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 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 1.1 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะดานดิจิทัล (Digital literacy) 

 รอง  ผู  อำนวย  การ  ฝาย  บริหาร  และ  บริการ  รอง  ประธาน  กรรมการ  คน  ที่  1  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม 

 เพ่ือ  ทราบ  ตาม  ท่ี  มหาวิทยาลัย  มอบ  หมาย  ให  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  เปน  หนวย  งาน  หลัก  ใน  การ  รับ  ผิด  ชอบ 

 ใน  การ  ดำเนิน  การ  พัฒนา  ทักษะ  ดาน  ดิจิทัล  ของ  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  เพื่อ  ใหการ  ดำเนิน  งาน  สอดคลอง  ตาม 

 ยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  เสา  หลัก  ท่ี  3  :  Smart  University  ประเด็น  ยุทธศาสตร  ที่  5  :  พัฒนา  มหาวิทยาลัย 

 ไป  สู  การ  เปน  มหาวิทยาลัย  ดิจิทัล  โดย  มี  เปาประสงค  ท่ี  (Goals)  คือ  มี  โครงสราง  พื้น  ฐาน  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  เพื่อ  การ  บริหาร 

 จัดการ  แบบ  ครบ  วงจร  รองรับ  การ  จัดการ  ศึกษา  ใน  ยุค  ที่  มี  การ  เปล่ียนแปลง  อยาง  รวดเร็ว  สง  เสริม  ให  นักศึกษา  และ  บุคลากร  รู 

 เทาทันและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 

 สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  ดำเนิน  การ  จัด  ทำ  แผน  พัฒนา  ทักษะ  ดาน  ดิจิทัล 

 มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ตาม  แนวทาง  ของ  สำนักงาน  คณะ  กรรมการ  ขาราชการ  พลเรือน  (  ก  .  พ  .)  นำ  สง  มหาวิทยาลัย 

 ซึ่ง  มี  ราย  ละเอียด  ตาม  บันทึก  ขอความ  ท่ี  อว  0604.12/275  ลง  วัน  ที่  10  กุมภาพันธ  2564  ท้ังนี้  จาก  การ  ดำเนิน  งานการ  จัด 

 กิจกรรม  พัฒนา  ทักษะ  ดาน  ดิจิทัล  ให  บุคลากร  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  (Digital  Literacy)  ใน  ระหวาง  วัน  ที่  1  –  22 

 กรกฎาคม 2564 สามารถสรุปขอมูลการดำเนินงาน ไดดังนี 

 1.  กลุม  เปา  หมาย  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  กำหนด  กลุม  เปา  หมาย  ใน  การ  ประเมิน  ทักษะ  ความ 

 เขาใจ  และ  การ  ใช  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  (Digital  literacy)  คือ  บุคลากร  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  (  รอย  ละ  50  จาก  จำนวน 

 บุคลากรท้ังหมด) 

 2.  สรุป  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ณ  วัน  ท่ี  22  กรกฎาคม  2564  มี  ผู  ผาน  เกณฑ  ทักษะ  ดิจิทัล  (Digital 

 Literacy)  จำนวน  37  คน  (  จำนวน  ผู  ผาน  เกณฑ  ทักษะ  ดิจิทัล  (Digital  Literacy)  สะ  สม  ปง  ปบ  ระ  มาณ  พ  .  ศ  .  2563  – 

 2564  จำนวน  64  คน  )  คิด  เปน  รอย  ละ  4.26  จา  กบ  คุลา  กรม  หา  วิทยาลัย  อุบลราชธานี  ทั้งหมด  1,500  คน  ราย  ละเอียด  การ 

 ดำเนินงานเพ่ิมเติมตามเอกสารประกอบการประชุม 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  พัฒนา  ทักษะ  ดาน  ดิจิทัล  (Digital  literacy) 

 ท้ังนี้  ขอ  ให  ผูรับ  ผิด  ชอบ  มี  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  อยาง  ตอ  เนื่อง  และ  มอบ  ฝาย  พัฒนา 

 ซอฟตแวร  จัด  ทำ  ระบบ  เพ่ือ  ประชาสัมพันธ  หลักสูตร  และ  การ  เขา  ถึง  หรือ  สมัคร  เขา  รวม  โครงการ  รวม  ทั้ง  รายงาน  สถิติ 

 การเขารวมรายคณะ/หนวยงาน 

 1.2  ประกาศ  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรการ  ปองกัน  และ  เฝา  ระวัง  การ  ระบาด 

 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม (ฉบับที่ 7) 

 รอง  ผู  อำนวย  การ  ฝาย  บริหาร  และ  บริการ  รอง  ประธาน  กรรมการ  คน  ที่  1  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม 

 เพ่ือ  ทราบ  ตาม  ที่  นายก  รัฐมนตรี  ได  ตรา  ขอ  กํา  หน  ด  ออก  ตาม  ความ  ใน  มาตรา  9  แหง  พระ  รา  ชกํา  หนด  การ  บริหาร  ราชการ  ใน 

 สถาน  กา  รณ  ฉุกเฉิน  พ  .  ศ  .  2548  (  ฉบับ  ท่ี  28)  และ  ได  มีคํา  สั่ง  ศูนย  บริหาร  สถานการณ  การ  แพร  ระบาด  ของ  โรค  ติด  เชื้อ  ไวรัส 

 โคโรนา  2019  (  โค  วิด  -19)  ที่  10/2564  ซึ่ง  ได  ปรับ  พื้นที่  สถานการณ  ของ  จังหวัด  อุบลราชธานี  จาก  พื้นที่  ควบคุม  ไป  เปน 

 พ้ืนท่ี  ควบคุม  สูงสุด  ตล  อด  จนกํา  หน  ดมาต  รการ  ควบคุม  โรค  แบบ  บูรณ  า  การ  เพิ่ม  เติม  เพ่ือ  ให  สามารถ  แก  ไข  และ  บรรเทา 

 สถานการณ  ให  คล่ีคลาย  โดย  เร็ว  ทั้งน้ี  คณะ  กรรมการ  ศูนย  ประ  สาน  เฝา  ระวัง  การ  แพร  ระบาด  ของ  โรค  โค  วิด  -19 
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 มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ใน  การ  ประชุม  ครั้ง  ที่  7/2564  เมื่อ  วัน  ที่  19  กรกฎาคม  2564  มี  มติ  เห็น  ชอบ  ให  ยก  ระดับ  การ 

 ปองกัน  และ  เฝา  ระวัง  การ  แพร  ระบาด  ของ  โรค  ติด  เชื้อ  ไวรัส  โคโรนา  2019  (COVID-19)  ของ  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ให 

 สอดคลองกับ สถานการณในปจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป 

 ใน  การ  น้ี  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ได  ออก  ประกาศ  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  เรื่อง 

 มาตรการ  ปองกัน  และ  เฝา  ระวัง  การ  ระบาด  ของ  โรค  ติด  เชื้อ  ไวรัส  โคโรนา  2019  (COVID-19)  ระลอก  ใหม  (  ฉบับ  ที่  7)  ลง  วัน  ที่ 

 20  กรกฎาคม  2564  จึง  แจง  ให  บุคลากร  ใน  สังกัด  ทราบ  และ  ถือ  ปฏิบัติ  โดย  เครงครัด  ตอ  ไป  ราย  ละเอียด  ปรากฏ  ตาม  เอกสาร 

 ประกอบการประชุม 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  ประกาศ  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  เร่ือง  มาตรการ  ปองกัน  และ 

 เฝา  ระวัง  การ  ระบาด  ของ  โรค  ติด  เชื้อ  ไวรัส  โคโรนา  2019  (COVID-19)  ระลอก  ใหม  (  ฉบับ  ที่  7)  โดย  มอบ  ฝาย  บริการ 

 วิชาการ  และ  ซอม  บำรุง  กำหนด  มาตรการ  ใน  การ  ให  บริการ  ใช  พื้นที ่ หอง  ปฏิบัติ  การ  พื้นที ่ อาน  หนังสือ  การ  จัดการ  เรียน 

 การ การจัดอบรมตางๆ ใหเปนไปตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 1.3  ประชาสัมพันธ  และ  คัด  เลือก  ผล  งานการ  พัฒนา  งาน  /  แนว  ปฏิบัติ  ที่  ดี  /  นวัตกรรม  /R2R 

 เพ่ือเขารวมนำเสนอในโครงการ UBU-KM Fair 2021 

 รอง  ผู  อำนวย  การ  ฝาย  บริหาร  และ  บริการ  รอง  ประธาน  กรรมการ  คน  ที่  1  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม 

 เพ่ือ  ทราบ  ตาม  ที่  สำนักงาน  ประกัน  คุณภาพ  และ  สารสนเทศ  แจง  ประชาสัมพันธ  และ  คัด  เลือก  ผล  งานการ  พัฒนา  /  แนว 

 ปฏิบัติ  ที่  ดี  /  นวัตกรรม  /R2R  เพ่ือ  เขา  รวม  นำ  เสนอ  ใน  โครงการ  UBU-KM  Fair  2021  โดย  มี  วัตถุประสงค  เพื่อ  Show  & 

 Share  ผล  งานการ  พัฒนา  /  แนว  ปฏิบัติ  ท่ี  ดี  /  นวัตกรรม  /R2R  และ  มอบ  รางวัล  ให  กับ  ผล  งาน  ที่  มี  ความ  โดด  เดน  สามารถ  เปน 

 แบบ  อยาง  ที่  ดี  ใน  การนำ  ไป  พัฒนา  ตอย  อด  ได  กำหนด  สง  ผล  งาน  ได  ตั้งแต  บัดนี้  ถึง  วัน  ท่ี  31  สิงหาคม  2564  ราย  ละเอียด 

 ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี ้

 มติท่ีประชุม  รับทราบการประชาสัมพันธและคัดเลือกประชาสัมพันธ  และคัดเลือกผล 

 งานการ  พัฒนา  งาน  /  แนว  ปฏิบัติ  ท่ี  ดี  /  นวัตกรรม  /R2R  เพื่อ  เขา  รวม  นำ  เสนอ  ใน  โครงการ  UBU-KM  Fair  2021  โดย 

 มอบ  หัวหนา  ฝาย  ทุก  ฝาย  ชวย  ประชาสัมพันธ  สง  เสริม  และ  สนับสนุน  เพื่อ  เปน  แรง  จูงใจ  ให  บุคลากร  ได  สรางสรรค  ผล 

 งานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม /R2R เพื่อเขารวมนำเสนอในโครงการ UBU-KM Fair 2021 ตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรอง  รายงาน  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่ 

 7/2564 เมื่อวันศุกรท่ี 25 มิถุนายน 2564 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  ผู  ชวย  เลขานุการ  แจง  ที่  ประชุม  เพื่อ  ทราบ  และ 

 พิจารณา  รับรอง  รายงาน  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่  7/2564  เมื่อ  วัน  ศุกร  ที่ 

 25 มิถุนายน  2564 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร  และเครือขาย 

 ครั้ง  ท่ี  7/2564  เมื่อ  วัน  ศุกร  ท่ี  25  มิถุนายน  2564  โดย  ไมมี  การ  แกไข  มอบ  ฝาย  เลขานุการ  นำ  เขา  ขอมูล  และ  รายงาน 

 การ  ประชุม  คร้ัง  ที่  6  /  2564  (  วาระ  พิเศษ  )  และ  ครั้ง  ที่  8  /  2564  (  วาระ  พิเศษ  )  ใน  ระบบ  การ  ประชุม  ให  ครบ  ถวน  และ  อางอิง 

 ได 
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 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ของ  ฝาย  พัฒนา  ซอฟตแวร  ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย  ฝาย  บริการ 

 วิชาการ  และ  ซอม  บำรุง  และ  สำนักงาน  เลขานุการ  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ 

 กรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ที่ผานมา 

 รอง  ผู  อำนวย  การ  ฝาย  บริหาร  และ  บริการ  รอง  ประธาน  กรรมการ  คน  ที่  1  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม 

 เพ่ือ  ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  ท่ี  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  กำหนด  ให  สวน  งาน  ยอย  ภายใน  สำ  นักฯ  ไดแก  1) 

 สำนักงาน  เลขานุการ  2)  ฝาย  พัฒนา  ซอฟตแวร  3)  ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย  และ  4  )  ฝาย  บริการ  และ  ซอม  บำรุง  รายงาน  ผล  การ 

 ดำเนิน  งาน  ท่ี  ได  รับ  มอบ  หมาย  ตอ  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  เปน  ประจำ  ทุก  เดือน  หรือ  ทุก  ครั้ง 

 ท่ี  มี  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำ  นักฯ  เพ่ือ  ให  ผู  บริหาร  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  กำกับ  ติดตาม  รับ 

 ทราบ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ปญหา  และ  อุปสรรค  ตางๆ  และ  สอดคลอง  แนวทาง  การ  ประกัน  คุณภาพ  การ  ศึกษา  ของ  สำนัก  ตาม 

 เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ TQA 

 ฝายเลขานุการและฝายตางๆ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1. เพ่ือทราบและพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของ 1) สำนักงานเลขานุการ 2) ฝายพัฒนา 

 ซอฟตแวร 3) ฝายพัฒนาเครือขาย และ 4) ฝายบริการและซอมบำรุง  ณ  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

 2. เพ่ือทราบและพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของ  คณะกรรมการบริหาร 

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  ครั้งท่ีผานมา 

 3. เพ่ือทราบและพิจารณาผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของ  คณะกรรมการประจำสำนัก 

 คอมพิวเตอรและเครือขาย  ครั้งท่ีผานมา 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 สำนักงานเลขานุการ : 

 1. จัดทำหนังสือติดตามการขออนุมัติกรอบอัตราความกาวหนาในสายงานในราย คุณจิรานุวัฒน 

 จันทรุกขา เพ่ือใหเปนไปตามสิทธิที่พึงมีไปยังกองการเจาหนาที่ 

 2. นำเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการของสำนัก ประจำปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2564 ตอคณะกรรมการประจำสำนักฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 

 3. จัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม-กิจกรรมเขาพรรษา โดยถวายเทียนวัดในชุมชน ในวันที่ 5 

 สิงหาคม 2564 

 4. ดูแลการดำเนินการประกาศรับสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยางตอเนื่อง 

 5. เรงรัดการจัดทำแนวทางการใชระบบลาออนไลนของสำนักฯ 

 6. ดำเนินการปรับแบบประเมินโดยเพ่ิมขอคำถามในสวนของสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 ขอ เพื่อ 

 ใหเปนไปตามเกณฑท่ีสำนักงานประกันคุณภาพฯ แจงเวียน และปรับชวงเวลาการประเมิน จาก 15-31 สิงหาคม 2564 

 เปน 1-15 สิงหาคม 2564 
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 7. ดำเนินการติดตามเรงรัดการจัดทำแบบรูปและราคากลาง งานปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อการให 

 บริการ วงเงิน 1,000,000 บาท เพ่ือจักไดเรงรัดการจัดหาผูรับจางตามระเบียบตอไป 

 8. ดำเนินการประสานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑรายการระบบปมน้ำโซลาเซลล เพื่อเสนอ 

 ขอมูลเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ ประกอบการจัดซื้อตอไป 

 9. ดำเนินการจางเหมารื้อถอนและติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณสวนหยอมของสำนัก เพื่อปรับภูมิทัศน 

 ใหสวยงาม โดยขอคุณวิชิต คำพิภาค เปนผูพิจารณาขอบเขตงานจาง 

 ฝายพัฒนาเครือขาย : 

 1. ขอใหการติดตามการสงมอบ AP เพ่ือใหทันกับการรองรับการใชงานของผูรับบริการตอไป 

 2.  ขอ  ให  ติดตาม  การ  ใช  งาน  Microsoft  อยาง  ตอ  เนื่อง  เพื่อ  ให  มี  ปริมาณ  การ  ใช  งาน  ของ  บุคลากร  และ 

 นักศึกษาเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะสะทอนถึงความคุมคากับการลงทุนและงบประมาณที่จัดหา 

 3.  ขอ  ให  พิจารณา  ปรับปรุง  ความเร็ว  ของ  อินเตอรเน็ต  ใน  โซน  หอพัก  เพื่อ  รองรับ  การ  ใช  งาน  ของ  นักศึกษา 

 ในชวงการจัดการเรียนการสอนออนไลนใหตอบสนองตอความตองการการจัดการเรียนการสอนออนไลนไดอยางม ี

 ประสิทธิภาพ 

 4.  ขอ  ให  พิจารณา  การ  เสนอ  จัด  ซื้อ  วัสดุ  /  อุปกรณ  ใน  การ  ซอมแซม  และ  บำรุง  รักษา  เครื่อง  สำรอง  ไฟ  ของ 

 สำนัก เพ่ือใหการใชงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอไป 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนิน  งานของฝายพัฒนา 

 ซอฟตแวร  ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย  ฝาย  บริการ  วิชาการ  และ  ซอม  บำรุง  และ  สำนักงาน  เลขานุการ  และ  รายงาน  ผล  การ 

 ดำเนิน  งาน  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ  กรรมการ  บริหาร  และ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ที่  ผาน 

 มา  โดย  มอบ  ผูรับ  ผิด  ชอบ  ดำเนิน  การ  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ให  คณะ  กรรมการ  ทราบ  ใน  การ 

 ประชุมครั้งถัดไป 

 3.2  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  ปรับปรุง  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  จาก  การ  ประเมิน  ความ 

 พึง  พอใจ  ตอ  คุณภาพ  การ  ให  บริการ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ป  ที่  ผาน  มา  (  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2563)  และ 

 รายงานการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนัก 

 คอมพิวเตอรและเครือขาย ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  ผู  ชวย  เลขานุการ  แจง  ที่  ประชุม  เพื่อ  ทราบ  และ 

 พิจารณา สืบเน่ืองจากในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  ครั้งที่ 5/2563 

 เมื่อ  วัน  ศุกร  ท่ี  17  เมษายน  2563  ระเบียบวาระ  ที่  3.4  แผน  ปรับปรุง  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  จาก  การ  ประเมิน  ความ  พึง  พอใจ 

 ตอ  คุณภาพ  การ  ให  บริการ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2563  ครั้ง  ที่  1  ประชุม  มี 

 มติเห็นชอบแผนปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนัก 

 คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2563  ครั้ง  ที่  1  ท้ังนี้  ขอ  ให  ผูรับ  ผิด  ชอบ  มี  การ  ดำเนิน  การ  และ 

 รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ให  คณะ  กรรมการ  ทราบ  อยาง  ตอ  เนื่อง  ใน  คราว  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก 

 คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ท่ี  11/2563  เมื่อ  วัน  ศุกร  ที่  25  กันยายน  2563  ระเบียบวาระ  ที่  3.2  เรื่อง  รายงาน  ผล 

 การดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนัก 

 คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2563  ครั้ง  ที่  1  ณ  วัน  ที่  25  กันยายน  2563  และ  พิจารณา  แผน  ปรับปรุง 

 ตามขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 



 6 

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2563  ครั้ง  ที่  2  ท่ี  ประชุม  มี  มติ  เห็น  ชอบ  แผน  ปรับปรุง  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  จาก  การ  ประเมิน  ความ  พึง 

 พอใจ  ตอ  คุณภาพ  การ  ให  บริการ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2563  ครั้ง  ที่  2  ทั้งนี้  ขอ 

 ใหผูรับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการทราบอยางตอเนื่อง 

 ประกอบ  กับ  ใน  คราว  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่ 

 3/2564  เมื่อ  วัน  พฤหัสบดี  ท่ี  25  มีนาคม  2564  ระเบียบวาระ  ที่  3.7  เรื่อง  รายงาน  การ  ประเมิน  ความ  พึง  พอใจ  ตอ 

 คุณภาพ  การ  ให  บริการ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ครั้ง  ที่  1  ที่  ประชุม  มี  มติ  รับ  ทราบ 

 และเห็นชอบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ครั้ง  ท่ี  1  โดย  มอบ  สำนักงาน  เลขานุการ  ประสาน  กับ  ฝาย  ตางๆ  ที่  เกี่ยวของ  เพื่อ  จัด  ทำ  แผน 

 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการประเมินใหคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป นั้น 

 ฝาย  เลขานุการ  จึง  ขอ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  ปรับปรุง  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  จาก  การ 

 ประเมิน  ความ  พึง  พอใจ  ตอ  คุณภาพ  การ  ให  บริการ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ป  ที่  ผาน  มา  ณ  วัน  ที่  25  มิถุนายน 

 2564  และ  พิจารณา  ให  ความ  เห็น  ชอบ  แผนการ  ปรับปรุง  ตาม  ขอ  เสนอ  จาก  การ  ประเมิน  ความ  พึง  พอใจ  ตอ  คุณภาพ  การ  ให 

 บริการของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  ปงบประมาณ พ  .ศ. 2564 คร้ังที่ 1 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1.  เพื่อทราบและพิจารณา  รายงานผลการดำเนินงาน  ตามแผนปรับปรุง  ตามขอเสนอ 

 แนะจากการประเมิน  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ  สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  ประจำปที่่ผานมา 

 ณ  วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 พรอมใหขอคิดเห็นและขอ  เสนอแนะ 

 2.  พิจารณาใหความเห็นชอบ  แผนปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการ  ประเมิน  ความพึง 

 พอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน  ตามแผนปรับปรุงตาม 

 ขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายปที่ผาน 

 มา  (  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2563)  และ  รายงาน  การ  ปรับปรุง  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  จาก  การ  ประเมิน  ความ  พึง  พอใจ  ตอ 

 คุณภาพ  การ  ให  บริการ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  คร้ัง  ที่  1/2564  ณ  วัน  ที่  23  กรกฎาคม  2564  โดย  ให 

 ผูรับผิดชอบมีการดำเนินงานตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 3.3 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รอง  ผู  อำนวย  การ  ฝาย  บริหาร  และ  บริการ  รอง  ประธาน  กรรมการ  คน  ที่  1  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม 

 เพ่ือทราบและพิจารณา ดังน้ี 

 ขอกำหนดและตัวช้ีวัดกระบวนงานหมวด 6 ระดับมหาวิทยาลัย 

 ตาม  ท่ี  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  มอบ  หมาย  ให  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  เปน  หนวย 

 งาน  หลัก  รวม  กับ  มหาวิทยาลัย  ใน  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  เกณฑ  ประกัน  คุณภาพ  ภายใน  หมวด  4  การ  วัด  การ  วิเคราะห  และ  การ 

 จัดการความรู 

 ใน  การ  น้ี  เพ่ือ  ใหการ  ดำเนิน  งาน  เปน  ไป  อยาง  มี  ประสิทธิภาพ  และ  มี  ความ  สอดคลอง  กับ  เกณฑ 

 ประเมิน  การ  ประกัน  คุณภาพ  มหาวิทยาลัย  จึง  มอบ  หมาย  ให  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  จัด  ทำ  ขอ  กำหนด  และ  ตัว  ชี้ 
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 วัด  กระบวน  งาน  หมวด  6  ระดับ  มหาวิทยาลัย  ท่ี  สอดคลอง  กับ  หมวด  4  การ  วัด  การ  วิเคราะห  และ  การ  จัดการ  ความ  รู  ที่  รับ  ผิด 

 ชอบ คือ 

 1. กระบวนการบริหารจัดการซอฟตแวรและฐานขอมูล 

 2. กระบวนการจัดการฮารดแวร 

 ซึ่ง  จาก  กระบวนการ  ดัง  กลาว  สามารถ  สรุป  ราย  ละเอียด  การ  จัด  ทำ  ขอ  กำหนด  และ  ตัว  ชี้  วัด  ได  ราย 

 ละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ 

 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตาม  ท่ี  มติ  ที่  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประกัน  คุณภาพ  การ  ศึกษา  ภายใน  คร้ัง  ที่  2/2564  วัน  ที่  22 

 มิถุนายน  2564  ระเบียบวาระ  ท่ี  4.2  ระบบ  ประกัน  คุณภาพ  ภายใน  ป  การ  ศึกษา  2564  ท่ี  ประชุม  มี  มติ  เห็น  ชอบ  กรอบ  การ 

 ดำเนิน  งานการ  ประกัน  คุณภาพ  ภายใน  และ  ให  ทุก  คณะ  /  สำนัก  และ  หนวย  งาน  ได  ดำเนิน  งาน  ให  สอดคลอง  ตาม  กรอบ  การ 

 ดำเนินงานท่ีกำหนด 

 ท้ังน้ี  จาก  กรอบ  การ  ดำเนิน  งาน  ท่ี  กำหนด  มหาวิทยาลัย  กำหนด  ให  ทุก  คณะ  /  สำนัก  จัด  ทำ 

 รายงาน  การ  ประเมิน  ตนเอง  ตาม  แนวทาง  EdPEx/TQA  และ  รายงาน  ขอมูล  พ้ืน  ฐาน  Common  Data  Set  ตาม  ปฏิทิน  ที่ 

 กำหนด (อยางนอย 1 เดือนกอนรับการประเมิน) คือ ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2564 

 เพ่ือ  ใหการ  จัด  ทำ  (  ราง  )  รายงาน  การ  ประเมิน  ตนเอง  (SAR)  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ 

 ขาย  เปน  ไป  ดวย  ความ  เรียบรอย  และ  เกิด  ประโยชน  ตอ  การ  ปฏิบัติ  งาน  ดาน  ประกัน  คุณภาพ  ภายใน  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร 

 และ  เครือ  ขาย  จึง  ขอ  ให  หัวหนา  ฝาย  และ  ผูรับ  ผิด  ชอบ  งาน  หรือ  ปฏิบัติ  งาน  ที่  เกี่ยวของ  กับ  ขอมูล  ราย  หมวด  พิจารณา  เรงรัด 

 การ  ดำเนิน  งาน  หรือ  ติดตาม  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ตัว  ชี้  วัด  และ  ให  ขอมูล  ที่  เปน  ประโยชน  ตอ  การ  จัด  ทำ  รายงาน  ของ  สำนัก 

 คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ให  แลว  เสร็จ  ภายใน  วัน  ท่ี  20  สิงหาคม  2564  ซึ่ง  ราย  ละเอียด  ตัว  ชี้  วัด  ที่  ใช  ประกอบ  การ  เขียน 

 รายงาน  การ  ประเมิน  ตนเอง  (SAR)  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ราย  ละเอียด  ปรากฏ  ตาม  เอกสาร  ประกอบ  การ 

 ประชุม 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1.  ราย  ละเอียด  เนื้อหา  หมวด  6  กระบวนการ  หลัก  ขอ  กำหนด  และ  ตัว  ชี้  วัด  หมวด  ระดับ 

 มหาวิทยาลัย 

 2.  มอบ  หมาย  หัวหนา  ฝาย  และ  ผูรับ  ผิด  ชอบ  งาน  หรือ  ปฏิบัติ  งาน  ที่  เกี่ยวของ  กับ  ขอมูล  ราย 

 หมวด  พิจารณา  เรงรัด  การ  ดำเนิน  งาน  หรือ  ติดตาม  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ตัว  ชี้  วัด  และ  ให  ขอมูล  ท่ี  เปน  ประโยชน  ตอ  การ  จัด  ท 

 ทำรายงานของ สำนักคอมพิวเตอรฯ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  และ  เห็น  ชอบ  ราย  ละเอียด  เนื้อหา  หมวด  6  กระบวนการ  หลัก  ขอ 

 กำหนด  และ  ตัว  ช้ี  วัด  ระดับ  มหาวิทยาลัย  และ  มอบ  ทุก  ฝาย  ที่  เกี่ยวของ  เรงรัด  การ  ดำเนิน  งาน  และ  ติดตาม  ผล  การ  ดำเนิน 

 งาน  ตาม  ตัว  ช้ี  วัด  และ  จัด  สง  ขอมูล  ท่ี  เปน  ประโยชน  การ  จัด  ทำ  รายงาน  ของ  สำ  นักฯ  ให  แลว  เสร็จ  ภายใน  วัน  ที่  20 

 สิงหาคม 2564 
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 3.4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รอง  ผู  อำนวย  การ  ฝาย  บริหาร  และ  บริการ  รอง  ประธาน  กรรมการ  คน  ที่  1  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม 

 เพ่ือ  ทราบ  และ  พิจารณา  เพื่อ  ใหการ  ดำเนิน  งาน  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ  ควบคุม  ภายใน  เกิด  ความ  ตอ  เนื่อง  และ  มี  ประสิทธิภาพ 

 กอง  แผน  งาน  ได  แจง  เวียน  ให  คณะ  /  สำนัก  /  หนวย  งาน  ดำเนิน  การ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ  ควบคุม 

 ภายใน  ระดับ  มหาวิทยาลัย  ณ  สิ้น  ไตรมาส  3  ตาม  บันทึก  ขอความ  ที่  อว  0604.5  /  ว  889  ลง  วัน  ที่  11  มิถุนายน  2564  เรื่อง 

 ขอ  ให  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  งาน  ตาม  บริหาร  ความ  เส่ียง  และ  แผนการ  ปรับปรุง  ควบคุม  ภายใน  ระดับ  มหาวิทยาลัย 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ส้ินไตรมาส 3 ความละเอียดแจงแลวนั้น 

 ท้ังน้ี  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  ดำเนิน  การ  จัด  ทำ  ขอมูล  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม 

 แผนการ  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ  ควบคุม  ภายใน  ระดับ  มหาวิทยาลัย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  สิ้น  ไตรมาส  3 

 นำสงมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ประเด็นความเสี่ยง  : รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาม ี แนวโนมลดลง 

 ประเด็นควบคุมภายใน : 

 (1) ดานการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน อาจสงผลใหถูกปรับลดงบประมาณในปถัดไป 

 (2) ดานการถายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดี 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1.  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  บริหาร  ความ  เสี่ยง  ระดับ  มหาวิทยาลัย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  . 

 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 

 2.  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  ปรับปรุง  ควบคุม  ภายใน  ระดับ  มหาวิทยาลัย  ประจำ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผน  บริหารความเสี่ยงระดับ 

 มหาวิทยาลัย  และ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  ปรับปรุง  ควบคุม  ภายใน  ระดับ  มหาวิทยาลัย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  . 

 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 โดยมอบทุกฝายดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 3.5 แผนปฏิบัติการประจำป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รอง  ผู  อำนวย  การ  ฝาย  บริหาร  และ  บริการ  รอง  ประธาน  กรรมการ  คน  ที่  1  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม 

 เพ่ือทราบและพิจารณา ดังน้ี 

 1. สรุปผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำป 

 สรุป  ขอมูล  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  *  * 

 อางอิง  ขอมูล  จาก  ระบบ  UBUFMIS  วัน  ท่ี  22  กรกฎาคม  2564  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ราย  โครงการ  ตาม  เอกสาร  ประกอบ 

 การประชุม 
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 แหลงงบประมาณ 

 จำนวนงบประมาณ 

 รับจัดสรร(บาท) 

 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564  ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

 คงเหลือ 
 งบประมาณ  รอยละ  งบประมาณ  รอยละ 

 งบประมาณเงินแผนดิน  4,414,100  1,910,657  43.29  2,555,082  57.88  1,859,018 

 งบประมาณเงินรายได  25,095,500  20,345,015  81.07  21,321,869  82.02  4,673,631 

 รวมท้ังส้ิน  30,409,600  22,255,672  75.42  23,876,951  78.52  6,532,649 

 2. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 (OKRs) 

 ตาม  หนังสือ  ท่ี  อว  0604.5  /  ว  1183  ลง  วัน  ที่  21  กรกฎาคม  2564  เร่ือง  การ  จัด  ทำ  คำ  รับรอง 

 การปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565(OKRs) ความแจงแลวนั้น 

 ใน  การ  น้ี  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  พิจารณา  ภารกิจ  และ  การ  ดำเนิน  งาน  ที่  สามารถ 

 ผลัก  ดัน  และ  ขับ  เคลื่อน  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัย  ซึ่ง  ราย  ละเอียด  คำ  รับรอง  การ  ปฏิบัติ  ราชการ  ประจำ  ป 

 งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 (OKRs) สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัด  หนวยนับ 

 คาเปาหมาย 

 2564  2565 

 O1 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 KR 1.1 เพ่ือความเร็วอินเตอรเน็ตในพื้นที่การศึกษา (โซนการศึกษาทุกอาคาร)  Mbps  85  90 

 KR 1.2 เพ่ิมความครอบคลุมของระบบเครือขายของพ้ืนที่ท่ีกำหนดตามแผน  รอยละ  80  85 

 KR 1.3 เพ่ิมเสถียรภาพของระบบเครือขาย (อินเตอรเน็ตไมหลุดหลังจากเขาใช 

 งานภายใน 1 ชั่วโมง) 

 รอยละ  85  90 

 KR 1.4 รอยละบุคลากรที่มีทักษะดานดิจิทัลเปนไปตามเกณฑสมรรถนะที่ 

 กำหนด 

 รอยละ  50  60 

 O2 การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 

 KR 5.3 เพ่ือหรือปรับปรุงฐานขอมูลดิจิทัลและระบบสารสนเทศท่ีรองรับการ 

 บริหารจัดการใน ดานตาง ๆ (ไมนับสะสม) 

 ฐานขอมูล/ 

 ระบบ 

 6  8 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1.  ขอมูลแผนงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

 2.  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  วัน  ที่  22 

 กรกฎาคม 2564 
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 3.  เรงรัด  การ  ดำเนิน  งาน  โครงการ  และ  ตัว  ชี้  วัด  ความ  สำเร็จ  ของ  โครงการ  ให  เปน  ไป  ตาม  แผน  ปฏิบัติ 

 การที่กำหนด พรอมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน 

 4.  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ตัว  ชี้  วัด  คำ  รับรอง  การ  ปฏิบัติ  ราชการ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  - 

 2565 (OKRs) 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 1) ขอมูลแผนงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติ(เพิ่มเติม) 

 2)  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  . 

 2564 ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 และ 

 3)  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ตัว  ชี้  วัด  คำ  รับรอง  การ  ปฏิบัติ  ราชการ  ประจำ 

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  -  2565(OKRs)  โดย  มอบ  ทุก  ฝาย  เรงรัด  การ  ดำเนิน  งาน  ให  เปน  ไป  ตาม  แผน  และ  ตัว  ชี้  วัด  ที่  รับ 

 ผิดชอบพรอมทั้งรายงานผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ทางการ  เงิน  และ  พัสดุ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564 

 และเงินกันไวเบิกเหลื่อมป (ถามี) ณ วัน 30 มิถุนายน 2564 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  ผู  ชวย  เลขานุการ  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม  เพื่อ  ทราบ 

 และ  พิจารณา  ตาม  มติ  ท่ี  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ท่ี  1/2554  เมื่อ  วัน  พฤหัสบดี  ที่ 

 17  กุมภาพันธ  2554  ระเบียบวาระ  ท่ี  4.1  ได  มี  มติ  เห็น  ชอบ  ให  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  นำ  เสนอ  รายงาน  ทางการ 

 เงิน  ตอ  คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ทุก  ครั้ง  ที่  มี  การ  จัดการ  ประชุม  ประกอบ  กับ  มติ  ที่  ประชุม 

 คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่  2/2561  เมื่อ  วัน  ที่  27  เมษายน  2561  ระเบียบวาระ  ที่  4.1 

 ที่ประชุมเสนอแนะใหปรับปรุงการรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยให  จัดทำใบสรุปเร่ืองประกอบวาระดวย 

 ทุกคร้ัง และใหสำนักพิจารณารูปแบบการจัดทำรายงานตามท่ีกองคลังกำหนด  น้ัน 

 สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  จึง  ขอ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ทางการ  เงิน  และ  พัสดุ  ตอ 

 คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  วัน  ที่  30  มิถุนายน  2564  ราย  ละ  เอียด  ปราก  ฎ  ตาม 

 เอกสารประกอบการประชุม 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 1.  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 2.  แผนการดำเงินงานจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ  ประจำปงบประมาณ 

 พ  .  ศ  .  2564  ณ  วัน  30  มิถุนายน  2564  โดย  มอบ  ทุก  ฝาย  เรงรัด  การ  ดำเนิน  งาน  ให  เปน  ไป  ตาม  แผน  เนื่องจาก  ใกล  สิ้น 

 ปงบประมาณแลว 

 4.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รอง  ผู  อำนวย  การ  ฝาย  บริหาร  และ  บริการ  รอง  ประธาน  กรรมการ  คน  ที่  1  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม 

 เพ่ือทราบและพิจารณา ดังน้ี 
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 ตาม  บันทึก  ขอความ  ที่  อว  0604.5  /  ว  835  ลง  วัน  ที่  4  มิถุนายน  2564  เร่ือง  แจง  ปฏิทิน  การ  จัด 

 ทำ  แผน  ปฏิบัติ  งาน  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  และ  นโยบาย  แนวทาง  การ  จัด  ทำ 

 และการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความละเอียดแจงแลวนั้น 

 ใน  การ  น้ี  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  ดำเนิน  การ  จัด  ทำ  แผน  ปฏิบัติ  งาน  และ  แผนการ  ใช 

 จาย  งบ  ประมาณ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ตาม  แบบ  ฟอรม  และ  ราย  ละเอียด  ตาง  ๆ   ที่  เกี่ยวของ  พรอม  ทั้ง  กรอก 

 ขอมูล  ใน  โปรแกรม  บันทึก  ขอมูล  โครงการ  /  กิจกรรม  (Data  Projects)  ที่  กำหนด  ซึ่ง  มี  ราย  ละเอียด  แผน  ปฏิบัติ  งาน  และ 

 แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 

 1.  กรอบ  วงเงิน  ท่ี  ได  รับ  การ  พิจารณา  จัดสรร  เพื่อ  จัด  ทำ  แผน  ปฏิบัติ  งาน  และ  แผนการ  ใช  จาย 

 งบประมาณ 

 แหลงงบประมาณ  แหลงงบประมาณยอย  ผลรวมงบประมาณรวม 

 (บาท) 

 งบประมาณแผนดิน  งบประมาณ หมวดคาวัสดุการศึกษา  202,400.00 

 งบประมาณแผนดิน ผลรวม  202,400.00 

 เงินรายได  เงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา  14,857,700.00 

 เงินสะสม (ท่ีอยูมหาวิทยาลัย)  3,925,000.00 

 รายไดจากการบริหารทรัพยากร และการดำเนินงานดาน 

 ตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

 100,000.00 

 เงินรายได ผลรวม  18,882,700.00 

 ผลรวมทั้งหมด  19,085,100.00 

 2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินรายได) 

 แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณแยกตามรอยละการจัดสรรงบประมาณ 

 ตามยุทธศาสตร 9 ดาน 

 ยุทธศาสตร 
 มหาวิทยาลัย 

 นโยบายจัดสรร  รวมงบประมาณ 
 รวม (บาท) 

 บประมาณรวม 
 (รอยละ) 

 งบประมาณรวม 
 (บาท) 

 งบประมาณรวม 
 (รอยละ) 

 ยุทธศาสตรดาน 
 การผลิตบัณฑิต 

 งบเพื่อการพัฒนานัก 
 ศึกษาฯ 

 277,400.00  1.47  277,400.00  1.47 

 งบลงทุนและคาซอมแซม 
 ครุภัณฑ 

 3,225,800.00  17.08  3,225,800.00  17.08 

 N/A  2,611,200.00  13.83  2,611,200.00  13.83 
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 ยุทธศาสตรดาน 
 การวิจัย 

 ดานการวิจัย  15,000.00  0.08  15,000.00  0.08 

 ยุทธศาสตรดาน 
 การบริการ 
 วิชาการ 

 ดานการบริการวิชาการ  100,000.00  0.53  100,000.00  0.53 

 ยุทธศาสตรดาน 
 การทำนุบำรุง 
 ศิลปวัฒนธรรม 

 ดานการทำนุบำรุง ศิลป 
 วัฒนธรรม 

 54,600.00  0.29  54,600.00  0.29 

 ยุทธศาสตรดาน 
 การมุงสูการ เปน 
 มหาวิทยาลัย 
 ดิจิทัล 

 ดานการมุงสูการเปน 
 มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 7,196,300.00  38.11  7,196,300.00  38.11 

 ยุทธศาสตรดาน 
 การเปน 
 มหาวิทยาลัยนาอยู 
 และเปนมิตรกับ 
 ส่ิงแวดลอม 

 ดานการเปนมหาวิทยาลัย 
 นาอยูและเปน มิตรกับส่ิง 
 แวดลอม 

 3,471,100.00  18.38  3,471,100.00  18.38 

 ยุทธศาสตรดาน 
 การพัฒนา 
 ทรัพยากรมนุษย 

 ดานการพัฒนาทรัพยากร 
 มนุษย 

 283,700.00  1.50  283,700.00  1.50 

 ยุทธศาสตรดาน 
 การบริหาร องคกร 
 สูความเปนเลิศ 

 ดานการบริหารองคกรสู 
 ความเปนเลิศ 

 1,647,600.00  8.73  1,647,600.00  8.73 

 ผลรวมทั้งหมด  18,882,700.00  100.00  18,882,700.00  100.00 

 แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณแยกตามหมวดรายจาย 

 ประเภทงบประมาณ  หมวดรายจาย  งบประมาณเงินรายได  ผลรวมทั้งหมด 

 งบดำเนินงาน  คาตอบแทน  366,500.00  366,500.00 

 คาใชสอย  3,549,700.00  3,549,700.00 

 คาสาธารณูปโภค  3,190,000.00  3,190,000.00 

 คาวัสด ุ  657,700.00  657,700.00 

 งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนท่ัวไป  2,223,000.00  2,223,000.00 

 ครุภัณฑ  7,785,800.00  7,785,800.00 
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 งบลงทุน  สิ่งกอสราง  930,000.00  930,000.00 

 งบบุคลากร  คาจางช่ัวคราว  180,000.00  180,000.00 

 ผลรวมทั้งหมด  18,882,700.00  18,882,700.00 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 1.  แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 มติ  ท่ี  ประชุม  เห็น  ชอบ  แผน  ปฏิบัติ  งาน  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ประจำ 

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  โดย  ขอ  ให  ปรับ  แกไข  เพิ่ม  เติม  ขอมูล  เพื่อ  ประกอบ  การ  พิจารณา  ของ  คณะ  กรรมการ  ประจำ 

 สำนักฯ ดังนี้ 

 1. ปรับขอมูลตัวเลขโดยใหจุดทศนิยมตรงกัน (ไมจัดกลาง) 

 2. เพ่ิมเติมขอมูลรายโครงการ 

 3. จัดทำขอมูลเปรียเทียบทุกชุดขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 4. แสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตรของสำนักกับมหาวิทยาลัย 

 5.  งบ  เงิน  อุดหนุน  ที่  เปน  คา  จาง  พนักงาน  และ  เงิน  ประกัน  สังคม  ควร  จัด  ไว  ใน  หมวด  งบ 

 บุคลากร เพ่ือใหสะทอนคาใชจายดานบุคลากร 

 6.  ควร  นำ  ประเด็น  นโยบาย  การ  ลด  คา  ธรรมเนียม  การ  ศึกษา  มา  พิจารณา  ประกอบ  การ  จัด 

 ลำดับความสำคัญ หากจำเปนตองมีการปรับลดงบประมาณ 

 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่นๆ 

 5.1 กำหนดการประชุมคร้ังตอไป (ครั้งที่ 10/2564) 

 ประธาน  การ  ประชุม  หารือ  ที่  ประชุม  เพื่อ  กำหนดการ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก 

 คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  เพื่อ  ให  มี  ความ  เหมาะ  สม  และ  สอดคลอง  กับ  การ  กำกับ  ติดตาม  ปรับปรุง  แกไข  การ  ดำเนิน  งาน 

 ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  อยาง  สม่ำเสมอ  และ  ตอ  เนื่อง  จึง  ขอ  ให  ที่  ประชุม  กำหนดการ  ประชุม  คณะ  กรรมการ 

 บริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 มติ  ที่  ประชุม  นัด  หมาย  การ  ประชุม  ครั้ง  ตอ  ไป  (  คร้ัง  ที่  10/2564)  ใน  วัน  ศุกร  ที่  27  สิงหาคม 

 2564 เวลา 09.30 น. 

 เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 (นายฉัตรชัย  พรหมนา) 

 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 
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 (นางรัชนี  นิคมเขตต) 

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ  สุริยา) 

 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประธานกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 


