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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ครั้งที่ 5/2565 

 เม่ือวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 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. ผูแทนบุคลากร  นายสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ  กรรมการ 

 9. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  นางรัชนี  นิคมเขตต  กรรมการ 

 และเลขานุการ 

 10. ผูแทนบุคลากร  นายฉัตรชัย  พรหมนา  กรรมการ 

 และผูชวยเลขานุการ 

 ผูไมมาประชุม 

 1. รองผูอำนวยการฝายพัฒนา  นายเกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ  ติดราชการ 

 เร่ิมประชุมเวลา 10.30 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  แผน  คำขอ  การ  จัด  ทำ  โครงการ  เพื่อ  ขับ  เคล่ือน  การ  บรรล ุ เปา  หมาย  ตาม  ยุทธ  ศาสตร  ชาติ 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

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

 ทราบ  ตาม  มติ  ที่  ประชุม  คณะ  กรรม  การด  า  เนิน  งาน  ดาน  นโยบาย  ยุทธศาสตร  แผน  งาน  และ  งบ  ประมาณ  ครั้ง  ที่  3/2565 

 วัน  ท่ี  18  พฤษภาคม  2565  ท่ี  ประชุม  มี  มติ  เห็น  ชอบ  แนวทาง  การ  จัด  ทำ  โครงการ  เพื่อ  ขับ  เคลื่อน  การ  บรรลุ  เปา  หมาย  ตาม 

 ยุทธศาสตร  ชาติ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2567  พรอม  ท้ัง  มอบ  หมาย  ผูรับ  ผิด  ชอบ  ใน  แตละ  แผน  แมบท  ความ  ละเอียด 

 แจงแลวน้ัน 

 *  มหาวิทยาลัย  ได  ดำเนิน  การ  จัด  ทำ  โครงการ  สำคัญ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2566  และ  บันทึก  ใน 

 ระบบ  eMENSCR  จำนวน  14  โครงการ  โดย  โครงการ  สำคัญ  ที่  ผาน  การ  พิจารณา  จำนวน  2  โครงการ  จาก  จำนวน 

 โครงการสำคัญทั้งสิ้น 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29 ไดแก 

 1.  โครงการ  "  ระบบ  นิเวศ  และ  นวัตกรรม  เพื่อ  พัฒนา  และ  สง  เสริม  ผู  ประกอบ  การ  พันธุ  ใหม  ดาน 

 อุตสาหกรรม  อาหาร  จาก  วัตถุดิบ  ชีวภาพ  "  ผูรับ  ผิด  ชอบ  โค  รง  การฯ  คือส  า  นักงาน  สง  เสริม  บริหาร  งา  นวิจัยฯ  งบ  ประมาณ 

 26,500,000 บาท 

 2.  โครงการ  “  การ  พัฒนา  ทักษะ  แหง  ศตวรรษ  ที่  21  สำหรับ  คน  ทุก  ชวง  ชีวิต  ”  ผูรับ  ผิด  ชอบ  โค  รง  การฯ  คือ 

 รองศาสตราจารยเชิดศักดิ์บุตรจอมชัย คณะวิทยาศาสตร งบประมาณ 9,468,400 บาท 

 *  *  ขอ  สังเกต  จาก  ขอ  เสนอ  โครงการ  สำคัญ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2566  เพื่อ  ประกอบ  การ  จัด  ทำ  ราย 

 ละเอียด โครงการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 1.  พิจารณา  ทบทวน  ความ  สอดคลอง  ของ  องค  ประกอบ  และ  ปจจัย  ของ  หวง  โซ  คุณคา  (Final  Value 

 Chain)  ท่ี  สอดคลอง  กับ  ยุทธศาสตร  ชาติ  และ  แผน  แมบท  ภาย  ใต  ยุทธศาสตร  ชาติ  อีก  ครั้ง  และ  ใน  บาง  โครงการ  ยัง  ไม  ได  ระบุ 

 องคประกอบและปจจัยของหวงโซคุณคา (Final Value Chain) 

 2.  ควร  มี  การ  ระบุ  ตัว  ช้ี  วัด  และ  คา  เปา  หมาย  ใน  เปา  หมาย  เชิง  ผลผลิต  (output)  และ  ผลลัพธ  (outcome) 

 ทั้งใน เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรม 

 3.  สำหรับ  โครงการ  ที่  จัด  ทำ  ใน  ลักษณะ  ชุด  โครงการ  ควร  กำหนด  ผลผลิต  ผลลัพธ  ผล  ที่  คาด  วา  จะ  ได  รับ 

 ดัชนี  ช้ี  วัด  ความ  สำเร็จ  กลุม  เปา  หมาย  /  ผู  ที่  ได  รับ  ผล  ประโยชน  และ  พ้ืนที่  การ  ดำเนิน  การ  ท่ี  ชัดเจน  ใน  ภาพ  รวม  ของ  โครงการ 

 ซึ่งจะทำ ใหเห็น impact และตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

 4.  เพ่ิม  เติม  ราย  ละเอียด  ของ  ผล  สัมฤทธิ์  ของ  โครงการ  ใน  การ  ปด  ชอง  วาง  ของ  เปา  หมาย  (project's 

 contribution  to  target  gap)  ซึ่ง  ถือ  เปน  สวน  สำคัญ  ที่  จะ  ใช  ประกอบ  การ  พิจารณา  การ  จัด  ลำดับ  ความ  สำคัญ  ของ  โครงการ 

 สำคัญ เพ่ือใหการขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม 

 5.  พิจารณา  ทบทวน  แผนการ  ดำเนิน  งาน  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ของ  โครงการ  ให  สอดคลอง  กับ 

 งบ  ประมาณ  ท้ังหมด  ของ  โครงการ  โดย  ระยะ  เวลา  เริ่ม  ตน  และ  สิ้น  สุด  โครงการ  คือ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2567  (  เดือน 

 ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) 

 6.  พิจารณา  ทบทวน  การ  ประเมิน  ตนเอง  ตาม  หลัก  เกณฑ  ประกอบ  การ  จัด  ทำ  โครงการ  สำคัญ  เพื่อ  ขับ 

 เคล่ือน  เปา  หมาย  ยุทธศาสตร  ชาติ  และ  แผน  แมบท  ภาย  ใต  ยุทธศาสตร  ชาต ิ ของ  หนวย  งาน  รัฐ  อีก  ครั้ง  ซึ่ง  อาจ  เกิด  ความ  เขาใจ  ที่ 

 คาด เคลื่อนในการประเมินตนเองฯ 
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 ท้ังนี้  ท่ี  ประชุม  ได  เชิญ  ชวน  ให  คณะ  /  สำนัก  /  หนวย  งาน  ที่  สนใจ  ได  จัด  ทำ  ราย  ละเอียด  โครงการ  นำ  เสนอ 

 มหาวิทยาลัย  เพ่ือ  รวบรวม  เปนก  ลุม  โครงการ  เพ่ือ  ขับ  เคลื่อน  การ  บรรลุ  เปา  หมาย  ตาม  ยุทธศาสตร  ชาติ  ประจำ  ปงบประมาณ 

 พ  .  ศ  .  2567  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ตาม  กรอบ  ระยะ  เวลา  และ  ราย  ละเอียด  เอกสาร  ประกอบ  การ  เสนอ  โครงการ  ราย 

 ละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารประกอบการประชุม 

 มติท่ีประชุม  รับทราบแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขับเคล่ือน  การบรรลุเปาหมายตาม 

 ยุทธศาสตร  ชาติ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2567  เพื่อ  ประกอบ  การ  พิจารณา  เสนอ  โครงการ  ที่  สอดคลอง  กับ  แนวทาง 

 ท่ีกำหนดของสำนักตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายครั้งที่ 4/2565 

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

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  สำนักคอมพิวเตอรและ 

 เครือขายครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 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 27 พฤษภาคม 2565 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร : 

 1.  ขอ  ให  ติดตาม  การ  ใช  งาน  ระบบ  UBU  LMS  และ  นำ  ขอมูล  การ  ใช  งาน  มา  วิเคราะห  เพื่อ 

 ปรับปรุงแกไข หรือสรางความเขาใจใหแกผูใชงาน ใหรองรับกับการใชงานระบบอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 2.  ขอ  ให  นำ  เสนอ  ผล  งาน  วิจัย  ของ  ฝาย  โดย  อาจ  นำ  เสนอ  บน  เวที  หรือ  วารสาร  ทาง  วิชาการ  ตางๆ 

 เพ่ือเผยแพรงานในเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม โดยสำนักยินดีใหการสนับสนุนงบประมาณดังกลาว 
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 3.  ขอ  ให  ประสาน  และ  ติดตาม  การ  แกไข  ขอมูล  บุคลากร  ใน  ระบบ  DMS  กับ  กอง  การ  เจา  หนาที่ 

 และอาจมีการซักซอมกับงานบุคคลของคณะเพื่อใหมีความเขาใจและสามารถถายทอดใหบุคลากรภายในคณะ/หนวย 

 งานตางๆ เขาใจการใชงานระบบได 

 ฝายพัฒนาเครือขาย : 

 1.  ขอ  ให  พิจารณา  ขอมูล  การ  ใช  งาน  โปรแกรม  Microsoft  Office  365  และ  การ  ใช  งาน 

 account  google  ที่  มี  ขอมูล  การ  ใช  งาน  คอน  ขาง  นอย  เพื่อ  วิเคราะห  และ  คนหา  สามารถ  การ  ใช  งาน  คอน  ขาง  นอย  และ  ลดลง 

 และหาแนวทางปรับปรุงการใชงานใหเต็มประสิทธิภาพและคุมคา 

 2.  ขอ  ให  เรงรัด  การ  เดิน  สาย  สัญญาณ  อินเตอรเน็ต  เพื่อ  ให  รองรับ  กับ  การ  เรียน  การ  สอน  ใน  ชวง 

 การเปดภาคการศึกษาแบบ On site และบริเวณหอพักนักศึกษา 

 ฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง : 

 1.  ขอ  ให  ติดตาม  การ  จัด  ทำ  แผนการ  ฝก  อบรม  และ  Couse  mapping  เพื่อ  พัฒนา  ทักษะ  ดาน 

 ดิจิทัล Digital literacy เพ่ือใหมีการดำเนินงานไดอยางตอเนื่องและครบตามกระบวนการ 

 2.  ขอ  ให  เรงรัด  การ  ดำเนิน  การเต  รี  ยม  ความ  พรอม  ของ  หอง  ปฏิบัติ  การ  ทุก  หอง  ให  รองรับ  กับ  การ 

 จัดการ  เรียน  การ  สอน  หลัง  เปด  ภาค  การ  ศึกษา  พรอม  กับ  การ  ติด  ตั้ง  access  control  เพื่อ  ปองกัน  การ  เขาไป  ใช  หอง  โดย  ไม  ได 

 รับอนุญาต/และควบคุมระบบเปดปดสวิชตอัตโนมัติ เพ่ือประหยัดพลังงานและกันลืม 

 สำนักงานเลขานุการ : 

 1. ขอใหติดตามและประสานการปรับแผนขอตั้งงบประมาณโครงการจัดสอบ e-Exam ป 65 

 2. ดำเนินการขออนุมัติโครงการวันสถาปนาสำนัก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 

 3.  ดำเนิน  การ  เสนอ  ขอ  อนุมัติ  บำรุง  รักษา  เครื่อง  ปรับ  อากาศ  ป  2565  ให  แลว  เสร็จ  กอน  การ  จัด 

 สอบ e-Exam ป 65 

 4. ติดตามงานจางเหมาตางๆ ใหแลวเสร็จกอนการจัดสอบ e-Exam ป 65 

 5. ติดตามการจัดทำระบบติดตามรายงานฯ นัดประชุมผูเกี่ยวของ นัดนำเสนอระบบ 

 6. ติดตามเรื่องน้ำรั่วท่ีหลังคาของสำนัก (ในประกัน) 

 7.  หา  ขอมูล  แบบ  รูป  และ  ประมาณ  การ  ราคา  ติด  ตั้ง  แผง  โซ  ลา  เซลล  เพื่อ  ลด  ประมาณ  คา  กระแส 

 ไฟฟาในอนาคต 

 8. เสนอวาระ กบม. การจัดสอบ e-Exam ป 65 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  และ  เห็น  ชอบ  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  กรรมการ  บริหาร  และ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ที่  ผาน  มา  โดย  มอบ 

 ฝาย  นำ  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ  กร  รม  การฯ  ไป  ดำเนิน  การ  ปรับปรุง  แกไข  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ให  ทราบ  ใน  การ 

 ประชุมครั้งถัดไป 

 3.2 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  นำเสนอที่ประชุมเพื่อ  ทราบและพิจารณา 

 การ  ดำเนิน  งาน  และ  รายงาน  ขอมูล  หมวด  6  ระบบ  ปฏิบัติ  การ  ตาม  ที่  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ 

 เครือ  ขาย  ได  กำหนด  แผน  พัฒนา  คุณภาพ  /  ปรับปรุง  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  จำนวน  3  แผน 
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 ปรับปรุง  ไดแก  เรื่อง  ที่  1  :  ทบทวน  และ  ปรับปรุง  กลยุทธ  ,  เรื่อง  ท่ี  2  :  การ  ปรับปรุง  การนำ  กลยุทธ  ไป  ปฏิบัติ  และ  เรื่อง  ที่  3  : 

 การจัดทำขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการหลัก 

 ท้ังน้ี  เพ่ือ  ใหการ  ดำเนิน  งาน  เปน  ไป  อยาง  ตอ  เนื่อง  และ  มี  การนำ  เสนอ  สถานะ  ความ  กาวหนา  การ 

 ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  พัฒนา  คุณภาพ  ที่  กำหนด  ซึ่ง  ใน  รอบ  เดือน  ที่  ผาน  มา  ได  มี  การ  จัด  ประชุม  ผู  บริหาร  เพื่อ  ทบทวน  การ  จัด  ทำ 

 ขอ  กำหนด  ท่ี  สำคัญ  ออกแบบ  และ  ทบทวน  กระบวนการ  ทำงาน  ซึ่ง  มา  ราย  ละเอียด  ดังนี้  ราย  ละเอียด  เพิ่ม  เติม  ตาม  เอกสาร 

 ประกอบการประชุม 
 1. กระบวนงานหลัก 

 กระบวนการหลัก  กระบวนการยอย 

 1. ดานโครงสรางพื้นฐานและเครือขายคอมพิวเตอร  1.1 กระบวนการบริหารจัดการฮารดแวร 

 1.2 การใหบริการ 

 1.3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

 2. ดานระบบสารสนเทศ  2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 2.2 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 3. ดานพัฒนาทักษะดิจิทัลและบริการวิชาการ  3.1 การฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล 

 3.2 การบริการวิชาการดานดิจิทัล 

 4. ดานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  4.1 การใหบริการและการบำรุงรักษา 

 4.2 การพัฒนารองรับเทคโนโลยีในอนาคต 

 2. กระบวนงานสนับสนุน 

 กระบวนการ  กระบวนงานยอย 

 1. กระบวนการบริหารจัดการ(ผอ./รอง ผอ.ฝายบริหาร และบริการ/รอง 
 ผอ.ฝายพัฒนา) 

 1. กระบวนการนำองคกร 

 2. กระบวนการกำกับดูแลองคกร 

 2. กระบวนการบริหารบุคคล(รอง ผอ.ฝายบริหารและ บริการ)  1. กระบวนการวิเคราะหขีดความสามารถ และอัตรา 
 กำลังบุคลากร และสรรหาบุคลากรใหม 

 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากร 

 3. กระบวนการเสริมสรางความผูกพัน 

 3. กระบวนการการเงิน บัญชีและพัสดุ(รอง ผอ.ฝาย บริหารและบริการ)  1. กระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ 

 2. กระบวนการบริหารงบประมาณ 

 3. กระบวนการบริหารจัดการพัสดุ 
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 4. กระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน (รอง ผอ.ฝายบริหาร 
 และบริการ) 

 5. กระบวนการจัดการความรูและนวัตกรรม(รอง ผอ. ฝายบริหารและ 
 บริการ) 

 กระบวนการจัดการความรู 

 6. กระบวนการสรางรายได 

 7. กระบวนการบริหารจัดการเครือขาย(รอง ผอ.ฝาย พัฒนา) 

 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 

 3.3 แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  นำเสนอที่ประชุม  เพื่อทราบและพิจารณา 

 1.  ปรับปรุงขอมูลแผนปฏิบัติการประจำป 

 ตาม  ท่ี  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ขอรับ  การ  สนับสนุน  งบ  ประมาณ  เพื่อ  ดำเนิน  การ  จัดหา 

 ระบบ  สารสนเทศ  เพ่ือ  รองรับ  การ  ปฏิบัติ  งาน  ของ  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ณ  วัน  ที่  2  พฤษภาคม  2565  มหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบอนุมัติใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณสำนัก 

 คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  (  เพ่ิม  เติม  )  “  โครงการ  พัฒนา  ระบบ  ฐาน  ขอมูล  สารสนเทศ  เพื่อ  การ  บริหาร  จัดการ  รหัส 

 096500020001” จำนวนงบประมาณ 650,000.- บาท (หกแสนหาหมื่นบาทถวน) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

 แหลงงบประมาณ  จำนวนงบประมาณ 

 รับจัดสรร(บาท) 

 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจายฯ(เพิ่มเติม)  งบประมาณ 

 ทั้งหมด 

 (บาท)  โครงการ  หมวดรายจาย  จำนวนเงิน 

 (บาท) 

 งบประมาณเงิน 

 แผนดิน 

 4,086,100  4,414,100 

 งบประมาณเงิน 

 รายได 

 18,848,000  โครงการพัฒนาระบบ 

 ฐานขอมูล สารสนเทศ 

 เพื่อการบริหารจัดการ 

 คาใชสอย  650,000  19,498,000 

 รวมทั้งสิ้น  22,934,100  650,000  23,584,100 

 2.  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 70.85  สามารถสรุปขอมูลได ดังนี้ 
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 สรุป  ขอมูล  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  *  * 

 อางอิง  ขอมูล  จาก  ระบบ  UBUFMIS  วัน  ที่  25  พฤษภาคม  2565  ราย  ละเอียด  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ราย  โครงการ  ตาม 

 เอกสารประกอบการประชุม 

 แหลงงบประมาณ  จำนวนงบระมาณ 
 รับจัดสรร(บาท) 

 *ปรับยอดเพิ่มเติม 

 ณ วันที่ 20 เม.ย. 
 2565 

 รอยละ  ณ วันที่ 25 พ.ค. 
 2565 

 รอยละ  คงเหลือ 

 งบประมาณเงินแผนดิน  4,086,100  1,703,580  41.69  1,946,710  47.64  2,139,390 

 งบประมาณเงินรายได  18,848,000  11,677,193  61.95  14,763,322  75.72  4,734,678 

 รวมท้ังส้ิน  23,584,100  13,380,773  58.34  16,710,032  70.85  6,874,068 

 3.  ปรับ  แผนการ  ดำเนิน  งาน  ขอ  อนุมัติ  ใช  เงิน  เหลือ  จาย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565 

 ตาม  มติ  ท่ี  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำ  นักฯ  คร้ัง  ที่  4/2565  วัน  ท่ี  21  เมษายน  2565  ณ  หอง  ประชุม  4C  05  ชั้น  4 

 ระเบียบวาระ  ท่ี  4.1  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ทางการ  เงิน  และ  พัสดุ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  และ  เงิน  กัน  ไว  เบิก 

 เหลื่อมป (ถามี) ณ วัน 31 มีนาคม 2565 ซึ่งท่ีประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบใหดำเนินการ ดังน้ี 

 (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 

 ตาง  ๆ   ท่ี  ได  ดำเนิน  การ  เบิก  จาย  เงิน  หรือ  กอ  หนี้  ผูกพัน  ไว  เรียบรอย  แลว  เพื่อ  จัดหา  ครุภัณฑ  ที่  จำเปน  ตอ  การ  บริหาร  จัดการ 

 ดานสารสนเทศตอไป และ 

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

 เน่ือง 

 จาก  มติ  ท่ี  ประชุม  ดัง  กลาว  งาน  แผน  งบ  ประมาณ  และ  สารสนเทศ  ได  สำรวจ  ขอมูล  ความ  ตองการ 

 ขอ  อนุมัติ  ปรับ  แผนการ  ดำเนิน  งาน  จาก  บุคลากร  ภายใน  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  และ  จัด  ทำ  ขอมูล  ขอ  อนุมัติ  ใช  เงิน 

 เหลือ  จาย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ทั้งนี้  เปน  ไป  ตาม  ระเบียบ  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  วา  ดวย  การ  เงิน  และ 

 ทรัพยสิน  พ  .  ศ  .  2560  ขอ  26  (2)  การ  โอน  งบ  ประมาณ  ทุก  ประเภท  นอก  เหนือ  จาก  (1)  ให  เสนอ  อธิการบด ี อนุมัติ  ซึ่ง  มี  ราย 

 ละเอียดดังน้ี 

 งบประมาณที่ขอโอน  งบประมาณที่รับโอน 

 กิจกรรม/โครงการ  หมวด 

 รายจาย 

 รายการ  จำนวนเงิน 

 (บาท) 

 กิจกรรม/โครงการ  หมวด 

 รายจาย 

 รายการ  จำนวนเงิน 

 (บาท) 

 โครงการจัดหาครุภัณฑ 

 ดานเทคโนโลยี 

 สารสนเทศ เพ่ือผลิต 

 บัณฑิต 

 (เงินรายไดสะสม) 

 (รหัสกิจกรรม 

 096500030004) 

 ครุภัณฑ 

 คอมพิวเตอร 

 ระบบบูรณาการ 

 สารสนเทศแบบ 

 รวม ศูนย 

 มหาวิทยาลัย 

 อุบลราชธานี(UBU 

 Single Sign On 

 System) ระยะท่ี 2 

 281,000  โครงการจัดหา 

 ครุภัณฑดานการ 

 ผลิต บัณฑิต 

 (รหัสกิจกรรม 

 010100650001) 

 ครุภัณฑ 

 คอมพิวเตอร 

 ระบบการจัดการ 

 หองเรียนและหอง 

 ประชุมแบบผสม 

 ผสาน (UBU Hybrid 

 Classroom and 

 Meeting Room) 

 272,410 

 รวม  281,000  รวม  272,410 
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 หมายเหตุ *จำนวนงบประมาณคงเหลือหลังผูกพัน ณ วันที่ 25 พ.ค. 2565 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 จัด  ทำ  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2566  ขอ  ให  ผาน  ความ  เห็น  ชอบ  จาก  คณะ 

 กรรมการ  แผน  ยุทธศาสตร  แผน  กลยุทธ  และ  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ป  ของ  สำนัก  กอน  นำ  เสนอ  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก 

 พิจารณา 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 1)  การ  ปรับปรุง  ขอมูล  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ป  โครงการ  พัฒนา  ระบบ  ฐาน 

 ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

 2)  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  วัน  ที่ 

 25 พฤษภาคม 2565 

 3)  ปฏิทิน  การ  จัด  ทำ  แผน  ปฏิบัติ  งาน  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  และ  แนวทาง  การ  จัด 

 ทำ  แผน  ปฏิบัติ  งาน  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  เงิน  ราย  ได  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2566  เพื่อ  ใช  ประกอบ  การ 

 ดำเนินงาน 

 และ  เห็น  ชอบ  การ  ขอ  อนุมัติ  ใช  เงิน  เหลือ  จาย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ตาม  เสนอ  โดย 

 มอบทุกฝายติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณและรายงานใหเปนไปตามแผนอยางตอเนื่อง 

 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 

 ทุกคร้ัง และใหสำนักพิจารณารูปแบบการจัดทำรายงานตามท่ีกองคลังกำหนด  น้ัน 

 จึง  ขอ  รายงาน  ทางการ  เงิน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  วัน  30  เมษายน  2565  ราย 

 ละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ  ประจำปงบประมาณ 

 พ  .  ศ  .  2565  ณ  วัน  30  เมษายน  2565  โดย  ให  ทุก  ฝาย  เรงรัด  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  และ  รายงาน  ให  เปน  ไป  ตาม  แผน 

 อยางตอเนื่อง 

 4.2  คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 เพ่ือ  ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  หนังสือ  ที่  อว  0604.5  /  ว  1183  ลง  วัน  ท่ี  21  กรกฎาคม  2564  เรื่อง  การ  จัด  ทำ  คำ  รับรอง  การ 

 ปฏิบัติ  ราชการ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  -  2565(OKRs)  ความ  แจง  แลว  นั้น  ใน  การ  นี้  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ 
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 เครือ  ขาย  ได  พิจารณา  ภารกิจ  และ  การ  ดำเนิน  งาน  ที่  สามารถ  ผลัก  ดัน  และ  ขับ  เคล่ือน  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ยุทธศาสตร 

 มหาวิทยาลัย  ซึ่ง  ราย  ละเอียด  คำ  รับรอง  การ  ปฏิบัติ  ราชการ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  (OKRs)  สำนัก  คอมพิวเตอร 

 และเครือขาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับสำนัก 

 ตัวชี้วัด  หนวยนับ  คาเปาหมาย 

 2565 

 O1 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 KR 1.1 เพื่อความเร็วอินเตอรเน็ตในพื้นท่ีการศึกษา (โซนการศึกษาทุกอาคาร)  Mbps  90 

 KR 1.2 เพิ่มความครอบคลุมของระบบเครือขายของพื้นที่ที่กำหนดตามแผน  รอยละ  85 

 KR1.3 เพิ่มเสถียรภาพของระบบเครือขาย (อินเตอรเน็ตไมหลุดหลังจากเขาใชงานภายใน 1 
 ช่ัวโมง) 

 รอยละ  90 

 KR1.4 รอยละบุคลากรท่ีมีทักษะดานดิจิทัลเปนไปตามเกณฑสมรรถนะที่กำหนด  รอยละ  60 

 O2 การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 

 KR 5.3 เพื่อหรือปรับปรุงฐานขอมูลดิจิทัลและระบบสารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการใน 
 ดานตาง ๆ (ไมนับสะสม) 

 ฐานขอมูล/ระบบ  8 

 2. คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับฝาย 

 ฝาย  ตัวชี้วัด  หนวยนับ  คาเปาหมาย 
 2565 

 ฝายพัฒนาเครือขาย  1. รอยละปริมาณการใชงาน Software ลิขสิทธิ์  รอยละ  90 

 2. จำนวนนวัตกรรมของกระบวนการทำงานดานเครือขาย 
 หรือผลงานเชิงวิเคราะห- วิจัยจากกระบวนการทำงาน 
 จำนวนไมนอยกวา 2 ชิ้น 

 ช้ินงาน  2 

 3. ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบายความมั่นคง 
 ปลอดภัยไซเบอร 

 ระดับ/ขอ  5 

 ฝายพัฒนาเครือขาย  1. รอยละระบบสารสนเทศที่ไดรับการปรับปรุงใหเปนไป 
 ตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 รอยละ  80 

 2. จำนวนนวัตกรรมของกระบวนการท างานดานซอฟตแวร 
 และฐานขอมูล หรือผลงานเชิงวิเคราะห วิจัยจาก 
 กระบวนการทำงาน 

 ช้ินงาน  2 

 3. จำนวนฐานขอมูล หรือระบบที่มีการจัดทำ API service 
 เพ่ือใหระบบอื่นในมหาวิทยาลัยเรียกใชงานได 

 ระบบ  2 
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 ฝายบริการวิชาการและซอม 
 บำรุง 

 1. รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการอบรมการรูเทาทัน 
 ดิจิทัล (Digital Literacy) รอยละ 

 รอยละ  60(9,000 คน) 

 2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตรตามสมรรถนะที ่
 กำหนด 

 ระดับ/ขอ 

 3. รอยละผูเขารับการอบรมทักษะดานดิจิทัล และบริการ 
 วิชาการ (เปาหมาย 300 คน) 

 รอยละ  80 

 4. ผลงานเชิงวิเคราะห-วิจัย และนวัตกรรม  ช้ินงาน  4 

 สำนักงานเลขานุการ  1. รอยละความสำเร็จของแผนบริหารอัตรากำลังและแผน 
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนัก คอมพิวเตอรฯ 

 รอยละ  80 

 2. จำนวนองคความรูหรือแนวปฏิบัติท่ีดีจากกระบวนการ 
 จัดการความรูของสำนักคอมพิวเตอรฯ 

 เร่ือง  2 

 3. รอยละความสำเร็จการบริหารจัดการระบบประเมินความ 
 พึงพอใจของส านักคอมพิวเตอรฯ 

 รอยละ  80 

 4. ผลงานเชิงวิเคราะห-วิจัย และนวัตกรรม  ช้ินงาน  1 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 มติ  ท่ี  ประชุม  เห็น  ชอบ  คำ  รับรอง  การ  ปฏิบัติ  ราชการ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565 

 และมอบทุกฝายนำไปใชประกอบการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 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  ครั้ง  ตอ  ไป  ใน  วัน  ศุกร  ที่  24  มิถุนายน  2565  เวลา  09.30 

 นากา 

 เลิกประชุมเวลา 14.25 นากา 

 (นายฉัตรชัย  พรหมนา) 

 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 
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 (นางรัชนี  นิคมเขตต) 

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ  สุริยา) 

 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประธานกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 


