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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ครั้งที่ 4/2565 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 นากา 

 ณ หองประชุม 4C 05 ช้ัน 4 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  และประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 ........................................ 

 ผูมาประชุม 

 1. ผูอำนวยการ  ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ   สุริยา  ประธานกรรมการ 

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 2. รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  แวนรัมย  รองประธานกรรมการ คนที่  1 

 3. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร (ประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

 4. รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝาย  นางสาวอารีรัตน วงศสุวรรณ  กรรมการ 

 บริการวิชาการและซอมบำรุง 

 5. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายจิรานุวัฒน   จันทรุกขา  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาเครือขาย (ประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

 6. ผูแทนบุคลากร  นางสาวกมลวรรณ  จันทป  กรรมการ 

 (ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

 7. ผูแทนบุคลากร  นายธนศักดิ์  ทาโพธิ์  กรรมการ 

 8. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  นางรัชนี  นิคมเขตต  กรรมการ 

 และเลขานุการ 

 9. ผูแทนบุคลากร  นายฉัตรชัย  พรหมนา  กรรมการ 

 และผูชวยเลขานุการ 

 ผูไมมาประชุม 

 1. รองผูอำนวยการฝายพัฒนา  นายเกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ  ติดราชการ 

 2. ผูแทนบุคลากร  นายสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ  ลาปวย 

 เร่ิมประชุมเวลา 09.30 นากา 

 ผู  ชวย  ศาสตราจารย  อธิ  พงศ  สุริยา  ผู  อำนวย  การ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ประธาน  กรรมการ  กลาว  เปด 

 การประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 1.1 การปรับปรุงโครงสรางองคกรสำนักวิทยบริการและสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ผู  อำนวย  การ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ประธาน  กรรมการ  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม  เพื่อ 

 ทราบ  ตาม  จัด  ทำ  คำ  สั่ง  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ท่ี  581/2563  ลง  วัน  ท่ี  5  มีนาคม  2563  เรื่อง  แตง  ตั้ง  คณะ  ทำงาน  ขับ 

 เคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมการดำเนินงานของคณะ/สำนัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดำเนินงาน ดังน้ี 

 1) ปฏิบัติงานรวมกับคณะทำงานเพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

 2)  ศึกษา  วิเคราะห  ขอมูล  และ  ให  คำ  แนะนำ  แก  คณะ  /  สำนัก  ใน  การ  จัด  ทำ  แผน  พลิก  โฉม  (Reinventing  Plan) 

 ของคณะ/สำนัก เพื่อเสนออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย 

 3)  ติดตาม  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  พลิก  โฉม  (Reinventing  Plan)  ของ  คณะ  /  สำนัก  และ  รายงาน  ตอ  สภา 

 มหาวิทยาลัย และภาระงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 1. การปรับปรุงโครงสรางองคกรสำนักวิทยบริการและสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 สืบ  เน่ืองจาก  ใน  การ  ประชุม  สภา  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ครั้ง  ที่  4/2563  วัน  ที่  25  เมษายน  2563 

 ระเบียบวาระ  ท่ี  1.2.5  เรื่อง  การ  แตง  ตั้ง  รักษา  ราชการ  แทน  ผู  อำนวย  การ  สำนัก  วิทย  บริการ  และ  ความ  คืบ  หนา  ของ  การ  ปรับ 

 โครงสราง  องคกร  กรณี  สำนัก  วิทย  บริการ  และ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  มี  ความ  เห็น  วา  ปจจุบัน  มี  การ  เปลี่ยนแปลง 

 ของ  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  และ  สื่อ  สนับสนุน  การ  เรียน  การ  สอน  มี  การ  ปรับ  ไป  เปน  รูป  แบบ  อิเล็กทรอนิกส  มาก  ขึ้น  ประกอบ  กับ 

 นโยบาย  การ  บริหาร  งาน  ของ  อธิการบดี  ท่ี  เสนอ  ตอ  สภา  มหาวิทยาลัย  ใน  การ  ปรับ  โครงสราง  องคกร  ให  เหมาะ  สม  ดัง  น้ัน 

 สำนัก  วิทย  บริการ  และ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  จึง  ควร  มี  ลักษณะ  การ  ทำงาน  ที่  บูรณ  า  การ  รวม  กัน  เพื่อ  ให  เอื้อ  ตอ 

 การ  ผลิต  สื่อ  การ  เรียน  การ  สอน  ของ  อาจารย  ท้ัง  รูป  แบบ  ออนไลน  และ  อิเล็กทรอนิกส  และ  สนับสนุน  ให  นักศึกษา  เขา  ถึง  สื่อ 

 การเรียนการสอนไดอยางสะดวก 

 คณะ  ทำงาน  จัด  ทำ  ขอมูล  การ  ปรับปรุง  โครงสราง  องคกร  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  และ  สำนัก  วิทย 

 บริการ  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ประกอบ  ดวย  ผู  อำนวย  การ  รอง  ผู  อำนวย  การ  และ  นัก  วิเคราะห  นโยบาย  และ  แผน  ได  จัด 

 ประชุม  เพ่ือ  จัด  ทำ  ขอมูล  และ  ราย  ละเอียด  ที่  สำคัญ  ตางๆ  เพื่อ  ประกอบ  การ  ปรับ  โครงสราง  องคกร  และ  ได  จัด  ประชุม  เพื่อ  จัด 

 ทำ  ขอมูล  และ  ราย  ละเอียด  ท่ี  สำคัญ  ตางๆ  เพ่ือ  ประกอบ  การ  ปรับ  โครงสราง  องคกร  จำนวน  7  ครั้ง  จาก  น้ัน  จึง  ประชุม  รวม 

 คณะ  ทำงาน  ขับ  เคลื่อน  เพ่ือ  พลิก  โฉมฯ  ใน  วัน  ท่ี  3  กุมภาพันธ  2565  ท่ี  ผาน  มา  จึง  เสนอ  การ  ปรับปรุง  โครงสราง  องคกร 

 ของท้ังสองสำนัก เปน  สำนักทรัพยากรการเรียนรูและเทคโนโลย ี ดิจิทัล  เพื่อดำเนินพันธกิจ ดังน้ี 

 1) พัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ 

 2) บริการเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

 3) บริการทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู 

 4) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู 

 5) บริการวิชาการ และพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการรูสารสนเทศ 

 และหนวยงานไดกำหนดแบงหนวยงานภายในของสวนงานที่เสนอขอปรับปรุงโครงสรางองคกร ดังน้ี 

 1. สำนักงานเลขานุการ  มีการแบงงานภายใน ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารท่ัวไป 

 1.2 งานคลังและพัสดุ 
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 1.3 งานแผน งบประมาณ และสารสนเทศ 

 2. ฝายเทคโนโลยีดิจิทัล 

 2.1 งานบริการเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

 2.2 งานบริหารคอมพิวเตอรแมขายและรักษาความม่ันคงปลอดภัยดิจิทัล 

 2.3 งานวิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 3. ฝายจัดการทรัพยากรการเรียนรูและถายทอดการรูสารสนเทศ 

 3.1 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

 3.2 งานบริหารและบริการทรัพยากรการเรียนรู 

 3.3 งานฝกอบรมและรูสารสนเทศ 

 4. ฝายพัฒนานวัตกรรม และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

 4.1 งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและผลิตส่ือดิจิทัล 

 4.2 งานสงเสริมและสรางทักษะการเรียนรู 

 คณะ  ทำงาน  ขับ  เคลื่อน  เพ่ือ  พลิก  โฉมฯ  ได  ประชุม  เพื่อ  พิจารณา  การ  ปรับปรุง  โครงสราง  องคกร  สำนัก  วิทย  บริการ 

 และ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ใน  วัน  ท่ี  14  กุมภาพันธ  2565  ที่  ผาน  มา  ที่  ประชุม  จึง  มี  มติ  นำ  เสนอ  สภา  มหาวิทยาลัย 

 พิจารณารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานในการปรับโครงสรางองคกรของทั้งสองสำนัก ดังนี ้

 แนวทาง  ท่ี  1  เสนอ  สภา  มหาวิทยาลัย  พิจารณา  ให  ความ  เห็น  ชอบ  ตอ  การ  ปรับ  โครงสราง  องคกร  ของ  ทั้ง  สอง  สำนัก 

 แลวจึงดำเนินการบริหารจัดการตามโครงสรางท่ีไดรับความเห็นชอบเมื่อมหาวิทยาลัยปรับสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย 

 ใน  กำกับ  ของ  รัฐ  โดย  ใน  ปจจุบัน  ยัง  คง  รูป  แบบ  การ  บริหาร  จัดการ  แบบ  เดิม  ไป  พลาง  กอน  โดย  พิจารณา  แนวทาง  การ  ดำเนิน 

 งานยอย ดังน้ี 

 แนวทางยอยท่ี 1.1 พิจารณาดำเนินการสรรหาผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ 

 แนวทาง  ยอย  ท่ี  1.2  ให  ยัง  คง  มี  ผู  รักษา  ราชการ  แทน  ผู  อำนวย  การ  สำนัก  วิทย  บริการ  ตอ  ไป  คร้ัน  เมื่อ  ผู  อำนวย  การ  สำนัก 

 คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  หมด  วาระ  การ  ดำรง  ตำแหนง  จึง  แตง  ตั้ง  ผู  รักษา  ราชการ  แทน  ผู  อำนวย  การ  สำนัก  คอมพิวเตอร 

 และ  เครือ  ขาย  ไป  ดวย  จน  เมื่อ  มหาวิทยาลัย  ปรับ  สถานภาพ  เปน  มหาวิทยาลัย  ใน  กำกับ  ของ  รัฐ  แลว  จึง  สรรหา  ผู  อำนวย  การ 

 สำนักทรัพยากรการเรียนรูและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการหนวยงานตามโครงสรางที่เสนอขางตน 

 แนวทาง  ท่ี  2  เสนอ  สภา  มหาวิทยาลัย  พิจารณา  ให  ความ  เห็น  ชอบ  ตอ  การ  ปรับ  โครงสราง  องคกร  ของ  ทั้ง  สอง  สำนัก  แลว 

 ดำเนิน  การ  ตาม  กฎหมาย  ท่ี  เก่ียวของ  เพ่ือ  การ  ยุบ  สำนัก  วิทย  บริการ  และ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  เมื่อ  ผู  อำนวย  การ 

 สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  หมด  วาระ  การ  ดำรง  ตำแหนง  จึง  สรรหา  ผู  อำนวย  การ  สำนัก  ทรัพยากร  การ  เรียน  รู  และ 

 เทคโนโลยี  ดิจิทัล  แลว  ดำเนิน  การ  บริหาร  จัดการ  หนวย  งาน  ตาม  โครงสราง  ที่  เสนอ  ขาง  ตน  โดย  ไม  ตอง  รอ  การ  ที่  มหาวิทยาลัย 

 ปรับสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

 ท่ี  ประชุม  สภา  มหาวิทยาลัย  ครั้ง  ท่ี  2/2565  เมื่อ  วัน  เสาร  ท่ี  26  กุมภาพันธ  2565  พิจารณา  แลว  มี  มติ  เห็น  ชอบ 

 ตอ  การ  ปรับปรุง  โครงสราง  องคกร  สำนัก  วิทย  บริการ  และ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  โดย  ให  ปรับ  ชื่อ  เปน  สำนัก 

 บริการ  ทรัพยากร  การ  เรียน  รู  และ  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  และ  มอบ  มหาวิทยาลัย  ประสาน  การ  ดำเนิน  งาน  กับ  สำนัก  วิทย  บริการ 

 และ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  เพ่ือ  กำหนด  แนวทาง  การ  บริหาร  จัดการ  การ  ปรับ  หนาที่  การ  ทำงาน  (Function) 

 และ  จัด  ทำ  คำ  บรรยาย  ลักษณะ  งาน  (Job  Description)  ของ  แตละ  ฝาย  ท่ี  มี  อยู  เดิม  ให  เปน  ไป  ตาม  การ  แบง  หนวย  งาน  ภายใน 
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 ท่ี  เสนอ  ภาย  ใต  สำ  นักฯ  ใหม  แลว  ดำเนิน  การ  บริหาร  จัดการ  หนวย  งาน  โดย  ไม  ตอง  รอม  หา  วิทยาลัย  ปรับ  สถานภาพ  เปน 

 มหาวิทยาลัย  ใน  กำกับ  ของ  รัฐ  ท้ังนี้  สำ  นักฯ  ใหม  ที่  จะ  จัด  ตั้ง  ขึ้น  นั้น  จะ  ตอง  เปน  หนวย  งาน  หลัก  ใน  การ  ขับ  เคลื่อน  ให 

 มหาวิทยาลัย  เปน  มหาวิทยาลัย  ดิจิทัล  ใน  อนาคต  จะ  ตอง  พัฒนา  บุคลากร  ของ  หนวย  งาน  ให  มี  สมรรถนะ  ทาง  ดาน  ดิจิทัล 

 (Digital  Competency)  ซึ่ง  เปน  สมรรถนะ  ท่ี  จำเปน  อยาง  ยิ่ง  ใน  การ  ใช  ปฏิบัติ  งาน  ให  เพิ่ม  มาก  ขึ้น  เพื่อ  ที่  จะ  ปฏิบัติ  งาน  ให  เปน 

 ไปตามพันธกิจของหนวยงานท่ีไดกำหนดไว 

 มติท่ีประชุม  รับทราบการการปรับปรุงโครงสรางองคกรสำนัก  วิทยบริการและสำนัก 

 คอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายครั้งที่ 3/2565 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  เลขานุการ  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม  เพื่อ  รับรอง  รายงาน 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันศุกรที่ 25 มีนาคม  2565 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  สำนักคอมพิวเตอรและ 

 เครือขาย ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันศุกรที่ 25 มีนาคม  2565 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 และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ที่ผานมา 

 รอง  ผู  อำนวย  การ  ฝาย  บริหาร  และ  บริการ  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม  เพื่อ  ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  ที่ 

 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  ที่  ได  รับ  มอบ  หมาย  ตอ 

 คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  เปน  ประจำ  ทุก  เดือน  หรือ  ทุก  ครั้ง  ที่  มี  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ 

 บริหาร  สำ  นักฯ  เพื่อ  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  เกณฑ  รางวัล  คุณภาพ  แหง 

 ชาติ TQA 

 ฝายเลขานุการและฝายตางๆ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร : 

 1.  ขอ  ให  พิจารณา  เพิ่ม  จำนวน  รายวิชา  ใน  ระบบ  UBU  LMS  เพื่อ  ใหการ  ใช  งาน  ระบบ  เปน  ไป  ตาม 

 วัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.  ขอ  ให  พิจารณา  Platform  ระบบ  Zoom  และ  Meet  โดย  ขอ  ให  เก็บ  ขอมูล  การ  ใช  งาน  เพื่อ 

 ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคาใชจายท่ีลงทุนวาคุมคากับจำนวนการใชงานหรือไม 

 3.  ขอ  ให  นำ  ขอมูล  ผล  การ  ประเมิน  การ  ใช  งาน  แตละ  ระบบ  มา  ประกอบ  การ  พิจารณา  ใน  ดาน  ความ 

 คุมคา และสิ่งท่ีควรปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
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 ฝายพัฒนาเครือขาย : 

 1.  ขอ  ให  ฝาย  เตรียม  ขอมูล  ใน  ดาน  ตางๆ  เพื่อ  รองรับ  การ  จัดสรร  งบ  ประมาณ  ลงทุน  โครงสราง  พื้น 

 ฐานเครือขายอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

 2.  ขอ  ให  เก็บ  ขอมูล  การ  ใช  งาน  Google  work  space  และ  Microsoft  365  เพื่อ  เปน  ขอมูล 

 ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบความคุมคาและรองรับกับการใชงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

 3. ขอใหตรวจสอบการใชงานเครือขาย Eduroam วาใชงานไดปกติหรือไม 

 4.  ขอ  ให  พิจารณา  การ  ติด  ตั้ง  อุปกรณ  ตอ  พวง  ของ  บริษัท  ท่ี  เขา  มา  เชา  พื้นที่  ดำเนิน  การ  ภายใน 

 มหาวิทยาลัย  โดย  ประสาน  กับ  งาน  พัสดุ  กลาง  ใน  การ  กำหนด  เง่ือนไข  ให  ผู  ให  เชา  ปฏิบัติ  ตาม  แนว  ปฏิบัติ  การ  ใช  งาน  ระบบ 

 เครือขายตอไป 

 ฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง : 

 1.  ขอ  ให  ฝาย  มี  การ  ดำเนิน  การ  ตาม  แผน  ฝก  อบรม  ประจำ  ป  และ  ตาม  แผน  พัฒนา  Digital 

 literacy ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

 2.  ขอ  ให  มี  รายงาน  เชิง  สถิติ  การ  เขา  รับ  การ  ฝก  อบรม  พัฒนา  ทักษะ  ดิจิทัล  ของ  บุคลากร  ทั้ง  สาย 

 วิชาการและสนับสนุนในรายคณะ 

 3.  อาจ  พิจารณา  นำ  model  ของ  คณะ  วิศวกรรมศาสตร  ซึ่ง  เปน  แนว  ปฏิบัติ  ที่  ดี  มา  ปรับ  ใช  กับ  การ 

 ดำเนินงานของสำนัก 

 สำนักงานเลขานุการ : 

 1.  มอบ  สำ  นัก  งานฯ  ประสาน  การ  เดิน  ทาง  ไป  ศึกษา  ดู  งาน  เพื่อ  ให  ได  ขอ  สรุป  ภายใน  เดือน  เมษายน 

 2565 รวมท้ังการจัดหาเสื้อแจ็คเก็ต+เสื้อยืด กอนการเดินทางไปสัมมนา 

 2. มอบสำนักงานฯ จัดทำผลการประเมิน 1/2565 แยกตามกลุมเปาหมายแตละกลุม 

 3.  มอบ  สำ  นัก  งานฯ  ประชาสัมพันธ  การ  จัด  โครงการ  อบรม  และ  ซอม  หนี  ไฟ  รวม  ทั้ง  แจง 

 กำหนดการใหบุคลากรทราบโดยท่ัวกัน (ใสเสื้อโทนสีน้ำเงิน) 

 4.  มอบ  สำนักงาน  เลา  ขา  นุ  การ  จัด  ทำ  คำ  สั่ง  แตง  ตั้ง  คณะ  ทำงาน  ประหยัด  พลังงาน  และ  น้ำ  สำนัก 

 คอมพิวเตอรและเครือขาย ประจำป 2565 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน  ของฝายพัฒนา 

 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  ฝาย  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  ดำเนิน  การ  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ  กร  รม  การฯ  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ใน  การ 

 ประชุมครั้งถัดไป 

 3.2 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รอง  ผู  อำนวย  การ  ฝาย  บริหาร  และ  บริการ  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม  เพื่อ  ทราบ  และ  พิจารณา  การ 

 ดำเนิน  งาน  และ  รายงาน  ขอมูล  หมวด  6  ระบบ  ปฏิบัติ  การ  ระดับ  มหาวิทยาลัย  ตาม  ที่  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ได  จัด 

 ประชุม  หารือ  แนวทาง  การ  ดำเนิน  งาน  หมวด  6  ระบบ  ปฏิบัติ  การ  ระดับ  มหาวิทยาลัย  เมื่อ  วัน  ที่  28  มีนาคม  2565  ซึ่ง  ที่ 

 ประชุมมีมติกำหนดแนวทางการดำเนินงานประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัย  กำหนด  ให  มี  การ  แตง  ตั้ง  คณะ  ทำงาน  พัฒนา  ระบบ  ปฏิบัติ  การ  เพื่อ  การ  ดำเนิน  งาน 

 ท่ี  เปน  เลิศ  (  หมวด  6  ระบบ  ปฏิบัติ  การ  )  โดย  องค  ประกอบ  ของ  คณะ  ทำงาน  ไดแก  (1)  รอง  อธิการบดี  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  ตาม 
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 กระบวนการ  หลัก  และ  กระบวนการ  สนับสนุน  (2)  ผู  อำนวย  การ  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  (3)  ผู  อำนวย  การ  สำนัก  บริหาร  ทรัพย 

 สินฯ (4) ผูอำนวยการกองและหัวหนาสำนักงานที่เกี่ยวของของสำนักงานอธิการบดี 

 2.  กำหนด  ให  ผูรับ  ผิด  ชอบ  พิจารณา  จัด  ทำ  ขอ  กำหนด  ท่ี  สำคัญ  ออกแบบ  และ  ทบทวน 

 กระบวนการทำงาน 

 3.  กำหนด  ตัว  ช้ี  วัด  Leading  Indicators  และ  Lagging  Indicators  พรอม  ทั้ง  รายงาน  ผล  การ 

 ดำเนินงานใน รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน 

 4.  ให  หนวย  งาน  ท่ี  รับ  ผิด  ชอบ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ของ  ตัว  วัด  Leading  Indicators  และ 

 Lagging  Indicators  ยอน  หลัง  3  ป  (  ถา  มี  )  และ  พิจารณา  คา  เปา  หมาย  ของ  ปงบประมาณ  2565/2566  หรือ  ป  การ  ศึกษา 

 2564/2565 

 5.  ให  หนวย  งาน  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  กระบวนการ  หลัก  และ  กระบวนการ  สนับสนุน  ถายทอด  ตัว  วัด  ไป  ยัง 

 บุคลากรท่ี เก่ียวของใหชัดเจน โดยระบุในคำรับรองการปฏิบัติงาน (TOR) ของบุคลากรภายในหนวยงาน 

 จาก  แนวทาง  การ  ดำเนิน  งาน  ดัง  กลาว  ใน  สวน  ท่ี  เกี่ยวของ  กับ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย 

 คือ  กระบวนการ  สนับสนุน  “  กระบวนการ  จัดการ  ขอมูล  สารสนเทศ  ”  ซึ่ง  มา  ราย  ละเอียด  ดังน้ี  ราย  ละเอียด  เพิ่ม  เติม  ตาม 

 เอกสารประกอบการประชุม 

 กระบวนการ  กระบวนการยอย  ขอกำหนด  Leading Indicators  Lagging Indicators 

 4.กระบวนการ จัดการ 
 ขอมูลฯ 
 (รองฯแผน และ ผอ. 
 คอมฯ 

 1. กระบวนการบริหาร 
 จัดการ ซอฟตแวรและ 
 ฐานขอมูล 

 - พัฒนา Digital 
 platform ในทุกพันธกิจ 
 - มีความปลอดภัยบน 
 โลกไซเบอร 
 - มีการดำเนินงานตาม 
 มาตรฐาน ISO 27001 

 - รอยละฐานขอมูลที่มี 
 การพัฒนาสำเร็จตาม 
 แผน 
 - จำนวนการเขาถึง 
 ระบบฯ ที่ไมไดรับ 
 อนุญาต 
 - รอยละของการไดส า 
 รองขอมูลตามแผน 
 - ผลการประเมิน 
 คุณภาพภายใน ตาม 
 เกณฑ ISO 27001 

 - ระดับความพึงพอใจ 
 ของผูใชฐานขอมูลที ่
 พัฒนาขึ้น 
 - ผานเกณฑมาตรฐาน 
 ISO 27001 

 2. กระบวนการ บริหาร 
 จัดการฮารดแวร 

 - มีความปลอดภัยบน 
 โลกไซเบอร 
 - มีการดำเนินงานตาม 
 มาตรฐาน ISO 27001 

 - จำนวนครั้งของการกู 
 คืนระบบที่ไมสามารถ 
 ทำได ภายใน 30 นาที 

 - ระดับของความพึง 
 พอใจของผูใชบริการ 
 ระบบเครือขาย 

 ท้ังน้ี  เพ่ือ  ใหการ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แนวทาง  การ  ดำเนิน  งาน  ที่  กำหนด  ดัง  กลาว  เปน  ไป  อยาง  มี 

 ประสิทธิภาพ  จึง  นำ  เสนอ  ท่ี  ประชุม  พิจารณา  มอบ  หมาย  และ  ถายทอด  ตัว  วัด  ไป  ยัง  บุคลากร  ที่  เกี่ยวของ  ให  ชัดเจน  โดย  ระบุ 

 ในคำรับรองการปฏิบัติงาน (TOR) พรอมท้ังรายงานผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  ราย  ละเอียด  กระบวนการ  หลัก  และ  กระบวนการ  สนับสนุน  หมวด 

 6  ระบบ  ปฏิบัติ  การ  ระดับ  มหาวิทยาลัย  และ  ตัว  วัด  กระบวนการ  Leading  Indicators  และ  Lagging  Indicators 

 และมอบผูรับผิดชอบดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 
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 3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2565 

 รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  นำเสนอที่ประชุม  เพื่อทราบและพิจารณา 

 1.  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แนวทาง  แนวทาง  การ  ปองกัน  การ  ทุจริต  และ  ประพฤต ิ มิ 

 ชอบ  ระดับ  มหาวิทยาลัย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  สิ้น  ไตรมาส  2  ตาม  เกณฑ  การ  ประเมิน  คุณธรรม  และ 

 ความ  โปรงใส  ใน  การ  ดำเนิน  งาน  ของ  หนวย  งาน  ภาค  รัฐ  ประจำ  ป  งบ  ประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ตัว  ชี้  วัด  ที่  10  การ  ปองกัน  การ 

 ทุจริต  ตัว  ช้ี  วัด  ยอย  ท่ี  10.1  การ  ดำเนิน  การ  เพ่ือ  การ  ปองกัน  การ  ทุจริต  โดย  มหาวิทยาลัย  กำหนด  ให  คณะ  /  สำนัก  ดำเนิน  การ 

 ประเมิน  ความ  เส่ียง  และ  จัด  ทำ  แนวทาง  การ  ปองกัน  การ  ทุจริต  และ  ประพฤติ  มิ  ชอบ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  และ 

 ตาม  หนังสือ  ท่ี  อว  0604.5  /  ว  504  ลง  วัน  ที่  14  มีนาคม  2565  เรื่อง  ขอ  ให  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แนวทาง  การ 

 ปองกัน  การ  ทุจริต  และ  ประพฤติ  มิ  ชอบ  ระดับ  มหาวิทยาลัย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  สิ้น  ไตรมาส  2  ความ 

 ละเอียด  ทราบ  แลว  น้ัน  ซึ่ง  ที่  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  เกี่ยวของ  มี  จำนวน  1  ประเด็น  คือ  ความ  เสี่ยง  ดาน  ระบบ  และ  กลไก  ใน 

 การ  ดำเนิน  งาน  ยัง  ไม  เปน  ไป  ตามพ  ระ  ราช  บัญญัติ  คุมครอง  ขอมูล  สวน  บุคคล  พ  .  ศ  .  2562  สามารถ  สรุป  ขอมูล  ผล  การ  ดำเนิน 

 งาน ณ สิ้นไตรมาส 2 ไดดังน้ี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมท่ีแนบ 

 2.  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผนการ  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ  ควบคุม  ภายใน  ประจำ 

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  สิ้น  ไตรมาส  2  (  ตุลาคม  2564  –  มีนาคม  2565)  ตาม  มติ  ที่  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประจำ 

 สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ท่ี  1/2565  วัน  ที่  28  มกราคม  2565  เห็น  ชอบ  แผน  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ  ควบคุม 

 ภายใน  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  โดย  ให  สำ  นักฯ  กำกับ  ติดตาม  การ  ดำเนิน  งาน 

 และ  การ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  อยาง  ตอ  เนื่อง  และ  ตาม  หนังสือ  ท่ี  อว  0604.5  /  ว  529  ลง  วัน  ที่  17  มีนาคม 

 2565  เรื่อง  ขอ  ให  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  งาน  ตาม  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ  แผนการ  ปรับปรุง  ควบคุม  ภายใน  ระดับ  คณะ  / 

 หนวย  งาน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  สิ้น  ไตรมาส  2  ความ  แจง  แลว  นั้น  ทั้งนี้  ผูรับ  ผิด  ชอบ  และ  เกี่ยวของ  ใน  การ 

 ดำเนิน  งาน  ตาม  แผนการ  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ  ควบคุม  ภายใน  ได  รายงาน  ขอมูล  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  และ  จัด  ทำ  สรุป  รายงาน 

 นำเสนอตอมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ประกอบการประชุมที่แนบ 

 สถานะ  การ  ดำเนิน  การ  ตาม  แผน  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ  ควบคุม  ภายใน  ประจำ  ปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2565 

 สถานะการดำเนินการ  จำนวนแผนบริหารความเสี่ยง  แผนการปรับปรุง 

 การควบคุมภายใน 

 (1) ยังไมไดดำเนินการ 

 (2) อยูระหวางดำเนินการ ยังไมแลวเสร็จ  3  5 

 (3) ดำเนินการแลวเสร็จ 

 รวม  3  5 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แนวทาง  ปองกัน  การ  ทุจริต  และ  ประพฤติ  มิ 

 ชอบ  ระดับ  มหาวิทยาลัย  และ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ  แผนการ  ปรับปรุง  ควบคุม  ภายใน 

 ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  สิ้น  ไตรมาส  2  โดย  มอบ  ฝาย  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  ดำเนิน  การ  ตาม  แผน  และ  รายงาน  ผล 

 การดำเนินงานอยางตอเนื่อง 
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 3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  นำเสนอที่ประชุม  เพื่อทราบและพิจารณา 

 1.  สรุป  ผล  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  . 

 2565  ตาม  ที่  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  มี  การ  จัด  ทำ  แผน  ปฏิบัติ  การ  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ประจำ 

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ท้ังน้ี  ผูรับ  ผิด  ชอบ  และ  เกี่ยวของ  ได  ดำเนิน  งาน  โครงการ  ตาม  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ภาพ 

 รวมท้ังหมดคิดเปนรอยละ 58.34  สามารถสรุปขอมูลได ดังน 

 สรุป  ขอมูล  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  *  * 

 อางอิง  ขอมูล  จาก  ระบบ  UBUFMIS  วัน  ท่ี  20  เมษายน  2565  ราย  ละเอียด  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ราย  โครงการ  ตาม 

 เอกสารประกอบการประชุม 

 แหลงงบประมาณ  จำนวนงบระมาณ 
 รับจัดสรร(บาท) 

 ณ วันที่ 24 มี.ค. 
 2565 

 รอยละ  ณ วันที่ 20 เม.ย. 
 2565 

 รอยละ  คงเหลือ 

 งบประมาณเงินแผนดิน  4,086,100  1,460,450  35.74  1,703,580  41.69  2,382,520 

 งบประมาณเงินรายได  18,848,000  11,208,212  59.47  11,677,193  61.95  7,170,807 

 รวมท้ังส้ิน  22,934,100  12,668,662  55.24  13,380,773  58.34  9,553,327 

 2.  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  โครงการ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  สิ้น 

 ไตรมาส  2  (  ตุลาคม  2564  –  มีนาคม  2565)  ตาม  ท่ี  ได  แจง  เวียน  ขอมูล  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565 

 สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  และ  บันทึก  ขอความ  ท่ี  อว  0604.5  /  ว  621  ลง  วัน  ที่  25  มีนาคม  2565  เรื่อง  การ 

 รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  โครงการ  /  กิจกรรม  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  งาน  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ประจำ  ปงบประมาณ 

 พ  .  ศ  .  2565  ณ  สิ้น  ไตรมาส  2  (1  ตุลาคม  2564  –  31  มีนาคม  2565)  ความ  แจง  แลว  นั้น  ทั้งนี้  ผูรับ  ผิด  ชอบ  และ  เกี่ยวของ 

 ใน  การ  ดำเนิน  งาน  โครงการ  ตางๆ  ได  รายงาน  ความ  คืบ  หนา  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  โครงการ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  งาน  ประจำ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดตามเอกสารประกอบการประชุมที่แนบมาพรอมน้ี 

 มติท่ีประชุม  รับทราบผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ  การประจำ 

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  วัน  ท่ี  20  เมษายน  2565  และ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  โครงการ  /  กิจกรรม  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  งาน 

 และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  สิ้น  ไตรมาส  2  โดย  มอบ  ฝาย  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  เรงรัด 

 การดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 รายงานทางการเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 พิจารณา  ตาม  มติ  ที่  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่  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  ท่ี  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 
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 ทุกคร้ัง และใหสำนักพิจารณารูปแบบการจัดทำรายงานตามท่ีกองคลังกำหนด  น้ัน 

 จึง  ขอ  รายงาน  ทางการ  เงิน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  วัน  31  มี  นาม  คม  2565 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 1)  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ทางการ  เงิน  และ  พัสดุ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  วัน  31 

 มีนาคม 2565 สิ้นไตรมาส 2 

 2)  มอบ  งาน  แผน  งบ  ประมาณ  และ  สารสนเทศ  รวบรวม  เงิน  งบ  ประมาณ  เหลือ  จาย  จาก 

 โครงการ  ตางๆ  ท่ี  ได  ดำเนิน  การ  เบิก  จาย  เงิน  หรือ  กอ  หน้ี  ผูกพัน  ไว  เรียบรอย  แลว  เพื่อ  จัดหา  ครุภัณฑ  ที่  จำเปน  ตอ  การ 

 บริหารจัดการดานสารสนเทศตอไป 

 3)  มอบ  ฝาย  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  เรงรัด  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  และ  รายงาน  ให  เปน  ไป  ตาม  แผน  อยาง 

 ตอเน่ือง 

 4.2  (  ราง  )  แผน  พัฒนา  ทักษะ  บุคลากร  ดาน  ดิจิทัล  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธาน ี  ประจำ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 

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

 เพ่ือ  ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  ยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  เสา  หลัก  ที่  3  :  Smart  University  ประเด็น 

 ยุทธศาสตร  ที่  5  :  พัฒนา  มหาวิทยาลัย  ไป  สู  การ  เปน  มหาวิทยาลัย  ดิจิทัล  โดย  มี  เปาประสงค  ที่  (Goals)  คือ  มี  โครงสราง  พื้น 

 ฐาน  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  เพ่ือ  การ  บริหาร  จัดการ  แบบ  ครบ  วงจร  รองรับ  การ  จัดการ  ศึกษา  ใน  ยุค  ที่  มี  การ  เปลี่ยนแปลง  อยาง 

 รวดเร็ว  สง  เสริม  ให  นักศึกษา  และ  บุคลากร  รู  เทา  ทัน  และ  เขา  ถึง  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  ดัง  นั้น  เพื่อ  ขับ  เคลื่อน  การ  ดำเนิน  งาน  ให 

 เปน  ไป  ตาม  เปาประสงค  ของ  แผน  ยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ระยะ  5  ป  (  พ  .  ศ  .  2563  -  2567)  และ  แผน  พัฒนา 

 บุคลากร  เพ่ือ  ขับ  เคล่ือน  แผน  กลยุทธ  ระยะ  6  ป  (  พ  .  ศ  .  2565-2570)  มหาวิทยาลัย  จึง  ได  กำหนด  ให  บุคลากร  มี  สมรรถนะ 

 ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ดังตอไปนี้ 

 1.  สมรรถนะ  บุคลากร  ดาน  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  มหาวิทยาลัย  อุบล  ราชา  นี  กำหนด  ให  สมรรถนะ 

 ดาน  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  เปน  สมรรถนะ  หลัก  ซึ่ง  หมาย  ถึง  ความ  สามารถ  ของ  บุคลากร  ใน  การ  รู  เทา  ทัน  และ  การ  ใช  เทคโนโลยี 

 เปน  เขาใจ  นโยบาย  กฎหมาย  และ  มาตรฐาน  ใช  ดิจิทัล  เพื่อ  การ  ประยุกต  และ  พัฒนา  ใช  ดิจิทัล  เพ่ือ  การ  วางแผน  บริหาร  จัดการ 

 และ  นำ  องคกร  และ  ใช  ดิจิทัล  เพื่อ  ขับ  เคลื่อน  การ  เปลี่ยนแปลง  และ  สรางสรรค  เปนตน  สามารถ  จำแนก  ได  5  มิติ  7  กลุม 

 ทักษะ ดังน้ี 

 ทักษะดานดิจิทัลจัดประเภทกลุมทักษะความสามารถดานดิจิทัล 

 1.1.  มิติ  ท่ี  1  การ  รู  เทา  ทัน  และ  การ  ใช  เทคโนโลย ี เปน  คือ  กลุม  ทักษะ  ดาน  ความ  เขาใจ  และ  ใช 

 เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set) ประกอบดวย 

 1) การเขาถึงและตระหนักดิจิทัล 

 2) การใชงานเครื่องมือดิจิทัลหรือแอพพลิเคช่ันข้ันตนสำหรับการทำงาน 

 3) การใชดิจิทัลเพื่อการทำงานรวมกัน 

 4) การประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 

 5) การผลิตชุดขอมูลเพื่อการบริการสาธารณะ (Open Public Data) 

 6) การใชขอมูลระหวางหนวยงาน 
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 7) การใชโปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะหขอมูลสำหรับงานประจำ 

 1.2.  มิติ  ท่ี  2  เขาใจ  นโยบาย  กฎหมาย  และ  มาตรฐาน  คือ  ทักษะ  ดาน  การ  ควบคุม  กำกับ  และ 

 การ  ปฏิบัติ  ตาม  กฎหมาย  นโยบาย  และ  มาตรฐาน  การ  จัดการ  ดาน  ดิจิทัล  (Digital  Governance,  Compliance, 

 and Standardization) ประกอบดวย 

 1)  การ  ปฏิบัติ  ตาม  กฎหมาย  กรอบ  ธร  รมาภิ  บาล  (Governance  Framework)  และ  หลัก  ปฏิบัติ 

 (Principles) ท่ีดีดานดิจิทัล 

 2)  การ  กำกับ  และ  ตรวจ  สอบ  การ  ปฏิบัติ  ตาม  กฎหมาย  กรอบ  ธร  รมาภ ิ บาล  (Governance 

 Framework) และหลักปฏิบัติที่ดีดานดิจิทัล (Principles) ดานดิจิทัล 

 3)การประยุกตใชกรอบการดำเนินงานรวมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

 (e-Government Inter- Operability Framework) 

 4)  การ  ปฏิบัติ  ตาม  ขอ  ตกลง  ระดับ  การ  ให  บริการ  และ  การ  ทำงาน  รวม  กัน  ระหวาง  หนวย  งาน  ที่ 

 เก่ียวของ (Service-Level Agreement SLA) 

 5) การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) 

 6)  การ  จัด  ทำ  เพิ่ม  เติม  ปรับปรุง  แกไข  กฎหมาย  ที่  เปน  อุปสรรค  ตอ  การ  ดำเนิน  งาน  รวม  ระหวาง 

 หนวยงานของรัฐ 

 1.3. มิติที่ 3 ใชดิจิทัลเพื่อการประยุกตและพัฒนา ประกอบดวย 

 1)  ทักษะ  ดาน  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  เพื่อ  ยก  ระดับ  ศักยภาพ  องคกร  (Digital  Technology)  ประกอบ 

 ดวย 7 หนวย สมรรถนะความสามารถ 

 2)  ทักษะ  ดาน  การ  ออกแบบ  กระบวนการ  และ  การ  ให  บริการ  ดวย  ระบบ  ดิจิทัล  เพื่อ  การ  พัฒนา 

 คุณภาพงาน ภาครัฐ (Digital Service and Process Design) ประกอบดวย 7 หนวยสมรรถนะความสามารถ 

 1.4. มิติที่ 4 ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และนำองคกร ประกอบดวย 

 1)  ทักษะ  ดาน  การ  จัดการ  โครงการ  และ  การ  บริหาร  กลยุทธ  (Strategic  and  Project 

 Management) ประกอบดวย 6 หนวยสมรรถนะความสามารถ 

 2)  ทักษะ  ดาน  ผูนำ  ดิจิทัล  (Digital  Leadership)  ประกอบ  ดวย  3  หนวย  สมรรถนะ  ความ 

 สามารถ 

 1.5.  มิติ  ท่ี  5  ใช  ดิจิทัล  เพื่อ  ขับ  เคลื่อน  การ  เปลี่ยนแปลง  และ  สรางสรรค  คือ  ทักษะ  ดาน  การ 

 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล (Digital Transformation) 

 1) การขับเคลื่อนการเปล่ียนผานสูรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 

 2) การบริหารจัดการกระบวนการเปล่ียนแปลงสูองคกรดิจิทัล 

 3) การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสูองคกรดิจิทัลไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 2. ระดับสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 2.1 ระดับพ้ืนฐาน (Basic level) 

 2.2 ระดับกลาง (Intermediate level) 

 2.3 ระดับสูง (Advanced level) 

 จึง  ขอ  นำ  เสนอ  (  ราง  )  แผน  พัฒนา  ทักษะ  บุคลากร  ดาน  ดิจิทัล  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570  รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร  ประกอบการประชุม 
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 มติ  ท่ี  ประชุม  เห็น  ชอบ  (  ราง  )  แผน  พัฒนา  ทักษะ  บุคลากร  ดาน  ดิจิทัล  มหาวิทยาลัย 

 อุบลราชธานี  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565-2570  ใน  เบ้ือง  ตน  โดย  เสนอ  แนะ  ให  ปรับ  เพิ่ม  เติม  ราย  ละเอียด  ใน  สวน 

 ของ  course  mapping  ของ  บุคลากร  แตละ  ประเภท  และ  รวบรวม  เพื่อ  นำ  เสนอ  ขอ  ความ  เห็น  ชอบ  ตอ  คณะ  กรรมการ 

 ประจำสำนักฯ ตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 5.1 กำหนดการประชุมคร้ังตอไป 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  เลขานุการ  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 

 ประชุมกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 มติ  ท่ี  ประชุม  กำหนดการ  ประชุม  คร้ัง  ตอ  ไป  ใน  วัน  ศุกร  ที่  27  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.30 

 นากา 

 เลิกประชุมเวลา 14.30 นากา 

 (นายฉัตรชัย  พรหมนา) 

 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 

 (นางรัชนี  นิคมเขตต) 

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ  สุริยา) 

 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประธานกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 


