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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ครั้งที่ 7/2565 

 เม่ือวันจันทรที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 นากา 

 ณ หองประชุม 4C 05 ช้ัน 4 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

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

 ผูมาประชุม 

 1. ผูอำนวยการ  ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ   สุริยา  ประธานกรรมการ 

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 2. รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  แวนรัมย  รองประธานกรรมการ คนที่  1 

 3. รองผูอำนวยการฝายพัฒนา  นายเกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ  รองประธานกรรมการ คนที่  2 

 4. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร 

 5. รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝาย  นางสาวอารีรัตน วงศสุวรรณ  กรรมการ 

 บริการวิชาการและซอมบำรุง 

 6. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายจิรานุวัฒน   จันทรุกขา  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาเครือขาย 

 7. ผูแทนบุคลากร  นางสาวกมลวรรณ  จันทป  กรรมการ 

 8. ผูแทนบุคลากร  นายธนศักดิ์  ทาโพธิ์  กรรมการ 

 9. ผูแทนบุคลากร  นายสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ  กรรมการ 

 10. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  นางรัชนี  นิคมเขตต  กรรมการ 

 และเลขานุการ 

 11. ผูแทนบุคลากร  นายฉัตรชัย  พรหมนา  กรรมการ 

 และผูชวยเลขานุการ 

 ผูไมมาประชุม 

 -  ไมมี 

 เร่ิมประชุมเวลา 13.30 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 

 -  ไมมี 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายครั้งที่ 6/2565 

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

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2565 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  สำนักคอมพิวเตอรและ 

 เครือขาย ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันศุกรที่ 24 มิถุนายน 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 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร : 

 ขอ  ให  ฝาย  ชวย  ขับ  เคล่ือน  การนำ  Digital  ID  มา  ใช  เพื่อ  ใหการ  ดำเนิน  งาน  ใน  ระบบ  เอกสาร 

 อิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ฝายพัฒนาเครือขาย : 

 ขอใหพิจารณาจำนวนการจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ใหมีความเหมาะสมกับปริมาณการใชงาน 

 และเปนการใชจายงบประมาณอยางคุมคา 

 ฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง : 

 1.  ขอ  ให  พิจารณา  จัด  ทำ  สติ๊กเกอร  เพื่อ  แจง  เวลา  และ  การ  เขา  ใช  บริการ  ที่  ประตู  ทั้ง  2  ดาน  ของ 

 สำนัก รวมกับสำนักงานเลขานุการ 

 2.  ขอ  ให  ขับ  เคลื่อน  การ  จัด  อบรม  พัฒนา  ทักษะ  ดิจิทัล  เพื่อ  ให  มี  จำนวน  ผู  เขา  รับ  การ  พัฒนา  ได  ตาม 

 เปาหมาย 

 3.  การ  แกไข  ปญหา  น้ำ  รั่ว  จาก  หอง  server  ลง  มา  ที่  หอง  ประชุม  3C  10-11  ซึ่ง  ตอง  สำรวจ  จุด  ที่ 

 เกิดปญหาและหาแนวทางแกไขรวมกันทุกฝาย (นัดสำรวจพ้ืนที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.) 
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 4.  มอบ  ฝาย  บริการฯ  จัด  ทำ  สรุป  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  โครงการ  จัด  สอบ  ก  .  พ  .  ภายใน 

 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

 สำนักงานเลขานุการ : 

 1.  มอบ  สำ  นัก  งานฯ  จัด  ทำ  สรุป  รายรับ  -  ราย  จาย  การ  จัด  สอบ  ก  .  พ  .  รายงาน  ใน  การ  ประชุม  ครั้ง 

 ถัดไป 

 2.  มอบ  สำ  นัก  งานฯ  จัด  ทำ  โครงการ  กิจกรรม  วัน  เขา  พรรษา  ใน  วัน  พุธ  ที่  10  ส  .  ค  .  65  ชวง  เชา  โดย 

 มีกิจกรรมเชนเดียวกับปท่ีแลว พรอมแจงเวียน/ประชาสัมพันธบุคลากรใหทราบโดยทั่วกัน 

 3.  มอบ  สำ  นัก  งานฯ  และ  ฝาย  พัฒนา  ซอฟตแวร  นำ  เสนอ  วิธี  การ  ใช  งาน  ระบบ  ติดตาม  รา  ยงานฯ 

 ใหกับบุคลากรสำนักฯ ในวันท่ี 10 ส.ค. 65 ชวงบาย 

 4.  มอบ  สำนักงาน  และ  ฝาย  บริการฯ  รณรงค  /  สง  เสริม  การ  ประเมิน  ความ  พึง  พอใจ  คร้ัง  ที่  2/65 

 และการประเมินกก.บริหารฯ ป 65 ใหมีจำนวนผูประเมินตามเปาหมายที่กำหนด 

 5.  มอบ  สำ  นัก  งานฯ  นัด  ประชุม  ผู  เกี่ยวของ  กับ  การ  รายงาน  ใน  ระบบ  VOC  ใน  วัน  ที่  3  ส  .  ค  .  65 

 เวลา 10.00 น. 

 6.  มอบ  สำ  นัก  งานฯ  ประสาน  และ  สง  ขอมูล  ราย  ชื่อ  และ  งบ  ประมาณ  งาน  ปริญญา  ของ  ฝาย 

 ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 65 

 7.  นัด  ทุก  ฝาย  ท่ี  เก่ียวของ  รวม  สำรวจ  จุด  น้ำ  รั่ว  ซึม  จาก  หอง  server  ใน  วัน  ที่  8  ส  .  ค  .  65  เวลา 

 11.00 น. 

 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  ให  ฝาย  ที่  เกี่ยวของ  ดำเนิน  การ  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ  กรรมการ  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ใน  การ 

 ประชุมครั้งถัดไป 

 3.2 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2565 

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

 เพ่ือทราบและพิจารณา 

 1.  กิจกรรม  การ  ให  คำ  ปรึกษา  ใน  การ  ดำเนิน  การ  ตาม  เกณฑ  ประเมิน  ระดับ  สำนัก  ครั้ง  ที่ 

 2/2565 

 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  2/2565 

 กำหนด  จัด  ข้ึน  ใน  วัน  อังคาร  ที่  16  สิงหาคม  2565  เวลา  08.30  –  12.00  น  .  ณ  หอง  ประชุม  4C  05  ชั้น  4  สำนัก 

 คอมพิวเตอรและเครือขาย รายละเอียดกำหนดการดังนี้ 
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 วัน/เวลา  กิจกรรม  กลุมเปาหมาย 

 วันท่ี 16 สิงหาคม 2565 

 (เวลา 08.30 – 12.30 น.) 

 1. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดราย 

 หมวด 

 2. ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง 

 คุณภาพตามขอเสนอแนะประจำป 

 3. (ราง)โครงรางองคกร (OP) 

 1. ผูบริหารทุกระดับ 

 2. หัวหนาฝาย 

 3. บุคลากรภายในส านักฯที ่

 เกี่ยวของ หรือรับผิดชอบขอมูลตาม 

 เกณฑรายหมวด 

 2. ติดตามผลการดำเนินงานหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ระดับมหาวิทยาลัย 

 ตาม  ท่ี  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธาน ี  ได  จัด  ประชุม  หารือ  แนวทาง  การ  ดำเนิน  งาน  หมวด  6  ระบบ 

 ปฏิบัติ  การ  ระดับ  มหาวิทยาลัย  เมื่อ  วัน  ที่  28  มีนาคม  2565  และ  มติ  ที่  ประชุม  ได  กำหนด  แนวทาง  การด  า  เนิน  งาน  ใน  สวน  ที่ 

 เก่ียวของ  กับ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  คือ  กระบวนการ  สนับสนุน  “  กระบวนการ  จัดการ  ขอมูล  สารสนเทศ  ” 

 ความ  ละเอียด  ทราบ  แลว  น้ัน  ใน  การ  น้ี  มหาวิทยาลัย  ได  แจง  เวียน  ให  คณะ  /  สำนัก  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  ดำเนิน  งาน  ตาม  กระบวนการ  ที่ 

 กำหนด  ใน  ราย  ละเอียด  หมวด  6  ระบบ  ปฏิบัติ  การ  ระดับ  มหาวิทยาลัย  ภายใน  วัน  ที่  8  สิงหาคม  2565  ซึ่ง  มี  ราย  ละเอียด  ที่ 

 เก่ียวของ กับสำนักคอมพิวเตอรฯ ดังนี ้

 ตัววัด 
 ผลการดำเนินงาน 

 ทบทวน 
 ขอกำหนด 

 6 เดือน  9 เดือน  หมายเหตุ 

 กระบวนการบริหารจัดการขอมูลฯ 

 96. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบเครือขาย ผูรับผิดชอบ  สำนักคอมพิวเตอรฯ 

 97. ระดับความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้น ผูรับผิดชอบ  สำนักคอมพิวเตอรฯ 

 98. ผานเกณฑมาตรฐาน ISO 27001  ผูรับผิดชอบ สำนักคอมพิวเตอรฯ 

 99. รอยละของฐานขอมูลท่ีมีการพัฒนาสำเร็จตามแผน  ผูรับ  ผิดชอบ สำนักคอมพิวเตอรฯ 

 100. จำนวนการเขาถึงระบบฯท่ีไมไดรับอนุญาต  ผูรับ  ผิดชอบ สำนักคอมพิวเตอร 

 101. รอยละของการไดสำรองขอมูลตามแผน  ผูรับผิดชอบ  สำนักคอมพิวเตอรฯ 

 102. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ ISO27001  ผูรับ  ผิดชอบ สำนักคอมพิวเตอรฯ 

 103. จำนวนครั้งของการกูคืนระบบท่ีไมสามารถท าได ภายใน 30 นาที  ผูรับผิดชอบ สำนัก 
 คอมพิวเตอรฯ 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  กำหนดการ  จัด  กิจกรรม  ให  คำ  ปรึกษา  ใน  การ  ดำเนิน  การ  ตาม  เกณฑ 

 ประเมิน  ระดับ  สำนัก  ครั้ง  ท่ี  2/2564  ใน  วัน  อังคาร  ที่  16  สิงหาคม  2565  เวลา  08.30  -  12.00  น  .  ณ  หอง  ประชุม 

 4C  05  ช้ัน  4  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  และ  มอบ  หมาย  ผูรับ  ผิด  ชอบ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ราย 

 ละเอียดกระบวนการ หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ภายในกำหนดตอไป 
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 3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2565 

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

 เพ่ือทราบและพิจารณา 

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

 ชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 3 

 ตาม  หนังสือ  ท่ี  อว  0604.5  /  ว  1207  ลง  วัน  ที่  9  มิถุนายน  2565  เร่ือง  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  3  และ  ตาม  หนังสือ  ที่  อว  0604.5  /  ว  1208  ลง  วัน  ที่  9  มิถุนายน  2565  เรื่อง  ขอ  ให  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน 

 งาน  ตาม  แนว  ทางการ  ปองกัน  การ  ทุจริต  และ  ประพฤติ  มิ  ชอบ  ระดับ  คณะ  /  หนวย  งาน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ 

 สิ้น  ไตรมาส  3  ความ  ละเอียด  ทราบ  แลว  น้ัน  ท้ังนี้  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ได  ดำเนิน  การ  จัด  ทำ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม 

 แนวทาง  แนวทาง  การ  ปองกัน  การ  ทุจริต  และ  ประพฤติ  มิ  ชอบ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  สิ้น  ไตรมาส  3  ระดับ 

 มหาวิทยาลัย  และ  ระดับ  หนวย  งาน  พรอม  ท้ัง  นำ  สง  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ไป  ยัง  กอง  แผน  งาน  ตาม  แบบ  ฟอรม  ที่  กำหนด 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมท่ีแนบ 

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

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 

 ตาม  มติ  ท่ี  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่  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  เน่ือง  และ  ตาม  หนังสือ  ที่  อว  0604.5  /  ว  1164  ลง  วัน  ที่  7  มิถุนายน  2565  เรื่อง  ขอ  ให  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  งาน 

 ตาม  บริหาร  ความ  เส่ียง  และ  แผนการ  ปรับปรุง  ควบคุม  ภายใน  ระดับ  คณะ  /  หนวย  งาน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565 

 ณ สิ้นไตรมาส 3 ความแจงแลวนั้น 

 ท้ังน้ี  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  นำ  เสนอ  ตอม  หา  วิทยาลัย  โดย  มี  ราย  ละเอียด  ตาม 

 เอกสาร ประกอบการประชุมที่แนบ 

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

 พ.ศ. 2565 

 สถานะการดำเนินการ  จำนวนแผนบริหารความเส่ียง  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 (1) ยังไมไดดำเนินการ 

 (2) อยูระหวางดำเนินการ ยังไมแลวเสร็จ  3  5 

 (3) ดำเนินการแลวเสร็จ 

 รวม  3  5 
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 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  และ  เห็น  ชอบ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แนวทาง  ปองกัน  การ  ทุจริต  และ 

 ประพฤติ  มิ  ชอบ  ระดับ  มหาวิทยาลัย  /  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แนวทาง  ปองกัน  การ  ทุจริต  และ  ประพฤต ิ มิ  ชอบ  ระดับ 

 หนวย  งาน  /  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  แผนการ  ปรับปรุง  ควบคุม 

 ภายใน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  ส้ิน  ไตรมาส  3  และ  มอบ  ผู  เกี่ยวของ  ดำเนิน  การ  ตาม  แผน  ดัง  กลาว  และ 

 รายงานผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 3.4 แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ 2565 

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

 เพ่ือทราบและพิจารณา 

 1. ปรับปรุงขอมูลแผนปฏิบัติการประจำป 

 สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ดำเนิน  การ  จัด  ทำ  ขอมูล  นำ  เสนอ  มหาวิทยาลัย  เพื่อ  เห็น  ชอบ  อนุมัติ  ตั้ง  แผน 

 งบ  ประมาณ  ราย  จาย  กลาง  ป  เพื่อ  บรรจุ  ใน  แผน  ปฏิบัติ  การ  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  (  เพิ่ม  เติม  ) 

 มี รายละเอียด ดังน้ี 

 แหลงงบประมาณ  จำนวนงบ 
 ประมาณ 

 รับจัดสรร(บาท) 

 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจายฯ(เพิ่มเติม) 

 โครงการ  หมวดรายจาย  จำนวนเงิน 
 (บาท) 

 งบประมาณ 
 ทั้งหมด 

 งบประมาณเงินแผนดิน  4,086,100  -  -  -  4,414,100 

 งบประมาณเงินรายได  20,578,000  โครงการบริการสนามสอบวัด 
 ความรู ทั่วไปดวยระบบ 
 อิเล็กทรอนิกส e-Exam 

 สำนักงาน ก.พ. 

 เงินอุดหนุนทั่วไป 
 คาใชจายอุดหนุน 

 1,080,000  1,093,568 

 ครุภัณฑ  13,568 

 รวมทั้งส้ิน  24,664,100 

 อางอิงขอมูลในระบบ UBUFMIS วันที่ 1 สิงหาคม 2565 

 2. สรุปผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตาม  ท่ี  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  มี  การ  จัด  ทำ  แผน  ปฏิบัติ  การ  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ 

 ประมาณ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ทั้งนี้  ผูรับ  ผิด  ชอบ  และ  เกี่ยวของ  ได  ดำเนิน  งาน  โค  รง  กำ  ร  ตำม  แผน  กำร  ใช  จาย 

 งบประมสณ ภาพรวมท้ังหมดคิดเปนรอยละ 72.77 สามารถสรุปขอมูลได ดังนี้ 

 สรุป  ขอมูล  การ  ใช  จาย  งบ  ประ  มาณตม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565 

 **อ้ำงอิงขอมูล จากระบบ UBUFMIS วันท่ี 1 ส.ค. 2565 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 แหลงงบประมาณ  จำนวนงบประมาณ 
 รับจัดสรร(บาท) 

 *ปรับยอดเพ่ิมเติม 

 ณ วันที่ 25 พ.ค. 
 2565 

 รอยละ  ณ วันที่ 1 ส.ค. 2565  รอยละ  คงเหลือ 

 งบประมาณเงินแผนดิน  4,086,100  1,946,710  47.64  2,654,740  64.97  1,431,360 

 งบประมาณเงินรายได  20,578,000  14,763,322  75.72  15,293,018  74.32  5,284,982 

 รวมทั้งส้ิน  24,644,100  16,710,032  70.85  17,947,758  72.77  6,716,342 
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 3. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตาม  ท่ี  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  ดำเนิน  การ  ติดตาม  ผล  การ  ดำ  เนิน  งาน  ต  สม  บันทึก 

 ขอความ  ท่ี  อว  0604.12/0894  ลง  วัน  ที่  7  มิถุนายน  2565  เรื่อง  ติดตาม  ความ  คืบ  หนา  ผล  การ  ดำ  เนิน  งำ  น  โครงการ  ตาม 

 แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  สิ้น  ไตรมาส  3  (  ตุลาคม  2564  –  มิถุนายน  2565)  โดย  กำหนด  ให  มี 

 การ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ผาน  ระบบ  สารสนเทศ  เพื่อ  ติดตาม  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  http://sysinform.ubu.ac.th/ 

 จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาขอมูลผลการดำเนินงานท่ีผูรับผิดชอบและเกี่ยวของไดกรอกรำยละเอียดผลดำเนินงาน 

 โครงการผานระบบการติดตามที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  และ  เห็น  ชอบ  การ  ปรับปรุง  ขอมูล  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ 

 ประจำ  ป  โครงการ  บริการ  สนาม  สอบ  วัด  ค  ความ  รู  ทั่วไป  ดวย  ระบบ  อิเล็กทรอนิกส  e-Exam  สำนักงาน  ก  .  พ  .  /  การ  ใช 

 จาย  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  วัน  ที่  1  สิงหาคม  2565  และ  ผล  การ  ดำเนิน 

 งาน  ตาม  เกณฑ  ประเมิน  ตัว  ชี้  วัด  ท่ี  สำคัญ  และ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  โครงการ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ป  โดย  มอบ  ฝาย  ที่ 

 รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

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

 และเงินกันไวเบิกเหลื่อมป (ถามี) ณ วัน 30 มิถุนายน 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  มิถุนายน  2565  ราย 

 ละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

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

 พ  .  ศ  .  2565  ณ  วัน  30  มิถุนายน  2565  โดย  มอบ  ฝาย  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  เรงรัด  การ  ดำเนิน  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ให  เปน  ไป 

 ตามแผนอยางตอเนื่อง 

 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 
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 มติ  ท่ี  ประชุม  กำหนดการ  ประชุม  คร้ัง  ตอ  ไป  ใน  วัน  พฤหัสบดี  ที่  25  สิงหาคม  2565  เวลา 

 17.00 นากา 

 เลิกประชุมเวลา 17.00 นากา 

 (นายฉัตรชัย  พรหมนา) 

 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 

 (นางรัชนี  นิคมเขตต) 

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ  สุริยา) 

 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประธานกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 


