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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 

 ในการดำเนินการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อใหการดำเนินงานสอดคลองตามยุทธศาสตร 

 มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  เสา  หลัก  ที่  3  :  Smart  University  ประเด็น  ยุทธศาสตร  ท่ี  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  ท่ี  มี  การ  เปลี่ยนแปลง  อยาง  รวดเร็ว  สง  เสริม  ให  นักศึกษา  และ  บุคลากร  รู  เทา  ทัน 

 และเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 

 สำนัก  คอมพิวเตอร  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  ท่ี  10  กุมภาพันธ  2564  ทั้งนี้  จาก  การ  ดำเนิน  งานการ  จัด  กิจกรรม  พัฒนา  ทักษะ  ดาน 

 ดิจิทัล  ให  บุคลากร  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  (Digital  Literacy)  ณ  วัน  ที่  26  สิงหาคม  2564  สามารถ  สรุป  ขอมูล  การ 

 ดำเนินงาน ไดดังน้ี 

 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  26  สิงหาคม  2564  จาก  การ  ดำเนิน  งานการ  จัด  กิจ  กร  รม 

 พัฒน  ำ  ทักษะ  ดาน  ดิจิทัล  ให  บุคลากร  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  (Digital  Literacy)  ใน  ระหวาง  วัน  ที่  1  กรกฎาคม  –  26 

 สิงหาคม  2564  มี  ผู  ผาน  เกณฑ  ทักษะ  ดิจิทัล  (Digital  Literacy)  จำนวน  172  คน  (  จำนวน  ผู  ผาน  เกณฑ  ทักษะ  ดิจิทัล 

 (Digital Literacy สะสม ปงปบระมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) สามารถสรุปขอมูลได ดังนี ้

 1)  จัด  อบรม  พัฒนา  ทักษะ  ดาน  ดิจิทัล  (Digital  literacy)  Onsite  ซึ่ง  มีบ  คุลา  กร  จาก  คณะ  / 

 วิทยาลัย/สำนัก และหนวยงานเขารวม โดยมีจำนวนผูผานเกณฑการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 143 คน 

 2)  บุคลากร  พัฒนา  ทักษะ  ดาน  ดิจิทัล  (Digital  literacy)  ชอง  ทาง  ออนไลน  ผาน  เว็บไซต  เรียน 

 ออนไลน (ศึกษาดวยตนเองผานระบบ LMS) https://lms3.ubu.ac.th/ จำนวน 29 คน 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  พัฒนา  ทักษะ  การ  เขาใจ  ดิจิทัล  (Digital 

 Literacy)  ท้ังนี้  ขอ  ให  ผูรับ  ผิด  ชอบ  มี  การ  ดำเนิน  การ  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ให  เปน  ไป  ตาม  แผนที่  กำหนด  อยาง 

 ตอ  เนื่อง  และ  ขอ  ให  ปรับปรุง  ขอมูล  ท่ี  นำ  เสนอ  เปรียบ  เทียบ  ระหวาง  จำนวน  เปา  หมาย  ที่  จะ  พัฒนา  ทั้งหมด  :  จำนวน 

 บุคลากร  ที่  จะ  พัฒนา  ประจำ  ป  :  จำนวน  บุคลากร  ที่  เขา  รับ  การ  อบรม  :  จำนวน  บุคลากร  ที่  ผาน  การ  อบรม  ตาม  เกณฑ  ที่ 

 กำหนด 
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 1.2 การคัดเลือกบุคลากรดีเดน ประจำป 2564 

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

 เพ่ือ  ทราบ  ดวย  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  กำหนด  ให  มี  การ  พิจารณา  คัด  เลือก  บุคลากร  ดี  เดน  ภายใน  มหาวิทยาลัย  และ  คัด 

 เลือก  ผู  ที่  เหมาะ  สม  เปน  ขาราชการ  พลเรือน  ดี  เดน  เสนอ  ตอ  กระทรวง  การ  อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัย  และ  นวัตกรรม  โดย  มี 

 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ควรไดรับการยกยองเชิดช ู

 เกียรติ  ผู  เปน  แบบ  อยาง  ที่  ดี  ให  ผู  อื่น  ได  ประพฤติ  ปฏิบัติ  ตาม  ท้ัง  ใน  ดาน  การ  ดำรง  ตน  และ  การ  ปฏิบัติ  งาน  เพื่อ  ประโยชน  ตอม 

 หา  วิทยาลัย  และ  สังคม  ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธาน ี  จะ  ประกาศ  หลัก  เกณฑ  และ  วิธี  การ  คัด  เลือก  บุคลากร  ดี  เดน 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำป พ.ศ. 2564 ตอไป 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  การ  คัด  เลือก  บุคลากร  ดี  เดน  ประจำ  ป  2564  ทั้งนี้  ขอ  ให  งาน 

 บุคคลติดตามการดำเนินงานและสื่อสารใหบุคลากรไดทราบอยางตอเนื่อง 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

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

 คร้ังท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  ผู  ชวย  เลขานุการ  แจง  ที่  ประชุม  เพื่อ  พิจารณา  รับรอง 

 รายงาน  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่  9/2564  เมื่อ  วัน  ที่  23  กรกฎาคม 

 2564 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร  และเครือขาย 

 คร้ังท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 โดยไมมีการแกไข 

 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 27 สิงหาคม 2564 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
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 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1. เพ่ือทราบและพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของ 1) สำนักงานเลขานุการ 2) ฝายพัฒนา 

 ซอฟตแวร 3) ฝายพัฒนาเครือขาย และ 4) ฝายบริการและซอมบำรุง  ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 2. เพ่ือทราบและพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของ  คณะกรรมการบริหาร 

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  ครั้งท่ีผานมา 

 3. เพ่ือทราบและพิจารณาผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของ  คณะกรรมการประจำสำนัก 

 คอมพิวเตอรและเครือขาย  ครั้งท่ีผานมา 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร : 

 1.  ขอ  ให  พิจารณา  เพ่ิม  สถิติ  การ  ให  บริการ  ฝก  อบรม  ท้ัง  ภายใน  และ  ภายนอก  เพื่อ  สะทอน  ภารกิจ  ที่  ชวย 

 สนับสนุนแกหนวยงานภายในและภายนอก และภาพลักษณท่ีดีของฝายและสำนัก 

 ฝายพัฒนาเครือขาย : 

 1. ขอใหพิจารณาชองทางการแจงอินเตอรเน็ตของเอกชนเม่ือการใชงานขัดของใหมีความสะดวกและ 

 รวดเร็วข้ึน 

 ฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง : 

 1.  ขอ  ให  สอด  สอง  และ  พิจารณา  แกไข  ปญหา  หรือ  กำหนด  มาตรการ  ดาน  ความ  สะอาด  ภายใน  หอง  ปฏิบัติ 

 การและหองท่ีใหบริการแกนักศึกษา เพื่อลดปญหาขอรองเรียนและสรางภาพลักษณที่ดีตอไป 

 สำนักงานเลขานุการ : 

 1.  มอบ  สำนักงาน  เลขานุการ  รวบรวม  สถิติ  เสียง  ของ  ลูกคา  จาก  Facebook  fan  page  ของ  สำนัก  โดย 

 แยก  ตาม  ภารกิจ  ของ  แตละ  ฝาย  และ  ให  ฝาย  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  รายงาน  ผล  การ  แกไข  ปรับปรุง  เพื่อ  รายงาน  ตอ  คณะ  กรรมการ  เปน 

 ประจำทุกเดือน 

 2. ดูแลความเรียบรอยหองประชุม 3C 12 เพ่ือรองรับการประชุมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 3. ติดตามการเปล่ียนหลอดไฟฟาที่ชำรุดของฝายพัฒนาเครือขาย 

 4. ประสานวิทยากรเพื่อจัดโครงการอบรมปองกันอัคคีภัยและซอมดับเพลิงออนไลน 

 5.  ให  ชะลอ  กิจกรรม  ตรวจ  สุขภาพ  จิต  ไป  เปน  ปงบประมาณ  ถัด  ไป  เนื่องจาก  สถานการณ  การ  ระบาด  ของ 

 เช้ือไวรัสโควิท 19 

 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  ครั้ง  ที่ 

 ผาน  มา  โดย  ให  ผูรับ  ผิด  ชอบ  แกไข  ปรับปรุง  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ  กรรมการ  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ใน  การ 

 ประชุมครั้งถัดไป 
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 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 27 สิงหาคม 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 

 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  ท่ี  1  ที่  ประชุม  มี  มติ  รับ  ทราบ  และ  เห็น  ชอบ  รายงาน 

 ผล  การ  ประเมิน  ความ  พึง  พอใจ  ตอ  คุณภาพ  การ  ให  บริการ  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  . 

 2564  ครั้ง  ท่ี  1  โดย  มอบ  สำนักงาน  เลขานุการ  ประสาน  กับ  ฝาย  ตางๆ  ที่  เกี่ยวของ  เพ่ือ  จัด  ทำ  แผน  ปรับปรุง  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ 

 จากการประเมินใหคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 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  และ  พิจารณา  ให  ความ  เห็น  ชอบ  แผนการ 

 ปรับปรุงตามขอเสนอ  จากการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพ  การใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  ณ วันที่ 27 สิงหาคม  2564 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1.  เพื่อทราบและพิจารณา  รายงานผลการดำเนินงาน  ตามแผนปรับปรุง  ตามขอเสนอ 

 แนะจากการประเมิน  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ  สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  ประจำปที่่ผานมา 

 ณ  วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 พรอมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 2.  พิจารณาใหความเห็นชอบ  แผนปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการ  ประเมิน  ความพึง 

 พอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1 



 6 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 ใหฝายเลขานุการปรับแกไขคำอธิบายใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 

 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  27  สิงหาคม  2564  ทั้งนี้  ให 

 ผูรับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง 

 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 

 1.  กิจกรรมการใหคำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 2/2564 

 ตาม  มติ  ท่ี  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประกัน  คุณภาพ  ระดับ  มหาวิทยาลัย  คร้ัง  ที่  1/2564  วัน  ที่  13 

 มกราคม  2564  ณ  หอง  ประชุม  วารินชำราบ  ระเบียบวาระ  ที่  3.3  รายงาน  ผล  และ  แผน  งาน  กิจกรรม  ตาม  แผนการ  ประกัน 

 คุณภาพ  ประจำ  ปงบประมาณ  2564  (  ตุลาคม  –  มีนาคม  2564)  เห็น  ชอบ  กำหนดการ  จัด  โครงการ  พี่  เลี้ยง  เพื่อ  พัฒนา  ผล 

 การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  เกณฑ  ประกัน  คุณภาพ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  โดย  กิจกรรม  ระดับ  สำนัก  ครั้ง  ที่  2/2564 

 กำหนดจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 1 – 2 กันยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 2.  กำหนดการรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2564 ระดับคณะ/สำนัก 

 ตาม  มติ  ท่ี  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประกัน  คุณภาพ  ระดับ  มหาวิทยาลัย  คร้ัง  ที่  3/2564  วัน  ที่  25 

 สิงหาคม  2564  ณ  หอง  ประชุม  วารินชำราบ  ระเบียบวาระ  ท่ี  3.2  กำหนดการ  ประเมิน  คุณภาพ  ภายใน  ระดับ  คณะ  สำนัก 

 ป  การ  ศึกษา  2563  โดย  มหาวิทยาลัย  ได  กำหนดการ  ตรวจ  ประเมิน  คุณภาพ  ภายใน  ป  การ  ศึกษา  2563  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ 

 วัน  ท่ี  18  -19  ตุลาคม  2564  โดย  มี  รศ  .  ดร  .  รัช  พล  สัน  ติว  รากร  เปน  ประธาน  กรรมการ  รศ  .  กิตติ  ศักดิ์  ขัน  ติ  ย  วิชัย 

 และผศ.ณัชวินนท แสงศรีจันทร  เปนคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 (ราง) กำหนดการ 

 วัน /เวลา  กิจกรรม 

 วันแรก 

 09.00 -16.00 น.  คณะกรรมการประชุมพิจารณาผลรวมกันและหาขอสรุปอีกครั้งกอนการประเมิน 

 วันที่สอง 

 09.00 -11.00 น.  สัมภาษณผูบริหารคณะ/ส านัก 

 11.00 -15.00 น.  กรรมการประชุมสรุปผลการประเมินและยกราง ยกราง site version 1 

 15.00 - 16.00 น.  นำเสนอผลการประเมินดวยวาจา 
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 3.  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  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  เปน  ไป 

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

 จึง  ได  จัด  ทำ  รายงาน  การ  ประเมิน  ตนเอง  ของ  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ที่  ปรับปรุง  ราย  ละเอียด  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  คณะ  กรรมการ 

 ตรวจ  ประเมิน  ใน  รอบ  ป  ที่  ผาน  มา  ไดแก  (1)  โครง  ราง  องคกร  (2)  หมวด  2  กลยุทธ  (3)  หมวด  4  การ  วัด  การ  วิเคราะห  และ 

 การจัดการความรูและ (4) หมวด 6 การปฏิบัติการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1.  ขอ  เชิญ  เขา  รวม  กิจกรรม  ให  คำ  ปรึกษา  ใน  การ  ดำเนิน  การ  ตาม  เกณฑ  ประเมิน  ระดับ 

 สำนัก ครั้งท่ี 2/2564 ในวัน และเวลาที่กำหนด 

 2.  กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนัก 

 3.  รายละเอียดรายงานการประเมินตนเอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายหมวด 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  กำหนดการ  ประเมิน  คุณภาพ  ภายใน  ระดับ  คณะ  /  สำนัก  และ  เห็น 

 ชอบ  ราย  ละเอียด  รายงาน  การ  ประเมิน  ตนเอง  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ทั้งน้ี  มอบ  ทุก  ฝาย  เขา  รวม  กิจกรรม  ให 

 คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑประเมิน ระดับสำนัก คร้ังที่ 2/2564 ในระหวางวันที่ 1 - 2 กันยายน 2564 

 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  ตาม  ท่ี  กอง  แผน  งาน  ได  แจง  เวียน  ให  คณะ  /  สำนัก  /  หนวย  งาน  ได  ดำเนิน  การ  ระบุ  และ  วิเคราะห 

 ความ  เสี่ยง  ระดับ  หนวย  งาน  เพ่ือ  ประกอบ  การ  จัด  ทำ  แผน  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ  แผนการ  ควบคุม  ภายใน  ประจำ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนดสงผลการดำเนินงานภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 

 ท้ังน้ี  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  ดำเนิน  การ  ตาม  ขั้น  ตอน  และ  แนวทาง  การ  ดำเนิน  งาน 

 วิเคราะหและระบุประเด็นความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้ 
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 รายละเอียด/กิจกรรม  ระยะเวลา  ผลการดำเนินงาน 

 1.  สำรวจขอมูลปญหา/อุปสรรค/ 

 ขอจำกัดในการปฏิบัติงานจาก 

 บุคลากรภายในสำนัก 

 คอมพิวเตอร และเครือขาย 

 9 – 16 สิงหาคม 2564  บุคลากรสำนักคอมพิวเตอรฯ ไดมีการระบุ 

 ปญหา และวิเคราะห ความเสี่ยงและควบคุม 

 ภายใน จำนวน 1 ประเด็น คือ ขาดขอมูล 

 ประกอบการตัดสินใจในการขอตั้งงบประมาณ 

 งบลงทุน 

 2.  จัดประชุมคณะกรรมการ 

 บริหารความเสี่ยงและควบคุม 

 ภายใน สำนักคอมพิวเตอร 

 และเครือขาย ตามแบบฟอรม 

 ท่ีมหาวิทยาลัย กำหนด 

 25 สิงหาคม 2564  1. ระบุประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ประเด็น 

 ไดแก (1) การโจมตี หรือลักลอบ (Hack) เขาสู 

 ระบบเครือขายและฐาน ขอมูลคอมพิวเตอร 

 โดยไมไดรับอนุญาต (2) ความเสี่ยงจากการ 

 เกิดอัคคีภัย และ (3) การปฏิบัติตามและใช 

 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล ราย 

 ละเอียดตามแบบรายงานผลการวิเคราะหและ 

 ประเมินความเสี่ยง เอกสารแนบ 1 

 2. ระบุกิจกรรมควบคุม จำนวน 5 ประเด็น 

 ไดแก (1) ไฟฟา ภายในมหาวิทยาลัยสงผลให 

 ระบบเครือขายมีปญหา (2) การ บริหารงบ 

 ประมาณไมเปนไปตามกำหนดเวลา (3) ดาน 

 การ จัดซื้อจัดจาง (4) การบริหารจัดการเครือ 

 ขายท่ีรองรับการ ใหบริการอยางมี 

 ประสิทธิภาพ และ (5) การบริหารจัดการ 

 บริการวิชาการยังไมบรรลุเปาหมายที่กำหนด 

 รายละเอียดตามแบบรายงานผลการวิเคราะห 

 และประเมินความเสี่ยง เอกสารแนบ 1 

 3. การประเมินองคประกอบของการควบคุม 

 ภายใน เอกสารแนบ 2 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1.  สรุป  ผล  การ  ระบุ  และ  วิเคราะห  ความ  เสี่ยง  เพื่อ  ประกอบ  การ  จัด  ทำ  แผน  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ 

 ควบคุมภายใน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. สรุปผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  และ  เห็น  ชอบ  การ  ระบุ  และ  วิเคราะห  ความ  เสี่ยง  เพื่อ  ประกอบ  การ 

 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนัก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 3.5 แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 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  26  สิงหาคม  2564  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ราย  โครงการ  ตาม  เอกสาร  ประกอบ 

 การประชุม 

 แหลงงบประมาณ 

 จำนวนงบประมาณ 

 รับจัดสรร(บาท) 

 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  ณ วันที่ 26 ส.ค. 2564 

 คงเหลือ 
 งบประมาณ  รอยละ  งบประมาณ  รอยละ 

 งบประมาณเงินแผนดิน  4,414,100  2,555,082  57.88  2,988,972  67.71  1,425,128 

 งบประมาณเงินรายได  25,095,500  21,321,869  82.02  21,835,770  84.00  4,159,730 

 รวมท้ังส้ิน  30,409,600  23,876,951  78.52  24,824,742  81.63  5,584,858 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1.  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  วัน  ที่  26 

 สิงหาคม 2564 

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

 การที่กำหนด พรอมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบการใชจายงบประมาณตาม  แผนปฏิบัติการประจำ 

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  วัน  ท่ี  26  สิงหาคม  2564  โดย  มอบ  รอง  ผู  อำนวย  การ  และ  หัวหนา  ฝาย  ดำเนิน  การ  เรงรัด 

 การ  ดำเนิน  งาน  โครงการ  และ  ตัว  ชี้  วัด  ความ  สำเร็จ  ของ  โครงการ  ให  เปน  ไป  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ที่  กำหนด  พรอม  ทั้ง 

 รายงานผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 3.6  ติดตาม  ผล  การเต  รี  ยม  งาน  พิธี  พระราชทาน  ปริญญา  บัตร  ประจำ  ป  การ  ศึกษา  2563  ของ 

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 และพิจารณา การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2563 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

 งบประมาณของฝาย  : จำนวน 58,000 บาท 

 - เปนคาอาหารทำการนอกเวลาราชการ  17,800 บาท 

 - เปนคาวัสดุ  25,600 บาท 

 - คาใชสอย  14,600 บาท 

 งบ  ประมาณ  สูง  กวา  ป  2562  =  35,100  บาท  เพื่อ  เปน  คา  วัสดุ  และ  คา  จาง  เหมา  ติด  ตั้ง  แผง  วงจร 

 RFID เพ่ือตรวจนับจำนวนบัณฑิตอัตโนมัติ 

 ผลการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
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 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  และ  เห็น  ชอบ  ผล  การเต  รี  ยม  งาน  พิธ ี พระราชทาน  ปริญญา  บัตร 

 ประจำ  ป  การ  ศึกษา  2563  ของ  ฝาย  เทคโนโลย ี สารสนเทศ  ทั้งนี้  ขอ  ให  ทุก  ฝาย  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  มี  การ  ดำเนิน  การ  และ 

 รายงานใหเปนไปตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางตอเนื่อง 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

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

 และเงินกันไวเบิกเหลื่อมป (ถามี) ณ วัน 31 กรกฎาคม 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  31  กรกฎาคม  2564  ราย  ละ  เอียด  ปราก  ฎ  ตาม 

 เอกสารประกอบการประชุม 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 1.  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

 2.  แผนการดำเงินงานจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 มติ  ท่ี  ประชุม  เห็น  ชอบ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ทางการ  เงิน  และ  พัสดุ  ประจำ 

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  และ  เงิน  กัน  ไว  เบิก  เหลื่อม  ป  (  ถา  มี  )  ณ  วัน  31  กรกฎาคม  2564  โดย  มอบ  รอง  ผู  อำนวย  การ 

 และ  หัวหนา  ฝาย  ติดตาม  และ  เรงรัด  การ  ดำเนิน  การ  เบิก  จาย  เงิน  ใน  สวน  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  ให  เปน  ไป  ตาม  แผน  และ  ตาม  ระยะ 

 เวลาท่ีกำหนด เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณแลว 

 4.2  กำหนดการ  สง  ผล  การ  ปฏิบัติ  ราชการ  ของ  ขาราชการ  และ  พนักงาน  มหาวิทยาลัย  รอบ 

 คร่ึงปหลัง 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564 

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

 และ  พิจารณา  เพ่ือ  ใหการ  ประเมิน  ผล  การ  ปฏิบัติ  ราชการ  และ  ผล  การ  เลื่อน  เงิน  เดือน  ของ  ขาราชการ  เพิ่ม  เงิน  เดือน  พนักงาน 

 มหาวิทยาลัย  และ  เลื่อน  ขั้น  คา  จาง  ลูก  ช่ัวคราว  สังกัด  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  รอบ  ครึ่ง  ป  หลัง  วัน  ที่  1  ตุลาคม 

 2564 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย ขอกำหนดการสงผลการประเมินฯ ดังน้ี 
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 การดำเนินการ  ระยะเวลา 

 1.  ผูรับ  การ  ประเมิน  จัด  เตรียม  แบบ  ประเมิน  การ  ปฏิบัติ  ราชการ  ตาม  องค 

 ประกอบ  ที่  1  และ  องค  ประกอบ  ท่ี  2  ตาม  ขอ  ตกลง  และ  การ  มอบ  หมาย 

 งาน ในรอบครึ่งปหลัง (รอบ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) และเสนอ 

 ผูประเมิน สงท่ีงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ 

 วันที่ 1  ตุลาคม 2564 

 2.  ผู  ประเมิน  ประเมิน  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  การ  ปฏิบัติ  งาน  ของ  ผูรับ  การ 

 ประเมินและพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการเพิ่มเงินเดือน 

 พนักงานมหาวิทยาลัย 

 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 

 3.  รับ  ทราบ  ประเมิน  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  การ  ปฏิบัติ  งาน  ของ  ผูรับ  การ 

 ประเมินและพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการเพิ่มเงินเดือน 

 พนักงานมหาวิทยาลัย 

 วันที่ 4 ตุลาคม 564 

 4. กรณีมีการขอทบทวนผลการประเมินฯ  ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 

 5.  สง  แบบ  สรุป  ผล  การ  ประเมิน  ผล  การ  ปฏิบัติ  ราชการ  และ  ผล  การ  เลื่อน  เงิน 

 เดือน  ของ  ขาราชการ  เพิ่ม  เงิน  เดือน  พนักงาน  มหาวิทยาลัย  ให  กอง  การ  เจา 

 หนาท่ี สำนักงานอธิการบดี 

 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 

 6.  หนวย  งาน  ตรวจ  สอบ  และ  ยืนยัน  ผล  การ  ประเมิน  ปฏิบัติ  ราชการ  และ  ผล  การ 

 เล่ือน  เงิน  เดือน  ของ  ขาราชการ  เพ่ิม  เงิน  เดือน  พนักงาน  มหาวิทยาลัย  กอน  นำ 

 เสนอ  คณะ  กรรมการ  บริหาร  งาน  บุคคล  ให  กอง  การ  เจา  หนาท่ี  สำนักงาน 

 อธิการบดี 

 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 กำหนดการ  สง  ผล  การ  ประเมิน  ผล  การ  ปฏิบัติ  ราชการ  และ  ผล  การ  เลื่อน  เงิน  เดือน  ของ  ขาราชการ  เพิ่ม  เงิน  เดือน 

 พนักงาน  มหาวิทยาลัย  และ  เลื่อน  ข้ัน  คา  จาง  ลูก  ชั่วคราว  สังกัด  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  รอบ  ครึ่ง  ป  หลัง  วัน  ที่  1 

 ตุลาคม 2564 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 มติ  ที่  ประชุม  เห็น  ชอบ  กำหนดการ  สง  ผล  การ  ปฏิบัติ  ราชการ  ของ  ขาราชการ  และ 

 พนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปหลัง 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564 ดังนี ้

 วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 สงแบบประเมิน (ปรับแบบประเมินสวน 30% เพิ่มชองการประเมินของหัวหนาฝาย) 

 วันท่ี 4 ตุลาคม 2564 ลงนามรับทราบผลการประเมิน 

 วันท่ี 4-7 ตุลาคม 2564 อุทธรณผลการประเมิน 
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 4.3 การเสนอรายชื่อคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

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

 และ  พิจารณา  ดวย  วาระ  การ  ดำรง  ตำแหนง  ของ  คณะ  กรรมการ  สง  เสริม  กิจการ  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ตาม  คำ  สั่ง 

 สภา  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ท่ี  21/2562  จะ  ส้ิน  สุด  วาระ  ใน  วัน  ที่  30  กันยายน  2564  เพื่อ  ให  เปน  ไป  ตาม  ขอ  บังคับ 

 มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  วา  ดวย  คณะ  กรรมการ  สง  เสริม  กิจการ  มหาวิทยาลัย  อุบล  ราช  ธษนี  พ  .  ศ  .  2558  ขอ  10  วิธี  การ 

 สรรหา  คณะ  กรรมการ  สง  เสริม  กิจการ  มหาวิทยาลัย  ฝาย  เลขานุการ  คณะ  กรรมการ  สง  เสริม  กิจการ  มหาวิทยาลัย 

 อุบลราชธานี  แจง  ให  สำนัก  ดำเนิน  การ  การ  เสนอ  ราย  ชื่อ  คณะ  กรรมการ  สง  เสริม  กิจการ  มหาวิทยาลัย  ภายใน  วัน  ที่  27 

 สิงหาคม  2564  จึง  เสนอ  ท่ี  ประชุม  เพ่ือ  พิจารณา  เสนอ  ราย  ชื่อ  คณะ  กรรมการ  สง  เสริม  กิจการ  มหาวิทยาลัย  ราย  ละเอียด 

 ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี ้

 มติ  ท่ี  ประชุม  เห็น  ชอบ  การ  เสนอ  ราย  ช่ือ  คณะ  กรรมการ  สง  เสริม  กิจการ  มหาวิทยาลัย  จำนวน  2 

 ราย ไดแก 

 1. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา 

 2. นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ 

 โดยมอบฝายเลขานุการจัดสงรายชื่อและประวัติไปยังฝายเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 อุบลราชธานี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในกำหนดตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่นๆ 

 5.1 กำหนดการประชุมคร้ังตอไป (ครั้งที่ 11/2564) 

 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  11/2564)  ใน  วัน  ศุกร  ที่  17  กันยายน 

 2564 เวลา 09.30 น. 

 เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 

 (นายฉัตรชัย  พรหมนา) 

 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 
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 (นางรัชนี  นิคมเขตต) 

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ  สุริยา) 

 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประธานกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 


