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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ครั้งที่ 6/2565 

 เม่ือวันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 นากา 

 ณ หองประชุม 4C 05 ช้ัน 4 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

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

 ผูมาประชุม 

 1. ผูอำนวยการ  ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ   สุริยา  ประธานกรรมการ 

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 2. รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  แวนรัมย  รองประธานกรรมการ คนที่  1 

 3. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร 

 4. รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝาย  นางสาวอารีรัตน วงศสุวรรณ  กรรมการ 

 บริการวิชาการและซอมบำรุง 

 5. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายจิรานุวัฒน   จันทรุกขา  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาเครือขาย 

 6. ผูแทนบุคลากร  นางสาวกมลวรรณ  จันทป  กรรมการ 

 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 

 ผูเขารวมประชุม 

 นางสาววาสนา  สะอาด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

 เร่ิมประชุมเวลา 09.30 นากา 

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

 การประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 



 2 

 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 -  ไมมี 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายครั้งที่ 5/2565 

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

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2565 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  สำนักคอมพิวเตอรและ 

 เครือขาย ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 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 24 มิถุนายน 2565 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 ฝายพัฒนาเครือขาย : 

 1.  ประสาน  งาน  ไฟฟา  เพื่อ  ซัก  ซอม  และ  ตรวจ  สอบ  ความ  พรอม  ของ  ระบบ  ไฟฟา  ให  รองรับ  กับ  การ 

 จัดสอบ ก.พ. 

 2.  ประสาน  ติดตาม  การ  เปลี่ยน  อะไหล  เครื่อง  สำรอง  ไฟ  (  เปลี่ยน  โซ  ลิ  นอยด  )  เพื่อ  ให  ดำเนิน  การ 

 ติดตั้งไดกอนการจัดสอบ ก.พ. 

 สำนักงานเลขานุการ : 

 1. ติดประกาศงดใหบริการชวงการจัดสอบ ก.พ. บริเวณหนาสำนักและประตูดานขาง 

 2.  แจง  ประชาสัมพันธ  การ  จัด  ประชุม  เพื่อ  การ  ดำเนิน  การ  จัด  สอบ  ก  .  พ  .  ใน  กลุม  ของ  สำนัก  เพื่อ 

 ประชาสัมพันธและซักซอมใหบุคลากรทราบ 

 3. ทำหนังสือแจงเรื่องงดใชท่ีจอดรถชวงการจัดสอบ ก.พ. ไปยังคณะวิทยาศาสตร 

 4.  ประสาน  สำนักงาน  ก  .  พ  .  เพื่อ  ขอ  ราย  ละเอียด  การ  ปฏิบัติ  ตาม  มาตรการ  ปองกัน  โค  วิ  ท  เพื่อ  ใช 

 สำหรับผูเขาสอบ และแจงใหผูเกี่ยวของทราบอยางตอเนื่องหากมีการเปล่ียนแปลง 
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 5.  สง  วาระ  กบม  .  เรื่อง  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ของ  สำนัก  และ  มาตรการ  รักษา  ความ  มั่นคง 

 ปลอดภัยตาม พรบ.คอมพิวเตอร 

 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  เกี่ยวของ  ดำเนิน  การ  ตาม  ขอ  เสนอ  ของ  คณะ  กรรมการ  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ให  ทราบ  ใน 

 การประชุมครั้งถัดไป 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ทางการ  เงิน  และ  พัสดุ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565 

 และเงินกันไวเบิกเหลื่อมป (ถามี) ณ วัน 31 พฤษภาคม 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  31  พฤษภาคม  2565 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ  ประจำปงบประมาณ 

 พ  .  ศ  .  2565  และ  เงิน  กัน  ไว  เบิก  เหลื่อม  ป  (  ถา  มี  )  ณ  วัน  31  พฤษภาคม  2565  โดย  มอบ  ทุก  ฝาย  เรงรัด  การ  ใช  จาย  งบ 

 ประมาณใหเปนไปตามแผนอยางตอเนื่อง 

 4.2  แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

 เพ่ือ  ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  ท่ี  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  โดย  กอง  แผน  งาน  ดำเนิน  การ  ชี้แจง  ราย  ละเอียด  การ  จัด  ทำ  แผน 

 ปฏิบัติ  งาน  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2566  ให  กับ  คณะ  /  วิทยาลัย  /  ส  านัก  และ  หนวย 

 งาน  ให  รับ  ทราบ  และ  นำ  แนวทาง  ท่ี  กำหนด  ไป  ดำเนิน  การ  จัด  ทำ  แผน  ปฏิบัติ  งาน  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ซึ่ง  กรอบ 

 ปฏิทิน  กำหนด  จัด  สง  ขอมูล  การ  จัด  ทำ  แผน  ปฏิบัติ  งาน  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  เงิน  ราย  ได  ตาม  แบบ  ฟอรม  DATA 

 PROJECT ซึ่งคณะ/สำนัก/หนวยงาน ตองดำเนินการจัดทำขอมูลนำสงมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 1.  แผน  ความ  ตองการ  ครุภัณฑ  ดาน  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  โดย  ใช  งบ  ประมาณ  เงิน  ราย  ได  ประจำ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำสงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 

 2.  แผน  ปฏิบัติ  งาน  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  เงิน  ราย  ได  นำ  สง  มหาวิทยาลัย  ภายใน  วัน  ที่ 

 18 กรกฎาคม 2565 

 ใน  การ  น้ี  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ได  ดำเนิน  การ  จัด  ทำ  แผน  ปฏิบัติ  การ  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ 

 ประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถสรุปไดดังนี้ 
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 1. แยกตามแหลงเงิน 

 แหลงเงิน  จำนวนงบประมาณ(บาท)  หมายเหต ุ

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ประมาณการเงินรายได  14,963,410  14,843,000 

 เงินรายไดเหลือจายสะสม  3,500,000  3,925,000  *รายการปรับปรุงอาคาร 

 และสิ่งกอสราง 

 รวม  18,463,410  18,768,000 

 2. แยกตามประเภทโครงการ 

 ประเภทของโครงการ  จำนวนงบประมาณ(บาท) 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

 มหาวิทยาลัย 

 560,000  8,804,200 

 2. โครงการตามการบริหารจัดการของ 

 หนวยงาน 

 11,292,870  7,889,500 

 3. โครงการตามภารกิจของหนวยงาน  6,610,540  2,074,300 

 ผลรวมทั้งหมด  18,463,410  18,768,000 

 3. แยกตามหนวยงาน 

 ฝาย  จำนวนงบประมาณ(บาท) 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1. สำนักงานเลขานุการ  11,297,270  8,647,600 

 2. ฝายพัฒนาซอฟตแวร  1,333,200  4,171,300 

 3. ฝายพัฒนาเครือขาย  5,207,440  4,525,000 

 4. ฝายบริการวิชาการฯ  625,500  1,424,100 

 ผลรวมท้ังหมด  18,463,410  18,768,000 
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 4. แยกตามหมวดรายจาย 

 งบรายจาย  หมวดรายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 1. งบดำเนินงาน  1.1 คาตอบแทน  391,100 

 1.2 คาใชสอย  6,844,770 

 1.3 คาสาธารณูปโภค  2,280,000 

 1.4 คาวัสดุ  558,500 

 2. เงินอุดหนุนท่ัวไป  2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  15,000 

 งบดำเนินงานผลรวม  10,089,370 

 3. งบลงทุน  3.1 ครุภัณฑ  2,172,000 

 3.2 สิ่งกอสราง  3,500,000 

 งบลงทุนผลรวม  5,672,000 

 4. งบบุคลากร  1.1 คาตอบแทน  21,840 

 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  2,500,200 

 4.1 คาจางชั่วคราว  180,000 

 งบบุคลากรผลรวม  2,702,040 

 ผลรวมทั้งหมด  18,463,410 

 5. รายการงบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ประเภทงบลงทุน  รายการคาใชจาย  จำนวนงบประมาณ (บาท) 

 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ไมโครโฟนไวรเลส  13,000 

 สมารททีวี  20,000 

 สวิทชสลับสัญญาณ  15,000 

 ครุภัณฑโรงงาน  สวานแบตเตอรี่  8,000 

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2  126,000 
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 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  90,000 

 เครื่องสำรองไฟฟา  98,000 

 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย  86,000 

 จอคอมพิวเตอร  80,000 

 ลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับสถานศึกษา  900,000 

 อุปกรณกระจายสัญญาณ  98,000 

 อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE  600,000 

 ครุภัณฑสำนักงาน  เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU  38,000 

 ส่ิงกอสราง  ปรับปรุงอาคารและสิ่งกอสราง  3,500,000 

 ผลรวมทั้งหมด  5,672,000 

 6. กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 (ราง)กิจกรรม/โครงการ  จำนวนงบประมาณ (บาท) 

 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของหนวยงาน  100,000 

 2. โครงการสรางสุของคกร  75,700 

 3. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  1,017,400 

 4. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือผลิตบัณฑิต  315,800 

 5. โครงการพัฒนาระบบโครงขายคอมพิวเตอรและโครงสรางพื้นฐาน  5,207,440 

 6. โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  200,000 

 7. โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  79,000 

 8. โครงการพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู  22,800 

 9. โครงการพัฒนาคุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ  98,500 

 10. โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการบริหารองคกร  1,582,420 

 11. โครงการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  200,000 
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 12. โครงการคาใชจายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู  2,986,200 

 13. โครงการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  2,515,000 

 14. โครงการปองกันอัคคีภัยและฝกซอมดับเพลิง  106,800 

 15. โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร  30,850 

 16. โครงการปรับปรุงอาคารและส่ิงกอสราง  3,500,000 

 17. โครงการจัดหาครุภัณฑดานการผลิตบัณฑิต  252,000 

 18. โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร  173,500 

 ผลรวมทั้งหมด  18,463,410 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบ  ประมาณประจำ 

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2566  โดย  ให  ปรับ  แกไข  ขอมูล  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ  กร  รม  การฯ  กอน  นำ  เสนอ  ขอ  ความ  เห็น 

 ชอบคณะกรรมการประจำสำนักตอไป 

 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  จันทร  ที่  1  สิงหาคม  2565  เวลา  13.30 

 นากา 

 เลิกประชุมเวลา 12.00 นากา 

 (นายฉัตรชัย  พรหมนา) 

 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 
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 (นางรัชนี  นิคมเขตต) 

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ  สุริยา) 

 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประธานกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 


