำม ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่อยู่ในสังกัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก      
ที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่อกับหน่วยงำนตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน และตอบแบบวัดกำร
รับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก ได้ไม่น้อยกว่ำจ ำนวนขั้นต่ ำที่ ส ำนักงำน ป.ป.ช.ก ำหนด 

๔) ด ำเนินกำรตอบค ำถำมพร้อมด ำเนินกิจกรรม และท ำให้ปรำกฏซึ่งเอกสำร/รูปภำพ/
หลักฐำนประกอบกำรตอบตำมแบบตรวจกำรเปิด เผยข้อมูลสำธำรณะ(Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีรำยละเอียดปรำกฏตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส      
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส ำหรับประเด็นกำรประเมิน           
ที่รับผิดชอบ 

๕) งำนอ่ืนๆ ที่อธิกำรบดีมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

โดย ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับผิดชอบด ำเนินงำนตำมตำรำงกำรด ำเนินงำน                 
รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๓        
 

    สั่ง ณ วันที่ {BookDate} 

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



1 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564 

ตารางการด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(แนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 742/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม  2564) 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) 

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

(หน่วยงาน) 
ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 

ผู้น าเข้าข้อมูล 
(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
 (Information approver 

in the system)

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
๐1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน

o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ
และการแบ่งส่วนงานภายใน
เช่นส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย
ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
นางนธิิวดี ตั้งจันทร์สุข 

หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย 
งานบริหารงานบุคคล 

หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/
ส านักงานผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 

(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS 
งานบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 

ผศ..ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

๐2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหาร
สูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
และผูด้ ารงต าแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน 

o แสดงข้อมลู อย่างน้อย
ประกอบด้วย ด้วยชื่อ-
นามสกลุ ต าแหน่งรูปถ่าย 
และช่องทางการติดต่อของ
ผู้บริหารแตล่ะคน 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
นางนธิิวดี ตั้งจันทร์สุข 

หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย 
งานบริหารงานบุคคล 

หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/
ส านักงานผู้อ านวยการ/  
หัวหน้างาน 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS 
งานบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 

ผศ..ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

(หน่วยงาน) 
ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 

ผู้น าเข้าข้อมูล 
(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 
๐3 อ านาจหน้าที ่ o แสดงข้อมลูหน้าท่ีและอ านาจ

ของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
นางนธิิวดี ตั้งจันทร์สุข 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย 
งานบริหารงานบุคคล 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/
ส านักงานผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 

ผศ..ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 

๐4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจ
ของหน่วยงานท่ีมีระยะ
มากกว่า 1 ป ี

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
เช่น ยุทธศาสตรห์รือแนวทาง 

    เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับ

ใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
นางนงลักษณ์ สมณะ 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย 
กองนโยบายและแผน 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/
ส านักงานผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
กองนโยบายและแผน 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

ผศ..ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

๐5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการตดิต่อ ดังนี ้
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท ์
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย 
อาจารยไ์ชย มีหนองหว้า 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/
ส านักงานผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน 
 
 
 
 

 มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 

ผศ..ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 



3 

 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 
๐6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง o แสดงกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ

การด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย 
- งานนิติการ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- ส านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบยีน  
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/
ส านักงานผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานนิติการ 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 

ผศ..ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

      การประชาสัมพันธ์       
๐7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ    

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจ
ของหน่วยงาน 

o เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่กิดขึ้น   
ในปี พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัย 
อาจารยไ์ชย มีหนองหว้า 
อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
- งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/
ส านักงานผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 
 

ผศ..ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 

      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล      
๐8 Q&A 

 
o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงานท่ีบุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมลูต่าง ๆ 
ได้ และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถาม
ได้ โดยมลีักษณะเป็นการ
สื่อสารไดส้องทาง 
(Q&A)ยกตัวอย่างเช่น Web 
board, กล่องข้อความถาม-
ตอบ เป็นต้น 

    (ได้ด้วยเบราเซอร์ทุกตัว) 

มหาวิทยาลัย 
อาจารยไ์ชย มีหนองหว้า 
 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย 
- งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด 
- ศูนย์คอมพิวเตอร ์
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
  
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

ผศ..ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

๐9 Social Network o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานท่ีสามารถเชื่อมโยง
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่าง
เช่น Facebook,Twitter, 
Instagram เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
อาจารยไ์ชย มีหนองหว้า 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
  
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

ผศ..ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 



5 

 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
       การด าเนินงาน 
๐10 แผนด าเนินงานประจ าปี o แสดงแผนการดาเนินภารกิจ

ของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผน

ฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณที่
ใช้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ เป็นต้น 

o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับ
ใช้ในปี พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
กองนโยบายและแผน 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
  
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
กองนโยบายและแผน 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

๐11 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประจ าปี
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี 

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียด 
ความก้าวหน้ายกตัว 
อย่างเช่นความก้าวหน้า
การด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
กองนโยบายและแผน 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
  
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
กองนโยบายและแผน 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 



6 

 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 
๐12 รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี  
o แสดงผลการด าเนินงานตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ

ด าเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผล
การด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 

o เป็นรายงานผลของปีพ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
กองนโยบายและแผน 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
  
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
กองนโยบายและแผน 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

        การปฏิบัติงาน 
๐13 คู่มือหรือมาตรฐาน     

การปฏิบัติงาน** 
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการ

ปฏิบัติงานท่ีเจ้าหนา้ที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น 
เป็นคู่มือปฏิบตัิภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือ
พนักงานต าแหน่งใด ก าหนด
วิธีการขั้นตอนการปฏบิัติ
อย่างไร เป็นต้น 

 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
รศ.ศศินันท์เศรษฐวัฒน์บด ี
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
อาจารยไ์ชย มีหนองหว้า 
อาจารย์ปิยะ สงวนสิน 
  
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
งานบริหารงานบุคคล 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ (ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 

      การให้บริการ 
๐14 คู่มือหรือมาตรฐาน      

การให้บริการ  
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการ

ปฏิบัติที่ผูร้ับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็น
ข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็น
คู่มือส าหรับบริการหรือ
ภารกิจใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการ
ติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
รศ.ศศินันท์เศรษฐวัฒน์บด ี
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
อาจารยไ์ชย มีหนองหว้า 
อาจารย์ปิยะ สงวนสิน 
  
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานบริหารงานบุคคล 
กรณีภารกิจหลัก 
- ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
- สถาบันวิจัย 
- ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 
- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

๐15  ข้อมูลเชิงสถิติ            
การให้บริการ 
(อย่างน้อย ตั้งแต่ 
ตุลาคม-63 ถึงมีนาคม 
64) 

o แสดงข้อมลูสถิติการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่าง
น้อย 6 เดือนแรกของ 

   ปี พ.ศ.2564 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
รศ.ศศินันท์เศรษฐวัฒน์บด ี
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
อาจารยไ์ชย มีหนองหว้า 
อาจารย์ปิยะ สงวนสิน   
    
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานส่ือสารองค์กรและการตลาด 
กรณีภารกิจหลัก 
- ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
- สถาบันวิจัย 
- ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 
- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 
๐16 รายงานผลการส ารวจ

ความพึงพอใจการ
ให้บริการ ** 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการของหน่วยงาน 

o เป็นรายงานผลของป ี
    พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
รศ.ศศินันท์เศรษฐวัฒน์บด ี
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
อาจารยไ์ชย มีหนองหว้า 
อาจารย์ปิยะ  สงวนสิน       
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย 
งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด 
จัดท ารายงานสถิติในภาพรวม 
จัดท ารายงานเข้าท่ีประชุม 
กบ.รอบ 12 เดือน 
ส่งผลให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

๐17 E–Service ** o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกแกผู่้ขอรับบริการ 

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป
ยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
รศ.ศศินันท์เศรษฐวัฒน์บด ี
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
อาจารยไ์ชย มีหนองหว้า 
อาจารย์ปิยะ สงวนสิน       
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย 
ผู้รวบรวมและจัดท าข้อมูล 
งานส่ือสารองค์กรและ
การตลาด 
จัดท ารายงานสถิติในภาพรวม 
จัดท ารายงานเข้าท่ีประชุม 
กบ.รอบ 12 เดือน 
ส่งผลใหผู้้ดูแลระบบ 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหนา้ที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานทีม่ีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเนน้เผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความ 
              สาคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
๐18  แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปี  
 

o แสดงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน 

    ที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 

ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณ
ตามแหล่งที่ได้รบัการจดัสรร 
งบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น 

o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับ 
ใช้ในปี พ.ศ. 2564 

 มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
กองนโยบายและแผน 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
กองนโยบายและแผน 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

๐19 รายงานการก ากับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม-63-มีนาคม 64) 

o แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้  
จ่ายงบประมาณประจ าปี 

o มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่าง      
เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
กองนโยบายและแผน 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
กองนโยบายและแผน 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที ่/ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 
๐20 รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าป ี
o แสดงผลการด าเนินงานตาม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล 
การใช้จ่ายงบประมาณ เช่น 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น  

o เป็นรายงานผลของปพี.ศ.2563 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
กองนโยบายและแผน 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
กองนโยบายและแผน 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

       การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
๐21 แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือ 

แผนการจดัหาพัสด ุ
o แสดงแผนการจดัซื้อจัดจา้ง

หรือแผนการจัดหาพสัดตุามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง    
ในปี พ.ศ.2564 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานพัสด ุ
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานพัสด ุ
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

๐22 ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจดัจ้างหรือการ 
จัดหาพัสด ุ

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ        
จัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560              
เช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผล
การจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น  

o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปี 
พ.ศ.2564 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานพัสด ุ
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
2. จัดส่งข้อมูลใหผู้้น าเข้าข้อมลู 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานพัสด ุ
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
  

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้าง

หรือการจดัหาพัสดุราย
เดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจดัจ้าง
ของหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น 
งานท่ีซื้อหรือจ้าง วงเงินท่ีซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ
หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือข้อ 

ตกลงในการซือ้หรือจ้าง เป็นต้น 
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน 

(กรณีไม่มีการจัดซื้อจดัจ้างใน
รอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไมม่ี
การจัดซื้อจดัจ้างในเดือนนั้น) 

o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่าง
น้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2564 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานพัสด ุ
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานพัสด ุ
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

๐24 รายงานผลการจดัซื้อจัด
จ้างหรือการจดัหาพัสดุ
ประจ าป ี

o แสดงผลการจัดซื้อจดัจ้างของ
หน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียด 
ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่
ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานพัสด ุ
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานพัสด ุ
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๐25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
o เป็นนโยบายหรือแผนการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 

o แสดงนโยบาย หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่มีจดุมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิด
การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ที่มีความโปร่งใสและมี
คุณธรรม 

o เป็นนโยบายหรือแผนการ
บริการและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของผู้บรหิารสูงสุด ที่
ก าหนดในนามของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานบริหารงานบุคคล 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 
 

ผศ..ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 
๐26 การด าเนินการตาม

นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 
2564 

o แสดงการด าเนินการตาม
นโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ยกตัวอย่างเช่น การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาคนด ี

    คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากรการสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริม 

    จริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 

o เป็นการด าเนินการที่มีความ
สอดรับกับนโยบาย หรือ
แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานบริหารงานบุคคล 
งานศูนย์พัฒนาอาจารย์ฯ 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานบริหารงานบุคคล 
งานศนูย์พัฒนาอาจารย์ฯ 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

ผศ..ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 
๐27 หลักเกณฑ์การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 
2564 อย่างน้อยประกอบด้วย 

o การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 

o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏบิัติงาน

บุคลากร 
o การให้คณุให้โทษและการสร้าง

ขวัญก าลังใจ 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานบริหารงานบุคคล 
งานศูนย์พัฒนาอาจารย์ฯ 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานบริหารงานบุคคล 
งานศนูย์พัฒนาอาจารย์ฯ 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

ผศ..ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

๐28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าป ี

o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 
พ.ศ. 2563 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผล
การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป็นต้น 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานบริหารงานบุคคล 
งานศูนย์พัฒนาอาจารย์ฯ 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานบริหารงานบุคคล 
งานศนูย์พัฒนาอาจารย์ฯ 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

ผศ..ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๐29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการ

ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน   
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น 
รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอน
หรือวิธีการในการจดัการต่อ
เรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ ระยะเวลา 

    ด าเนินการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานนิติการ 
งานเลขานุการ 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานนิติการ 
งานเลขานุการ 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 
๐30 ช่องทางแจ้งเรื่อง

ร้องเรียนการทจุริต 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีน
เกี่ยวกับการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานผ่านทาง 

    ช่องทางออนไลน์ โดยแยก
ต่างหากจากช่องทางทั่วไป 
เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏบิัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป
ยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานนิติการ 
งานเลขานุการ 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานนิติการ 
งานเลขานุการ 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

๐31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการ
เรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น
จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเป็นต้น (กรณีไม่มี
เรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มี
เรื่องร้องเรียน) 

o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่าง
น้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานนิติการ 
งานเลขานุการ 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 
 
 
 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานนิติการ 
งานเลขานุการ 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 

       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
๐32 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
การด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทาง 

    ออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป

ยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 
*ภารกิจหลัก 4 ด้านเป็นส าคัญ 
- คณะ/ส านัก/วิทยาลัย/ศูนย์
สระแก้ว 
- งานศิลปวัฒนธรรม กอง
พัฒนานักศึกษา 
- งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด 
ส่งข้อมูลให้ผูดู้แลระบบ 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS 
สถาบันวิจัย 

  ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 
สนักส่งเสริมวิชาการฯ 
 งานศิลปวัฒนธรรม       
      กองพัฒนานักศึกษา 
 งานสื่อสารองค์กรและ 
      การตลาด 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

๐33 การเปิดโอกาสให้เกดิการ
มีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเปดิ
โอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีได้
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ ร่วแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 

o เป็นการด าเนินการในปี     
พ.ศ. 2564 

 
 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 
*ภารกิจหลัก 4 ด้านเป็นส าคัญ 
- คณะ/ส านัก/วิทยาลัย/ศูนย์
สระแก้ว 
- งานศิลปวัฒนธรรม กอง
พัฒนานักศึกษา 
- งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด 
ส่งข้อมูลให้ผูดู้แลระบบ 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS 
สถาบันวิจัย 

  ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 
สนักส่งเสริมวิชาการฯ 
 งานศิลปวัฒนธรรม       
      กองพัฒนานักศึกษา 
 งานสื่อสารองค์กรและ 
      การตลาด 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
        เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
๐34   เจตจ านงสจุริตของ

ผู้บริหาร   
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือ

ค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและ
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจรติ โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสดุ
คนปัจจุบันของหน่วยงาน 

 
 
 

 มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย 
งานบริหารงานบุคคล 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

๐35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการมสี่วน
ร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน 

o เป็นการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ
ให้ความสาคญักับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส 

o เป็นการด าเนินการในปี      
พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานบริหารงานบุคคล 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 
 
 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 

 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 

       การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
๐36 การประเมินความเสีย่ง

การทุจริตประจ าป ี
o แสดงผลการประเมินความ

เสี่ยงของการด าเนินงานหรือ   
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  

o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน เช่น เหตุการณ์ความ
เสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เป็นต้น  

o เป็นการด าเนินการในปี     
พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานการเงินและบญัช ี
งานนิติการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 
ส่งข้อมูลให้ผูดู้แลระบบ 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานการเงินและบัญช ี
งานนิติการ 
หน่วยงานตรวจสอบ 
     ภายใน 
 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 
๐37 การด าเนินการเพื่อจัดการ 

ความเสีย่งการทุจรติ 
o แสดงการด าเนินการหรือ

กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสีย่งในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  

o เป็นกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการทีส่อดคล้องกับ
มาตรการหรือการ 

ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการ
ความเสีย่งตามข้อ O36  

o เป็นการด าเนินการในปี     
พ.ศ.2564 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานการเงินและบญัช ี
งานนิติการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 
ส่งข้อมูลให้ผูดู้แลระบบ 
 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานการเงินและบัญช ี
งานนิติการ 
หน่วยงานตรวจสอบ 
     ภายใน 
 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

        การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
๐38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร 
o แสดงการด าเนินการหรือ

กิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรม 

    องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจรติ อย่างชัดเจน  

o เป็นการด าเนินการในปี      
พ.ศ.2564 

 
 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
กองกลาง 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
กองกลาง 
 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 

      แผนป้องกันการทุจริต 
๐39 แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตประจ าป ี
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงาน  

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
เช่น โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ ช่วงเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น  

o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับ  
ใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2564 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานนิติการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 
ส่งข้อมูลให้ผูดู้แลระบบ 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานนิติการ 
หน่วยงานตรวจสอบ 
     ภายใน 
 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 

๐40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการ     
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  

o มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการด าเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น  

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา         
6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานนิติการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 
ส่งข้อมูลให้ผูดู้แลระบบ 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานนิติการ 
หน่วยงานตรวจสอบ 
     ภายใน 
 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 
๐41 รายงานผลการด าเนินการ

ป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล 
การด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตาม
เป้าหมาย เป็นต้น  

o ใช้รายงานผลของปี          
พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานนิติการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 
ส่งข้อมูลให้ผูดู้แลระบบ 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานนิติการ 
หน่วยงานตรวจสอบ 
     ภายใน 
 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
๐42 มาตรการส่งเสรมิ 

คุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี  

    พ.ศ. 2563   
o มีข้อมูลรายละเอียดการ

วิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้น แนวทางการน าผลการ
วิเคราะหไ์ปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น  

o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะหฯ์ โดยมี รายละเอียด
ต่างๆ เช่น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การ ก าหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ  การก าหนด
แนวทางการก ากับ ติดตามให้
น าไปสู่การปฏิบตัิและการ
รายงานผล เป็นต้น 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานบริหารงานบุคคล 
งานนิติการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 
ส่งข้อมูลให้ผูดู้แลระบบ 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานบริหารงานบุคคล 
งานนิติการ 
หน่วยงานตรวจสอบ 
     ภายใน 
 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับOKRS ขอ้มูลวันฑุธที่ 24 มีนาคม 2564  

ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นค าถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ดูแลระบบ(ITAS) 
ผู้น าเข้าข้อมูล 

(Data importer) 

หัวหน้าโครงการ 
รับประเมินฯ OIT/ 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้อนุมัติข้อมูลในระบบ 
(Information approver  

in the system) 
๐43 การด าเนินการตาม  

มาตรการส่งเสรมิ 
คุณธรรมและความ  
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  

o แสดงผลการด าเนินการตาม 
มาตรการเพื่อส่งเสรมิคุณธรรม
และความ โปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน  

o มีข้อมูลรายละเอียดการน า 
มาตรการเพื่อส่งเสรมิคุณธรรม
และความ โปร่งใสภายใน 
หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม     

o เป็นการด าเนินการในปี      
พ.ศ.2564 

มหาวิทยาลัย 
ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
 
หน่วยงานภายใน 
คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
หัวหน้าหน่วยงาน 
 

มหาวิทยาลัย 
งานบริหารงานบุคคล 
งานนิติการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยงานภายใน 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/        
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ 
หัวหน้างาน 
 
ส่งข้อมูลให้ผูดู้แลระบบ 
 

(Admin) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
นางมณฑา สืบจากศรี 
นายสมรส ค าแก้ว 
 
(ผู้ประสานงาน) 
งานบริหารงานบุคคล 
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
นายธนภณ ไชยาวรรณ 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต ์
   ของมหาวิทยาลัยและ ITAS  
งานบริหารงานบุคคล 
งานนิติการ 
หน่วยงานตรวจสอบ 
     ภายใน 
 
หน่วยงานภายใน 
 - ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
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