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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปรัชญา: บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาคนและการศึกษา วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลัก พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคลุ่มโขงและอาเซียน ของมหาวิทยาลัย และพันธกิจ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย
และชุมชน 2) เพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการ
ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันบริหารงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ เป็น
ผู้อ านวยการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 22 คน  
 ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ของส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการด้านการศึกษา วิจัย บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย  กิจกรรม
โครงการที่ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 1 คือ โครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในเพ่ือการจัดหาครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับการรองรับการให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพ่ือบริหารจัดการการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่  

1) ให้บริการแอพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาและมีพ้ืนที่บนคลาวด์ไม่จ ากัด 
2) ให้บริการ Microsoft Office365 
3)  ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาดช่องสัญญาณ 1Gbps  
และ 4) บริการเครือข่าย Eduroam 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการด้านการเรียนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 คือ โครงการระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ ได้แก่ ระบบบริหารงานบุคคล, ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์, 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เป็นต้น 2) การพัฒนา
แอพพลิเคชั่น MyUBU โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงระบบแจ้งเตือนข่าวสารที่ส าคัญ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผ่านการใช้งาน
ในสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษที่  21 กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่  3 
ประกอบด้วย  

1) โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ  
2) โครงการไอทีคลินิก  
3) โครงการไอทีสัญจร  
4) โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy  
และ 6) โครงการยกระดับการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน

ภายใต้กลยุทธ์ที่ 4 ประกอบด้วย 1) โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 2) โครงการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ 3) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน 4) โครงการสร้างสุของค์กร 5) โครงการบริหาร
จัดการค่าจ้างบุคลากร 6) โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 7) โครงการประชาสัมพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์องค์กร  8) โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่  9) โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค 10) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  11) โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 12) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ 13) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ปฏิบัติงานและบริหารจัดการภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 
51,212,000.- บาท โดยก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงาน ได้แก่ 

1) สนับสนุนด้านงบบริหารจัดการหน่วยงาน จ านวน 14 โครงการ งบประมาณ เท่ากับ 11,014,340. - 
บาท  

2) งบพัฒนาตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย จ านวน 5 โครงการ มีงบประมาณเท่ากับ 33,090,000.- บาท และ 
3) งานประจ าตามภารกิจหน่วยงาน จ านวน 6 โครงการ จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานจ านวน 

7,107,660.- บาท 
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด าเนินการตัวบ่งชี้ที่เป็น

ภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 2 องค์ประกอบ 18 ตัว
บ่งชี้ โดยมีผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ได้แก่ รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (8 ตัว) เท่ากับ 4.88 คะแนน รวมตัวบ่งชี้การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของ
หน่วยงาน เท่ากับ 4.50 คะแนน 

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละการบรรลุตามแผน ร้อยละ 80.00 และร้อยละการบรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่ากับ 79.31 
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สารจากผู้อ านวยการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การด าเนินงาน
ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีการพัฒนาหน่วยงานมาเป็นล าดับ โดยมีภาระกิจ
หลักด้านการให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในรอบปีที่ผ่านมา ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ขยายการให้จุด
บริการด้านอินเตอร์เน็ตไร้สายเพ่ิมขึ้นจ านวน 600 จุด มีการน าระบบ cloud 
มาใช้ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาครุภัณฑ์ด้านเครือข่ายลง รวมถึงการขยายความเร็วของระบบ
เครือข่ายจาก 1 GB/s เป็น 3 GB/s เพ่ือให้รองรับการใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting UBU) ระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-Document) ตลอดจนระบบลงเวลา ที่สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ได้น าไปใช้ ด้านบริการวิชาการ ในรอบปีที่ผ่านมา ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับงบสนับสนุนในโครงการ
บูรณาการจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 2 โครงการ เพ่ือท าการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอบแบบ Active learning และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ประชาชนทั่วไป  

จากระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็น
หน่วยงานหลักท่ีส่งเสริม และสนับสนุนพันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลากร และนักศึกษา เพ่ือให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ 
       ผู้อ านวยการ 
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20 ปี แห่งความภูมิใจ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งมาเป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากท่ีได้รับ
การสถาปนาเป็นหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 โดยมีฐานะ
เทียบเท่ากับคณะวิชา โดยเป็นหน่วยงานที่อยู่ในการก ากับดูแลของอธิการบดี โดยมีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มีผู้บริหารที่มีความสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนการก ากับดูแลการด าเนินงาน
ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตรงตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งหน่วยงานขึ้น  
ดังนี้ 

 

ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
1. รองศาสตราจารย์ดร.เครือวัลย์  โสภาสรรค์          2538-2540   
2. นายวุฒิณัฐ  พรรักษมณี    2540-2544 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  2544-2547  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา  แก่นอากาศ  2547-2547(6 เดือน)  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  ศรีวิรัตน์   2547- 30 กันยายน 2553 
6. ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร    1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2554 
8. ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร    1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2554 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ปุษยตานนท์  1 ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน 

 

รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
1. นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ    1 ตุลาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2554 
3. นายสุชิน  ไตรรงค์จิตเหมาะ   1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555 
4. นายประสิทธิ์  นครราช    18 กรกฎาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556 
5. นายอธิพงศ์ สุริยา    10 ธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน 
6. นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ   10 ธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
1. นายวิชิต  ค าพิภาค     1 ตุลาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554 
2. นางสาวกรรณิการ์พร  กุลบุญญา   1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 
3. นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ    1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2554 

 

คณะกรรมการที่ด าเนินการโครงการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
1. DR. Frank  Thomas     กรรมการที่ปรึกษา 

        Assistant Vice President, Infromation Service 
                 The University of Akron, Ohio, U.S.A. 

2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กรรมการที่ปรึกษา 
        (รองศาสตรจารย์ ดร.สมจิตต์  ยอดเศรณี)  
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3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
        (รองศาสตรจารย์ ดร. เครือวัลย์  โสภาสรรค์) 

4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 
         (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์) 

5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โชติ  จิตรังษี) 

6. ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ ์     กรรมการ 
7. พ.ต.อ. ดร.ไพรัช  พงษ์เจริญ    กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์   กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ซังเซ็ง  เลียงจินดาถาวร   กรรมการ 
10. นายวุฒิณัฐ  พรรักษมณ ี     กรรมการ 
11. นายอภิชัย  ศิวประภากร     กรรมการ 
12. นายมนูญ  ศรีวิรัตน์     กรรมการและเลขานุการ 
13. หัวหน้ากองแผนงาน     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นางสาวสุธิดา  แจ่มใส) 
14. นางสาวอัปสร  ศรไชย     ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวพรอนงค์  เวชกามา    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการจัดท ารายละเอียดการออกแบบอาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    ประธานกรรมการ 

  (รองศาสตรจารย์ ดร.เครือวัลย์  โสภาสรรค์) 
2. ดร.ไพรัช  ธัชยะพงษ์     กรรมการ 
3. ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ ์     กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. สฤษดิ์พงษ ์ ลิมปิษเฐียร  กรรมการ 
5. นายมนู  อรดีดลเชษฐ์     กรรมการ 
6. นางอรพินทร์  ชอบอิสระ     เลขานุการ 

 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในรอบ 20 ปี มีผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่
ได้รับอนุมัติให้ด าเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ด้านพัฒนาซอฟต์แวรแ์ละฐานข้อมลู 
 พัฒนาระบบ e-learning เพ่ือสนับสนุนระบบการจัดการการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย  (LMS : 

Learning Management System) 
 ระบบประเมินการสอนผ่านเครือข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (UBU  Web Teaching 

Evaluation System(UBU Web TES) 
 ระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน 
 ระบบการลงเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 การ UPLOAD ไฟล์เงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาอุบลราชธานี   
 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
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 ระบบประเมินการสอน 
 ระบบ E-RADIO 
 ระบบ E-Document   
 ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 การพัฒนาระบบสารสนเทศระดับต าบลในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ ามูลตอนล่าง 4 จังหวัด(จังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอ านาจเจริญ) 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวในเขต  4 จังหวัดลุ่มแม่น้ ามูลตอนล่าง(จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด

ศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอ านาจเจริญ) 
 การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มน้ ามูลตอนล่าง 
 การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลภาพศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมัลติมีเดีย 
 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าและบริการผ่านระบบ Internet 
 การพัฒนาระบบติดตามการปฏิบัติงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 การพัฒนาระบบสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและบริการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ระบบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ระบบสลิปเงินเดือน 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ระบบการแจ้งสถานการณ์ให้บริการระบบเครือข่าย 
 ระบบการแจ้งเวียนส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ระบบจองห้องออนไลน์ 
 ระบบประเมินการสอนผ่านเครือข่าย 
 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย 
 ระบบ UBU Web Template 
 พัฒนาระบบสื่อสารองค์กรผ่าน Mobile Application 
 พัฒนาระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย 
 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบลงเวลาการปฏิบัติงาน 
 ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting UBU) 

ด้านพัฒนาเครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ให้บริการระบบเครือข่ายส าหรับ

หน่วยงานภายในเพ่ือให้สอดคล้องกับการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใช้ชื่อว่า  "กันเกราเน็ต" ตามชื่อต้น
กันเกรา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครั้งแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในปี 2539 โดยการเช่าบริการของบริษัทเอเน็ตอุบลจ ากัด และเปลี่ยนมาใช้บริการผ่านเครือข่ายของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา"UNINET" ในปี 2542 ลักษณะการเชื่อมต่อจากทบวงมหาวิทยาลัยมายังวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วย
ความเร็ว 512 Kbps และแบ่งส่งต่อให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยความเร็วที่เหลือเพียง 128 Kbps จากนั้น
มหาวิทยาลัยน ามากระจายไปยังเครือข่าย LAN ของคณะต่างๆ  

ในปัจจุบันให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาดช่องสัญญาณ 
1Gbps และจะเพ่ิมเป็น 2Gbps ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีขนาดช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต 3Gbps 
เชื่อมต่อกับส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UNINET) มีปริมาณการใช้งานสูงสุด 
929.25Mbps และปริมาณการใช้งานเฉลี่ย 461.19Mbps สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560มีปริมาณการใช้งาน
เครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย เฉลี่ยอยู่ที่ 477.35Mbps (กรกฎาคม 268.65Mbps) โดยมีการใช้งานสูงสุดที่ 
948.77Mbps 

นอกจาการให้บริการเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยแล้ว ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พัฒนาการ
ให้บริการนักศึกษา บุคลากรเพ่ิมเติมด้วยการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย(UBU WiFi) โดยจัดให้มีจุดส าหรับ
ให้บริการเครือข่ายไร้สายติดตั้งในโซนเขตพ้ืนที่การศึกษาและที่พักอาศัยครอบคุลมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือวัตถุประสงค์หลักคือการสนับสนุนการใช้งานและให้บริการเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
ทุกพ้ืนที่ ซึ่งการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายในปัจจุบันให้บริการในชื่ อ “UBU-WiFi” และ “UBU-WiFi+” 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดหาและติดตั้ง Access Point เพ่ิมจุดให้บริการมากกว่า 600 จุด 
ด้านการฝึกอบรมและบริการวิชาการ 

การด าเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปี ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ด าเนินงานด้านการฝึกอบรม
และการบริการวิชาการเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นในส่วนของการให้บริการฝึกอบรม
ใช้คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ ซึ่งจะได้น าเสนอในรายงานฉบับนี้  แต่เพียงบางส่วน ได้แก่ 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาระบบความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายสารสนเทศส าหรับ

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ 
 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี 
 โครงการคอมพิวเตอร์แคมป์ส าหรับเยาวชน 
 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากรส าหรับหน่วยงานภายนอก และบุคคลทั่วไป   
 โครงการจัดท าห้องสมุดคอมพิวเตอร์   
 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคล

ทั่วไป 
 โครงการไอทีสู่ชุมชน 
 โครงการคอมพิวเตอร์ส าหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์ในส านักงาน 
 โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือป้อนสู่อุตสาหกรรม ประจ าปี 2555 
 การอบรม "การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซีกับ ARDUINO เบื้องต้น" 
 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โครงจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมการ 
 การใช้งาน Google Apps for Education 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy 
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ด้านการบริการ 
ตลอดระยะเวลา 20 ปี ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มุ่งม่ันในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้ผู้รับบริการประทับใจมีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นเรื่อยๆทุกปี ซึ่งการให้บริการ  และกิจกรรม/
โครงการที่มุ่งเน้นการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้แก่ 
 การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 การให้บริการซ่อมบ ารุง IT Clinic 
 การให้บริการอาคารสถานที ่
 การให้บริการ IT Clinic สัญจร 
 ให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
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กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ 2560 
 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัด
กิจกรรม โครงการต่างๆ ที่ส าคัญๆ สามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้ 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการและ
แผนปฏิบัติราชการรายบุคคลส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ระหว่างวันที่ 6 - 
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือ
ติดตามผลและประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2559 

 

จัดกิจกรรมการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
สามัคคีของบุคลากรภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเพ่ือเป็นการส่งมอบความสุขให้แก่บุคลากรเนื่อง
ในกิจกรรมการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
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ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง “ความรู้พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาฝึกงานส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมจัดงาน “สืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประจ าปี 2560” ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2560 

 



 

Annual Report 2017 Office of Computer and Networking 

ญ 20 ปี ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 4 
มิถุนายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชุมพร 

 

ผู้บริหาร บุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมท าบุญวันสถาปนาส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปี 2560 ปีที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 



 

Annual Report 2017 Office of Computer and Networking 

ฎ 20 ป ีส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายออกให้บริการไอทีสัญจรเพ่ือชนบท ประจ าปี 2560 ณ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 

 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดสัมมนาเชิงวิชาการ UBU Edutech 2017 หัวข้อ“เทคโนโลยีดิจิทัลกับ
ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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พัฒนาและบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
เพื่อพัฒนาคนและการเรียนรู้ แหง่ศตวรรษที่ 21 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
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ข้อมูลทั่วไปส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 

ประวัติควำมเป็นมำของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับที่  8 (พ.ศ.2540–
2544) ใน พ.ศ. 2538 โดยมีโครงการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมอยู่ด้วย และได้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่  2/2538 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2538 ให้
โครงการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นโครงการใหม่ภายในส านักงานอธิการบดีและบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 8 (พ.ศ.2540–2544) ของทบวงมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขึ้น
เป็นคณะหนึ่ง เพ่ือรับผิดชอบการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนการเตรียมรายละเอียดต่างๆ ที่
จ าเป็น และน าเสนอขออนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และได้เสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการพระราชกฤษฎีกา   

ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการออกแบบและท าการ
ก่อสร้างอาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายซึ่งได้เริ่มด าเนินการออกแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 และ
เริ่มท าการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยที่เป็นการ
สมควรจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ บริการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางระบบนิเทศ หรือ
ฐานข้อมูล และโดยที่มาตรา 8 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 จึงได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 ดังนั้นวันที่ 11 มิถุนายน 2540 จึงเป็นวันสถาปนาส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และในปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ เป็นผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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ปัจจุบันส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน่วยงานตามการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย จ านวน 12 กลุ่มงานย่อย 

ส านักงานเลขานุการ รับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มงานย่อย ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานคลัง
และพัสดุ และ 3) งานแผน งบประมาณ และสารสนเทศ 

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีกลุ่มงานย่อย ได้แก่ 
1) งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2) งานพัฒนาและบ ารุงรักษาโปรแกรม และ 3) งานเขียนคู่มือและทดสอบ
ระบบ 

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย รับผิดชอบงาน
หลักท่ีเกี่ยวข้องกับงานการบริหารและจัดการ
ระบบเครือข่ายหลัก และระบบเครือข่ายไร้
สายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีกลุ่ม
งานย่อย ได้แก่ 1) งานบริหารคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 2) งานบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต และ 3) งานรักษาความปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 

ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
รับผิดชอบงานหลักด้านงานฝึกอบรมและ
บริการวิชาการ การให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการ
ให้บริการซ่อมบ ารุงส าหรับหน่วยงานภายในส างานอธิการบดีเป็นหลัก โดยมีกลุ่มงานย่อย ได้แก่ 1) งานบริการ
คอมพิวเตอร์ 2) งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 3) งานซ่อมบ ารุง 
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ที่ตั้ง 
ส ำนักคอมพิว เตอร์ และ

เครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ตั้งอยู่เลขท่ี 85 ถนนสถลมาร์ค 
ต าบลเมืองศรีไค  อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 045 353102-13  
โทรสาร 045 353114  
http://www.ocn.ubu.ac.th/ 
 

 
สัญลักษณ์ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ใช้สัญลักษณ์ภายใต้สัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยลักษณะเป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่บนแท่น
รองรับของเส้น 3 เส้น และด้านล่างของฐานมี ค าว่า “มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี” ดอกบัวมีสีกลีบบัว หมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัด
อุบลราชธานี และเส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัว 3 เส้น หมายถึงแม่น้ าสาย
ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ าโขง แม่น้ าชี และแม่น้ ามูล 
ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้ าที่พร้อมจะเบ่งบาน ให้ความ
ดีงามแก่มหาชนได้ชื่นชม ส่วนกลีบด้านล่างสองกลีบหมายถึง คุณธรรม
และปัญญาอันเปลือกหุ้มสถาบันส าหรับดอกบัวตูมสามกลีบ หมายถึง 
องค์พระรัตนตรัย สีน้ าเงินเป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยนั้นหมายถึง 

ความมั่นคง แข็งแรง และเส้นสีเหลืองสดที่เป็นพ้ืน หมายถึง สีประจ า
มหาวิทยาลัย 

 

 
 
 

ปรัชญำ 
พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 

 

วิสัยทัศน ์
เป็นองค์กรศูนย์กลางการพัฒนาและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนพันธกิจหลักมหาวิทยาลัย 

เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แห่งศตวรรษท่ี 21 
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พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

มหาวิทยาลัยและชุมชน 
2. เพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการ

ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทัน

ต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน 
**หมายเหตุ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

ผ่านการทบทวนครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่21-23 ตุลาคม 2555 ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 
ผ่านการทบทวนครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 4-5 ตุลาคม 2556 ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2557 
ผ่านการทบทวนครั้งที่ 3 เมื่อวันที ่2-3 ตุลาคม 2557 ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 
ผ่านการทบทวนครั้งที่ 4 เมื่อวันที ่1-3 ธันวาคม 2558 ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 

 
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร ์ 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการพัฒนาและ
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ รับบริการแก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคลากร 
นักศึกษาและชุมชน 

2. เ พ่ือ เ พ่ิมศักยภาพด้ าน เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และ
หน่วยงานรับบริการอ่ืนๆ 

3. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค ์ 
1. ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริการระบบเครือข่าย พัฒนาฐานข้อมูลกลาง การ

ให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ การบริการวิชาการ รวมถึงบริการสารสนเทศอ่ืนๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

2. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้าน
สารสนเทศอ่ืนๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร และนักศึกษา เพ่ือให้บรรลุพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ บุคลากรและนักศึกษามีคุณภาพและมีความสุข 
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นโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย 
นโยบำยกำรบริหำรงำน 

1. ปฏิบัติงานด้วยความกระชับ รวดเร็ว  และถูกต้อง 
2. สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
3. มีระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ดี 
4. ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด 

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรและจดักำร 
1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพมีความ

คล่องตัว โดยบุคลากรมีส่วนร่วม ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และนโยบายร่วมกัน 
2. จัดให้มีการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจหลักของส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายอย่างครบถวน โดยมีการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุก
เดือนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายในทุกรอบที่มีการจัดประชุม 

3. จัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ชัดเจน ครอบคลุมทุก
ภารกิจ พร้อมรองรับการให้บริการและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

4. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ สนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมให้
อ านาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรักองค์กร  

5. บริหารจัดการภายในหน่วยงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และ
ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถตรงกับภารกิจ การฝึกอบรม  การเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
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พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูงให้ประสบ
ผลส าเร็จ  

7. จัดให้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ และยุทธศาสตร์ไปยังบุคลากร จัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทน  และการ
จัดสรรสิ่งจูงใจ 

8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือการบริหารและจัดการให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

9. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ในทางตรงและทางอ้อม เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการแสดงว่าคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ มีการรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนา มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานให้ประชาคมได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ เป็น
ต้น 

10. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีช่วยในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในส านักคอมพิวเตอร์ และ
เครือข่าย 

11. มีการจัดสภาพแวดล้อมการท างานภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้เอ้ือต่อการท างาน
และสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

12. จัดให้มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร และสร้างขวัญและก าลังให้บุคลากรให้
สามารถท างานได้อย่างมีความสุข 

13. ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันประหยัดพลังงานและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
14. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตรวจสอบการ

ท างานอย่างเป็นระบบ 
15. จัดให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
16. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติความผิด

ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
17. จัดเตรียมอุปกรณ์การเตือน และป้องกันการเกิดภัยพิบัติ เช่น การเกิดอัคคีภัย เป็นต้น 
18. จัดให้มีระบบ CCTV เพ่ือรักษาและป้องกันความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
19. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส ารอง 
20. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบการบริการจัดการหน่วยงานในแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  

1. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้บุคลากรภายในของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความช านาญกับหน่วยงานภายนอก 

2. จัดให้มีการพัฒนาอัตราก าลังคน และการจัดก าลังคนของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตาม
ภาระงานอย่างเหมาะสมเพ่ือรองรับการด าเนินงานและการให้บริการ 

3. จัดให้มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
4. ส่งเสริม และให้ความส าคัญในการพัฒนาอัตราก าลังเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงาน 
5. สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่

ได้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
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6. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการเพ่ิมพูนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 

นโยบำยด้ำนกำรเงินและงบประมำณ  
1. มีแผนงานบริหารงบประมาณสนับสนุนระบบการบริหารงานด้านต่างๆ และสอดคล้องกับภารกิจ

หลักของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างเหมาะสม 
2. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
4. จัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการปฏิบัติอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
5. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือหารายได้  เช่น 

การให้เช่าอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
6. จัดให้มีแนวทางเพ่ือการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน เช่น การจัดหาแหล่งเงินเพ่ือการ

ด าเนินงานการฝึกอบรม การจัดสรรพื้นที่ภายในหน่วยงานเพื่อให้เช่าเป็นรายได้เงินผลประโยชน์ 
7. จัดท าฐานข้อมูลและจัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ เสนอผู้บริหารเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ 
8. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณในการด าเนิน

กิจกรรม/โครงการประจ าปี 
9. บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล 
10. ด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางด้านการเ งินและ

งบประมาณอย่างเคร่งครัด 
 

นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพ  
1. ให้บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจหลักของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสะท้อนการให้บริการ

ตามกระกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่ก าหนด 
3. ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามวงรอบการประเมินประกันคุณภาพตาระบบและกลไกของ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
4. จัดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
5. ด าเนินการประกันคุณภาพโดยน าจุดอ่อนจากการรับตรวจประเมินประจ าปี มาปรับปรุงการ

ด าเนินงานในด้านต่างๆ ส่งเสริมจุดแข็งให้คงไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
7. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. จัดให้มีฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันใน

หน่วยงาน 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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10. จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอเพ่ือด าเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

11. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการการประกันคุณภาพการศึกษาในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 

นโยบำยด้ำนกำรวิจัย  
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยให้แก่บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2. สนับสนุนให้บุคลากรท าการศึกษาวิจัย 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
4. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้แก่บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ด าเนิน

กิจกรรม/โครงการเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทย เสื้อผ้าพื้นบ้าน 
4. ร่วมสนับสนุนการรณรงค์เก่ียวกับการแต่งกายของนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
5. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 
2. สร้างช่องทางการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการให้บริการวิชาการ 
3. จัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. จัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านบริการวิชาการบน Website แก่บุคลากรภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
5. จัดกิจกรรมในรูปแบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
6. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการบริการวิชาการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

นโยบำยด้ำนกำรบริกำร  
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการให้บริการนักศึกษา 

บุคลากรที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
2. ขยายพ้ืนที่ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการบริการโดยจัดเป็นสัดส่วน 
3. ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless LAN) ส าหรับให้บริการนักศึกษา บุคลากร โดยมุ่งเน้น

ติดตั้งพ้ืนที่อาคารในส่วนการศึกษา ที่พักอาศัย และพ้ืนที่ที่จ าเป็นในการใช้งาน เพ่ือรองรับการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตที่มากยิ่งข้ึน 
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4. ให้บริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

5. ให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

6. ให้บริการปรึกษา แนะน า และเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ให้บริการระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
8. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีมาตรฐาน 

 

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย  
1. จัดให้มีการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ(Acceptable Use Policy) 
2. จัดให้มีระบบว่าด้วยการพิสูจน์

ตั ว ตน ( Accountability, Identification and 
Authentication)เพ่ือใช้ในการป้องกัน ดูแล 
รักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน(Username) และ
รหัสผ่าน(Password) โดยผู้ใช้งานแต่ละคนต้อง
มีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน(Username) ของตนเอง 

3. บริหารจัดการทรัพย์สิน(Assets 
Management) ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าไปในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่เป็นเขตหวง
ห้ามโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแล
ระบบ 

4. ด าเนินการในการบริหารจัดการและการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยก าหนดค่าของไฟร์วอลล์ 
5. ด าเนินการบริหารจัดการการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
6. จัดให้มีแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
7. ด าเนินการส าเนาข้อมูลและซอฟต์แวร์(Backup) เก็บไว้โดยจัดเรียงตามล าดับความจ าเป็นของ

ข้อมูลระบบสารสนเทศของหน่วยงานจากจ าเป็นมากไปหาน้อย 
8. จัดท านโยบายในการใช้งาน(User) และป้องกันเครือข่ายเพ่ือป้องกันการโจมตีระบบฐานข้อมูลหลัก 
9. ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานเครือข่าย การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
10. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เครือข่ายประจ าอาคารในการสนับสนุนการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการ 
11. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายใน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 



 

Annual Report 2017 Office of Computer and Networking 

11 20 ป ีส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

3. จัดให้มีแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชันและสารสนเทศ 
(Application and Information Access Control) 

4. จัดให้มีแนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 
5. จัดให้มีแนวปฏิบัติการระบบสารสนเทศและระบบส ารองข้อมูลของสารสนเทศ 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการ

ซอฟต์แวรเ์พ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
7. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการ 
8. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก ให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์  และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ให้บริการวิชาการการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ ก ากับและดูแลการให้บริการระบบเครือข่ายหลัก และระบบ
เครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงการให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี ให้ บริการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

การบริหารงานภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ออกเป็นทั้งหมด 4 ฝ่าย จ านวน 12 กลุ่มงานย่อย รายละเอียดตาม
แผนภาพโครงสร้างการบริหารงานส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนี้ 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
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คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 

 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือให้การบริหารงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา  กรรมการ 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

นายธีรชัย  หลาวทอง   
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

นายกิตติศักดิ์ จิรวรรณกูล   
6. นางสาวกฤษณา  ศิริพล  กรรมการ 
7. นายอนุพงษ ์ รัฐรมย์  กรรมการ 
8. นายภาคภูมิ  สืบนุการณ์  กรรมการ 
9. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรการ  วงศ์สายเชื้อ  กรรมการ 
11.  นางพัชรี  ธานี  กรรมการ 
12.  นายสหรัฐ  โนทะยะ  กรรมการ 
13.  นายดุสิต  ศรีสร้อย  กรรมการ 
14.  นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก าพลพัฒน์  กรรมการ 
15.  นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์  กรรมการ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แว่นรัมย์  กรรมการ 
17.  นายชูเกียรติ  พิทักษ์พรพัลลภ  กรรมการ 
18.  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ  กรรมการและเลขานุการ 
19.  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annual Report 2017 Office of Computer and Networking 

14 20 ปี ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนส ำนักคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ำย 
 

 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือให้การบริหารงานให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจ าส านักคอม
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นต่างๆ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักคอมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพ่ือทราบ และ/หรือ เพ่ือพิจารณาต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอังคณา ปัญญา 
กรรมการ 

นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ 
กรรมการ 

นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา 
กรรมการ 

นายวิชิต ค าพิภาค 
กรรมการ 

นางสาววาสนา สะอาด 
กรรมการ 

นางรัชนี นิคมเขตต์ 
กรรมการและเลขานุการ 

นายฉัตรชัย พรหมนา 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ 
ประธาน 

นายอธิพงศ์ สุริยา 
รองประธานกรรมการคนท่ี 1 

นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ 
รองประธานกรรมการคนท่ี 2 



 

Annual Report 2017 Office of Computer and Networking 

15 20 ปี ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์หลักในการก่อนตั้งหน่วยงาน คือเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาสามารถสรุปผลการด าเนินงานสนับสนุนตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านต่างๆดังนี้ 
 

ด้านผลิตบัณฑติ/สนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

ทางด้านเทคโนโลยีสารสเทศ ได้แก่ การให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, การให้บริการระบบฐานข้อมูล รวมทั้งการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการให้บริการส าหรับภารกิจ
ด้านผลิตบัณฑิต ดังนี้ 
 

บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
1. นักศึกษาที่ใช้บริการ Google Apps for Education ภายใต้โดเมน @ubu.ac.th รอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 มีจ านวน 26,319 Account  
2. นักศึกษาที่ใช้บริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินงานโดยส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย(UBU-WiFi และ UBU-WiFi+) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวน 3,601 Account โดยสามารถ
แยกจ านวนนักศึกษาผู้ใช้บริการตามสังกัดคณะ/หน่วยงาน ได้แก่ 
 

ล าดับที่ สังกัดคณะ/หน่วยงาน นักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 คณะเกษตรศาสตร์ 226 6.28 
2 คณะนิติศาสตร์ 269 7.47 
3 คณะบริหารศาสตร์ 742 20.61 
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 70 1.94 
5 คณะเภสัชศาสตร์ 173 4.80 
6 คณะรัฐศาสตร์ 206 5.72 
7 คณะวิทยาศาสตร์ 626 17.38 
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 479 13.30 
9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 110 3.05 
10 คณะศิลปศาสตร์ 484 13.44 
11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 216 6.00 

รวมทั้งสิ้น 3,601 100.00 
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กราฟแสดงจ านวนนักศึกษาที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแยกตามสังกัดคณะ/
หน่วยงาน 

 
 

3. บริการ Microsoft Office365 ให้บริการทั้งนักศึกษา เพ่ือการใช้งานซอร์ฟแวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ ภายใต้
โดเมน @live.ubu.ac.th จ านวน 56 Account  
 

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส าหรับจัดการเรียนการสอนของคณะภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยแยกตามสังกัดคณะ/หน่วยงาน ได้แก่ 

คณะ/หน่วยงาน รายละเอียด/กิจกรรม 
จ านวน

ผู้ใช้บริการ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
  
  

การใช้ Google calendar 30 
การติดตามผลการเรียน 60 
สอบ วิชา 1205 457 (คณะเกษตรศาสตร์) 41 

คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 131 
คณะบริหารศาสตร์ 
  
  
  
  
  

1706101 กลุ่ม1 400 
1706101 กลุ่ม4 400 
1706312 กลุ่ม1 408 
1706312 กลุ่ม3 400 
1706312 กลุ่ม4 400 
1706350 กลุ่ม1 400 

คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม 2,408 
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คณะ/หน่วยงาน รายละเอียด/กิจกรรม 
จ านวน

ผู้ใช้บริการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ สอนการใช้งาน โปรแกรม SPSS 43 

คณะพยาบาลศาสตร์ ผลรวม 43 
คณะเภสัชศาสตร์ 
  
  
  
  
  
  
  
  

170 0104  การเป็นผู้ประกอบการ 180 
การใช้ฐานข้อมูล Access Pharmacy 121 
การตอบค าถามอย่างเป็นระบบ 122 
การเรียนการสอนรายวิชาบริการเภสัชสนเทศ 183 
งานวิชาการ 61 
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 140 
เว็บไซต์ทางการแพทย์ที่เภสัชกรรมใช้บ่อย 122 
อบรม active learning 61 
อบรมการใช้ฐานข้อมูล Access Pharmacy 181 

คณะเภสัชศาสตร ์ผลรวม 1,171 
คณะวิทยาศาสตร์ 
  
  
  
  
  
  
  

1102 300 หลักวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 60 
1102300 Principle of research 1,008 
การจัดท าแผนโครงการความปลอดภัย 58 
การตรวจความปลอดภัย 58 
การรายงานอุบัติเหตุ 58 
การวิเคราะห์ผลและการแปลผลข้อมูล SPSS 246 
สอบปลายภาครายวิชา 1102300  หลักวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 60 
หลักวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 500 

คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม 2,048 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  
  
  
  
  
  

1306 432 Microcontroller 750 
1306 439 Computer Networks 340 
1309200 Computer and Programming 10,727 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1301391 Numerical  960 
การใช้โปรแกรม MATLAB ส าหรับผู้เริ่มต้น 140 
การเตรียมความพร้อมด้านเคมีและคณิตศาสตร์ก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตร ส าหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

100 

วิชาเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 60 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม 13,077 

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  
  

 การเป็นผู้ประกอบการและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 1,000 
ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปประยุกต์และการออกแบบ 352 
รับรองการเรียนการสอนในรายวิชา  2001313 การตลาดเพ่ือ
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ (Marketing for Product Design ) 

480 
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คณะ/หน่วยงาน รายละเอียด/กิจกรรม 
จ านวน

ผู้ใช้บริการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สิ่งทออีสานกับเทคโนโลยีพ้ืนถิ่น 56 
2011221 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
1(Computer for Architectural Design I) 

525 

2011224 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ 2 (Computer for 
Architectural Design II)  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

570 

Textile techniques in Asia 15 
การเรียนการสอน ในรายวิชา 2001111 คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ออกแบบ 

60 

ใช้ในการเรียนการสอน รายวิชา 2001111 คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบ 

30 

เทคนิคสิ่งทอในเอเชีย 280 
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 360 
รหัสวิชา 2001111 คอมพิวเตอร์ 1 61 
ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปประยุกต์และการออกแบบ 1,200 
วิชา 2001374 การออกแบบสื่อเพ่ือการศึกษาและการโฆษณา 20 
รายวิชา 2001111 คอมพิวเตอร์ 1 427 
วิชา 2011221 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
1 (Computer for Architectural Design I) 

330 

สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 2 900 
สอนเสริม วิชาการเป็นผู้ประกอบการฯ 55 
สิ่งทออีสานกับเทคโนโลยีพ้ืนถิ่น 255 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลรวม 6,976 
คณะศิลปศาสตร์ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1416203 การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น2 28 
1447203 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร 99 
144720655 สื่อใหม่ 546 
1447304 การผลิตข่าวและสารคดี 34 
1451110 การเขียนและการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์60 120 
145131231 31 
Edu soft placement test 400 
Placement Test 500 
การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing) 331 
การผลิตข่าวและสารคดี 50 
การฝึกพิมพ์อักษรประจ าชาติเวียดนาม 25 
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 195 
การออกแบบหนังสือพิมพ์ด้วย InDesign 42 
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คณะ/หน่วยงาน รายละเอียด/กิจกรรม 
จ านวน

ผู้ใช้บริการ 
  
  
  

สถิติเพ่ือการประมวลผลทางสังคมศาสตร์ 595 
สอบกลางภาค 35 
สอบการเขียนภาษาญี่ปุ่น 30 

คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม 3,061 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 
  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 910 
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข 286 
สอบการใช้โปรแกรม SPSS 60 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลรวม 1,256 
ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ICT205หลักสูตรการสร้างผังงาน (Flowchart)ด้วย MS Visio 
2013 

50 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลรวม 50 
ส านักงานอธิการบดี 
  

ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจ าปี
การศึกษา 2559 

505 

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 1,098 
ส านักงานอธิการบดี ผลรวม 1,603 

ผลรวมทั้งหมด 31,824 
 
กราฟแสดงข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่เข้าให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แยกตามสังกัดคณะ/หน่วยงาน 
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บริการแอปพลิเคชั่น MyUBU 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พัฒนา MyUBU โมบายแอพพลิเคชั่นเพ่ือให้นักศึกษา ได้เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการใช้งานในสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ 
iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดยมีจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใช้งาน จ านวน 1,022 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

สรุปจ านวนผู้ใช้งาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)  

จ านวนการดาวน์โหลด 
ระบบปฏิบัติการ 

Android 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ระบบปฏิบัติการ 
iOS 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

นักศึกษา 571 69.72 180 88.67 751 73.48 
ผู้ใช้งานทั่วไป (ไม่ได้ 
Login) 

248 30.28 23 11.33 271 26.52 

รวมทั้งหมด 819 100.00 203 100 1,022 100.00 
 
กราฟแสดงข้อมูลจ านวนบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่น MyUBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด าเนินงานเพ่ือในด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 จ านวน 1 ชิ้น คือ การศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ของส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายในการด าเนินงาน 
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ด้านการบริการวิชาการ 
 การบริการวิชาการเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการ จ านวน 3 โครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 25,000,000.- 
บาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 75,760.- บาท และมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ จ านวนผู้เข้าอบรม เงิน (บาท) 
1 งบประมาณแผ่นดิน 2 12,919 25,000,000.- 
2 เงินรายได้ 1 60 75,760.- 
 รวมทั้งสิ้น 3 12,979 25,075,760.- 

 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด าเนินงานเพ่ือในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวน 3 
กิจกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในการด าเนินงาน โดย
กิจกรรมที่ด าเนินงาน ได้แก่ การท าบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่, การสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการท าบุญวัน
สถาปนาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งนี้ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยจัดในทุกๆกิจกรรม 
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การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว 1177 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง แจ้งเอกสารแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/
ว 2004 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 – 2564) ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ทั้งนี้ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ จ านวน 4 กลยุทธ์ ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญๆ จ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที ่1 :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  
21 และตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
2. พัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน

ในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาความม่ังคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 

 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่
ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 1 มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม คือ โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในเพ่ือการจัดหาครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การรองรับการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
ให้บริการระบบเครือข่ายไปยังสถานที่/อาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ภายในมหาวิทยาลัย  บริหารจัดการการให้บริการ
ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ได้ดังนี้ 
 

1. ให้บริการแอพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษาและมีพ้ืนที่บนคลาวด์ไม่จ ากัด ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทุกคนในชื่อ G Suite for Education (ชื่อเดิม Google Apps for Education) Google Apps for 
Education ภายใต้โดเมน @ubu.ac.th โดยให้บริการนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน G Suite for Education มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่  

- ยอดรวมจ านวนบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด 28,303 บัญชี โดยแบ่งเป็นประเภทนักศึกษา จ านวน 26,303 
บัญชี และประเภทบุคลากร จ านวน 1,984 บัญชี 

- บัญชีผู้ใช้งานที่มีสถานะ active จ านวน 16,305 บัญชี คิดเป็น 57.61 เปอร์เซ็นต์  
- พ้ืนที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่ถูกใช้งาน (รวมทั้งอีเมล์และรูปภาพ) อยู่ที่ประมาณ 58.26 TB 

- พ้ืนที่เก็บข้อมูลเฉพาะอีเมล์ที่ถูกใช้งาน ประมาณ 7.73 TB 
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2. ให้บริการ Microsoft Office365 ให้บริการทั้งนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือการใช้งานซอร์ฟแวร์ที่ถูก
ลิขสิทธิ์ ภายใต้โดเมน @live.ubu.ac.th สถานะการใช้งาน Office 365 ได้แก่ Email activity, OneDrive files, 
Skype activity, Office activations (Office 365 ProPlus) และ Yammer activity 

จ านวนบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด 1,898 บัญชี โดยแบ่งออกเป็นประเภทนักศึกษา 56 บัญชี และแบ่งข้อมูล
ออกเป็นประเภทบุคลากร 1,842 บัญชี บัญชีผู้ ใช้งานที่มีสถานะ active จ านวน 150 บัญชี คิดเป็น 7.90 
เปอร์เซ็นต์  
กราฟแสดงจ านวนผู้ใช้งาน บริการ Office 365 ที่ Active 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annual Report 2017 Office of Computer and Networking 

26 20 ปี ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

3. ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาดช่องสัญญาณ 1Gbps และจะเพ่ิมเป็น 2Gbps ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ้ืนที่การให้บริการทั้งเขตการศึกษาและที่พักอาศัย ซึ่งให้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ในชื่อ “ระบบเครือข่ายกันเกราเน็ต” โดยมีขนาดช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต 3Gbps เชื่อมต่อกับ
ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UNINET) มีปริมาณการใช้งานสูงสุด 929.25Mbps 
และปริมาณการใช้งานเฉลี่ย 461.19Mbps 

โดยการให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีสถานะประจ าเดือนกันยายน 2560 สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีปริมาณการใช้งานเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย เฉลี่ยอยู่ที่ 477.35Mbps (กรกฎาคม 268.65Mbps) โดยมี
การใช้งานสูงสุดที่ 948.77Mbps 
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4. บริการเครือข่าย Eduroam เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งานอินเตอร์เน็ต  โดยมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ด าเนินงานโดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นเครือข่ายสมาชิกของ Eduroam ซึ่งเป็นบริการ
เครือข่ายโรมมิ่งเพ่ือการศึกษาและวิจัยส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย  
Eduroam เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของ
สถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) 
หน้าจอแสดงพื้นที่ให้บริการ Service Area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การจัดหาและให้บริการซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ โปรแกรมป้องกันไวรัส ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดสรรงบประมาณเพ่ือหาจัดซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ให้บริการนักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกอบไปด้วย ซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Window, Microsoft Office  และ
โปรแกรมป้องกันไวรัส ได้แก่ โปรแกรม Kaspersky และโปรแกรม ESET Endpoint Security เพ่ือให้บริการแก่
เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 

6. การจัดหาและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ซึ่งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สถานะการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ได้แก่ 1) ชุดเบลด IBM มีพ้ืนที่ทั้งหมด 7.28TB คงเหลือ 0.94TB
และ 2) ชุดเบลด HP มีพ้ืนที่ทั้งหมด 9.80TB คงเหลือ 1.33TB 

7. การจัดหาและให้บริการลิงค์อินเตอร์เน็ตส ารอง ขนาดช่องสัญญาณ 100Mbps ในกรณีที่เครือข่ายหลักไม่
สามารถใช้งานได ้

8. การใหบ้ริการระบบเครือข่ายไร้สาย ในชื่อ UBU-WiFi และ UBU-WiFi+ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ด าเนินการจัดหาและติดตั้ง Access Point เพ่ิมจุดให้บริการมากกว่า 600 จุด ติดตั้งจุด Access Point อยู่ในโซน
การศึกษา และท่ีพักอาศัย 
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กราฟแสดงพื้นที่จุดการติดตั้งการให้บริการ Access Point 
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หน้าจอแสดงพื้นที่จุดการติดตั้งการให้บริการ Access Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ จ านวนผู้เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี
จ านวนบัญชีผู้ใช้บริการทั้งหมดจ านวน 4,435 บัญชี โดยสามารถแยกข้อมูลออกเป็นบัญชีผู้ใช้บริการประเภท
นักศึกษา จ านวน 3,601 บัญชี และประเภทบุคลากร จ านวน 834 บัญชี 

ล าดับ
ที ่

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวนบัญชีผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษา บุคลากร รวม นักศึกษา บุคลากร รวม 
1 คณะเกษตรศาสตร ์ 226 57 283 6.28 6.83 6.38 
2 คณะนติิศาสตร ์ 269 14 283 7.47 1.68 6.38 
3 คณะบริหารศาสตร ์ 742 58 800 20.61 6.95 18.04 
4 คณะพยาบาลศาสตร ์ 70 13 83 1.94 1.56 1.87 
5 คณะเภสัชศาสตร ์ 173 47 220 4.80 5.64 4.96 
6 คณะรัฐศาสตร ์ 206 7 213 5.72 0.84 4.80 
7 คณะวิทยาศาสตร ์ 626 146 772 17.38 17.51 17.41 
8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 479 84 563 13.30 10.07 12.69 
9 คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 110 19 129 3.05 2.28 2.91 
10 คณะศลิปศาสตร ์ 484 94 578 13.44 11.27 13.03 
11 วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 216 56 272 6.00 6.71 6.13 
12 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
13 13 

 
1.56 0.29 

13 ส านักงานอธิการบด ี
 

136 136 
 

16.31 3.07 
14 ส านักวิทยบริการ 

 
21 21 

 
2.52 0.47 

15 บุคคลภายนอก 
 

69 69 
 

8.27 1.56 
รวมทั้งสิ้น 3,601 834 4,435 100.00 100.00 100.00 
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กราฟแสดงข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตแยกตามประเภทนักศึกษาและประเภทบุคลากร 
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กลยุทธ์ที ่2 :  พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการด้านการเรียนการ 
สอนในศตวรรษที่ 21 

มาตรการ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารและจัดการ การวิจัย การท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3. สนับสนุนการพัฒนา Content ประกอบการเรียนการสอนและสามารถรองรับกับเทคโนโลยีที่

หลากหลาย 
4. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านต่างๆที่เป็นมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกัน 
 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่

ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การด าเนินงานโครงการเพ่ือ

พัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ด าเนินงานโดยฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 1) เพ่ือ
บริหารจัดการ และพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ บุคลากร วิจัย การเงินและประกันคุณภาพ รวมทั้งรองรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพ่ือ
พัฒนาระบบสารสนเพ่ือการบริหารและตัดสินใจส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง 3) เพ่ือก ากับดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
4) เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ รองรับการให้บริการนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
  ระบบบริหารงานบุคคล ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้การด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด าเนินงาน ได้แก่ 
 1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีความเชื่อมโยงกับระบบงานวิจัย และระบบทะเบียนนักศึกษา 
(REG) ให้สามารถเรียกรายงานหรือการใช้งานระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2) บริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบบริหารงานบุคคล โดยน าระบบเทคโนโลยี 
VPN (Virtual Private Network) เข้ามาใช้รักษาความปลอดภัยในการเข้าถึง หากต้องการใช้งานระบบบริหารงาน
บุคคลจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย  
 3) มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลบริหารงานบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานข้อมูลของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 4) มีการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน
ระบบ 
 4) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีความเชื่อมโยงกับระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการ
จัดท าหนังสือแจ้งเวียนต่างๆ 
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หน้าจอระบบบริหารงานบุคคล 

 
  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินงานพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 1 ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมกับ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดยแนวทางการพัฒนาเพ่ือการบริหารงานสาร
บรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเสนอเอกสาร Online ด้วยระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลงรับ
จัดเก็บเอกสารเข้าระบบในระบบออนไลน์ รองรับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และ 2548 ซึ่งในการท างานของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ Web Application สามารถรับรองการ
ปฏิบัติงานของผู้ใช้พร้อมๆการไม่จ ากัดจ านวน User ก าหนดสิทธิการใช้งานแต่ละเมนูได้ ลดการใช้กระดาษ สะดวก
ในการจัดเก็บ ค้นหา ท างานในลักษณะ Webbase ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถจัดเก็บ
เอกสารตามประเภท ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือเวียน 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ด าเนินการพัฒนาระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเติม ดังนี้ 
 1) พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริหารงานบุคคล เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงเอกสารได้อย่างรวดเร็วของบุคลากร 
 2) พัฒนาระบบการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ โดยหากมีเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้อง  บุคลากรจะได้รับ
จดหมายแจ้งอัตโนมัติจากระบบ ซึ่งเป็นช่องทางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงเอกสาร ลดขั้นตอน และเวลาใน
การเข้าถึงข้อมูล 
 3) จัดประชุม และจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอเสนอแนะในการพัฒนาระบบในปีต่อไป 
หน้าจอระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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  ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบบริหารการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการประชุม เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม 
การน าเรื่องที่เสนอเข้าสู่วาระต่างๆ ตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานในการประชุมแต่ละครั้ง และการเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูวาระการประชุมที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าก่อนการประชุม และใน
ระหว่างด าเนินการประชุมผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ โดยระบบมีคุณลักษณะเด่น ดังนี้ 

1) สามารถบันทึกรายละเอียดการประชุม และการลงมติของที่ประชุมได้  
2) รองรับการแนบไฟล์หรือรายละเอียดต่างๆ ไปกับหนังสือเชิญประชุม และน ามาแสดงเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาในที่ประชุม 
3) สามารถแนบไฟล์รายละเอียดอื่นๆ เพ่ิมเติมในขณะการประชุม 
4) สามารถติดตามงานต่างๆ ที่ได้มอบหมายในแต่ละวาระของการประชุมครั้งก่อนหน้านั้นได้อีกด้วย 

หน้าจอระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  วัตถุประสงค์
หลักของการพัฒนาระบบขึ้นเพ่ือใช้ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน ได้แก่  

1) ระบบแจ้งสถานการณ์ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ระบบการบันทึกสถานการณ์ปฏิบัติงาน, รายงาน
สถานะการปฏิบัติงาน 

2) ระบบแผนและงบประมาณ ประกอบด้วย แผนงาน, ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3) ระบบแจ้งเวียนภายใน ประกอบด้วย สายด่วน, เอกสารเวียน/หนังสือเวียน, ข่าวบุคลากร, ค าสั่ง, 

ประกาศ เป็นต้น 
4) ข้อมูลครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ประจ าปีของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

หน้าจอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyUBU 
 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พัฒนา MyUBU โมบายแอพพลิเคชั่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวมถึงระบบแจ้งเตือน
ข่าวสารที่ส าคัญ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผ่านการใช้งานในสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS และ
ระบบปฏิบัติการ Android ส่วนส าคัญของการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyUBU ได้แก่ 
       ข่าวสารและกิจกรรม รวบรวมข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจส าหรับคุณ 
 

         แผนที่และการน าทาง แผนที่ของอาคาร หน่วยงานต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ และ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ 
 

         ปฏิทินการศึกษา ตรวจเช็คปฏิทินการศึกษา และบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่คุณต้องการ
ลงปฏิทินส่วนตัวได้ 

 
 

ส าหรับนักศึกษาท่ีมีรหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถใช้ Username และ Password เดียวกัน
ล็อกอินเพ่ือเข้าดูตารางเรียน และ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาได้ เช่น ข่าวประกาศกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ข่าวการยื่นผ่อนผันการเข้าตรวจรับเกณฑ์ทหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ฝึกงาน ส าหรับบุคลากร และ อาจารย์ ที่ใช้
ระบบลงเวลากลางของทางมหาวิทยาลัย สามารถเข้าตรวจสอบการลงเวลาของตนเองผ่านแอพพลิเคชั่นได้ทันที 
ปัจจุบันมีจ านวนผู้ที่เข้าใช้งาน จ านวน 1,202 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

สรุปจ านวนผู้ใช้งาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)  
 

จ านวนการดาวน์โหลด 
ระบบปฏิบัติการ 

Android 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ระบบปฏิบัติการ 
iOS 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

นักศึกษา 571 58.03 180 82.57 751 62.48 
บุคลากร 165 16.77 15 6.88 180 14.98 
ผู้ใช้งานทั่วไป (ไม่ได้ Login) 248 25.20 23 10.55 271 22.55 

รวมทั้งหมด 984 100 218 100 1,202 100 
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หน้าจอระบบแอพพลิเคชั่น MyUBU 

 
2. โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรอัจฉริยะ(Smart Farmer) วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงาน

โครงการเพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ด้านเกษตร เทคโนโลยีดิจิตอล เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเป็นฟาร์มต้นแบบ
ส าหรับเกษตร และเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ 1) เกษตรชุมชนภายในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง 2) อุตสาหกรรม
การเกษตรภายในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง 

 รูปแบบกิจกรรมที่ด าเนินงานภายใต้โครงการ ประกอบด้วย 1) การจัดฝึกอบรมความรู้ด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลกับเทคโนโลยีด้านการเกษตร และอารยสถาปัตย์ เพื่อการลดการใช้แรงงานภาค
การเกษตร ลดต้นทุนการผลิต 2) การปรับพ้ืนที่บริเวณ Smart Farmer 3) จัดหาโรงเรือนเกษตรส าเร็จรูปส าหรับ
เพาะปลูกพืชภายในโรงเรือน 4) จัดหาชุดพลังงานทดแทน(เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์) ส าหรับใช้เป็นพลังงานจ่าย
ให้กับระบบสูบน้ า, ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และแสงสว่าง เป็นต้น 
 

3. โครงการระบบแผนที่วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานติดตั้ง
ฐานข้อมูลและพัฒนาระบบแผนที่วัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี วิธีการด าเนินงานโดยการออกส ารวจและ
เก็บภาพถ่ายข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแหล่งวัฒนธรรม
หรือข้อมูลต่างๆ จ านวน 50 รายการในระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี 
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กลยุทธ์ที ่3 : พัฒนาระบบให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 

มาตรการ 
1. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการบริการวิชาการและซ่อมบ ารุงเชิงรุกโดยใช้การมีส่วนร่วมและใช้

ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
2. พัฒนาระบบการบริการวิชาการให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

3. สนับสนุนให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การวิจัยและการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรองรับระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาพ้ืนที่ส าหรับให้บริการ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Smart Learning) ส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากร 

6. พัฒนาช่องทางและรูปแบบการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่
ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานโครงการ ได้แก่
1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพพร้อมให้บริการอยู่เสมอ และสามารถรองรับ
กิจกรรมด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องตามพันธกิจของส านักฯ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) เพ่ือดูแลและรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีอายุการใช้งานที่
เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน 

 ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง  ได้ท าโครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการขึ้น เพ่ือ
ปรับปรุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพดีและพร้อมให้บริการอยู่เสมอและสามารถรองรับกิจกรรม
ด้านการเรียนการสอน  และการบริการวิชาการ โดยก ากนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาและบุคลากร คณะ/
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 ทั้งนี้ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้การด าเนินงานโครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการ ได้ด าเนินการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานการให้บริการ ได้แก่  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 12 รายการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จ านวน 7 เครื่อง และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ PC จ านวน 5 เครื่อง 

2. โครงการไอทีคลินิก วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานโครงการ ได้แก่  
 1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ IT Clinic ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการใช้บริการมากยิ่งข้ึน  
 2) เพ่ือให้ค าแนะน าและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างถูก

วิธี โดยผู้ใช้สามารถดูแล/แก้ไขได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น เพ่ือช่วยประหยัดเวลาและลดปัญหาการส่งซ่อมในกรณีท่ี
ไม่จ าเป็น และ  
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 3) เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่อยู่ภายในส านักงานอธิการบดี ซ่ึงบางครั้งไม่สะดวก
ที่จะขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงไปยังส านักคอมพิวเตอร์ฯ 

 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการ ได้แก่ นักศึกษา และบุคลากรคณะ/หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

 

3. โครงการไอทีสัญจร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมไอที
สัญจรเพ่ือชนบท โดยออกพ้ืนที่ไปจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “การศึกษากับนโยบายประเทศไทย 4.0  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มงคล  ปุษยตานนท์  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

3.2 กิจกรรมการเล่นเกมส์ และสันทนาการ แจกของรางวัลส าหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
3.3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 หัวข้อ คือ หัวข้อ “การผลิตสื่อ e-book เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน” และหัวข้อ “การสร้างแบบฟอร์มและข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Apps.” 
3.4 มอบของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียน เป็นชุดอุปกรณ์เมาส์&คีย์บอร์ด จ านวน 5 ชุด 

ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 85 คน ประกอบด้วย ครูและนักเรียน 
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จ านวน 65 คน และผู้บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน 20 คน 

 
 



 

Annual Report 2017 Office of Computer and Networking 

38 20 ปี ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

4. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการปรับปรุงและพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องและทันต่อเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน อีกทั้ง สามารถน าความรู้  ที่ได้รับจากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธ์ศาสตร์  ในการด าเนินงานจัดการ
อบรมให้ความรู้ด้านโนโลยีดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
  1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สามารถใช้ ICT ที่
เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 2 

 2) เพ่ือให้เกิดกระบวนการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการด ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 และ 

 3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือผู้สนใจด้าน ICT 

ได้รับการเตรียมความพร้อม และได้สอบผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบันที่มีมาตรฐานรองรับอาทิ  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)   

 โดยด าเนินการจัดให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
สามารถสรุปหัวข้อ/หลักสูตรการจัดอบรม ได้ทั้งหมด 96 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจ านวน 3,453 คน 
การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 88.95 และร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 92.22 
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6. โครงการยกระดับการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานโครงการ 1) เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์และการ
น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 3) พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้  (Facilitator) ผู้
กระตุ้นแรงจูงใจ (Motivation) ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration) ผู้ให้ค าปรึกษาและชี้แนะ (Coaching & 
Mentoring) 4) ผลิตและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) บูรณาการ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ 6) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

 กิจกรรมที่ด าเนินงานภายใต้โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับห้อง เรียน
อัจฉริยะและปรับปรุงพ้ืนที่(Smart classroom) 2) โครงการปรับปรุงพ้ืนที่การท างานร่วมกันและศึกษาค้นคว้า
อย่างอิสระ 3) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเรียนรู้  4) โครงการเพ่ือ
ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 5) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและบุคลากรเพ่ือรองรับ
การเรียนรู้ในห้องเรียนอัจฉริยะ 

จากผลการด าเนินงานโครงการมีจ านวนผู้เข้ารวมโครงการฯ ทั้งหมด จ านวน 9,466 คน การประเมิน
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในรอบไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 90.00 และร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 86.00 ทั้งนี้ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถ
จ าแนกได้ดังนี้ 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้านการกระบวนการเรียนการสอนและบุคลากรเพ่ือรองรับการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนอัจฉริยะ และผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,880 คน 

2) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart classroom) จ านวน 4,586 คน 
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กลยุทธ์ที ่4 : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ 

1. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
2. มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามพันธกิจและตอบสนองต่อการพัฒนา  

โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า และการสร้างเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดี 
4. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมการสร้างและมีส่วนร่วมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
7. มีระบบบริหารการเงินและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
9. สร้างเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่

ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 4 มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานโครงการ

เพ่ือการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางและวิธีการในการน าเสนอผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ือการน าผลจาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนน าไปใช้เพ่ือการวาง
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือวางระบบการควบคุมประเด็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ  อันจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายตามภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่ 1) การจัดท ารายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายเพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมาให้ประชาคมได้ทราบ และการ
จัดประชุมร่วมคณะ/ส านัก/หน่วยงานเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดแนวทางจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)  เมื่ อวันศุกร์ที่  11 
พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 2) การบริหารความเสี่ยง ซึ่งในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง
ภายในหน่วยงานโดยพิจารณาวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจ านวนในแผนทั้งหมด 5 ความเสี่ยง โดยสามารถด าเนิน
จัดการประเด็นความเสี่ยงแล้วเสร็จจ านวน 4 ประเด็น ในส่วนประเด็นความเสี่ยงที่ด าเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
จ านวน 1 ประเด็น คือ ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน แต่ยังไม่แล้วเสร็จในขั้นตอนของการประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
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ด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัย เนื่องจากอยู่ระหว่างการน าเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พิจารณา โดยเบื้องต้นหน่วยงานดังกล่าวได้พิจารณาเบื้องต้นแล้ว เห็นควรให้แก้ไขและเพ่ิมเติมรายละเอียดด้าน
แนวปฏิบัติต่างๆ ทั้งนี้มีก าหนดช่วงเวลาด าเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ได้รับอนุมัติให้จัดท าวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยมี
รายละเอียดรายงานผลการวิจัย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และ 2) เพ่ือน าข้อมูลการศึกษาที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาเสนอแนะแนวทางในการพิจารณาด าเนินการพัฒนาการให้บริการอินเตอร์ให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 1-4 รวมทุก
ระดับ จ าแนกตามคณะ จ านวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง(T-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว Anova ทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 
 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก (ร้อยละ 57.07) เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน และเป็นเพศชาย ร้อยละ 42.93 
ชั้นปี/ระดับชั้น  กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก (ร้อยละ  32.27)  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 121 คน รองลงมาร้อยละ 
29.89 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 112 คน สังกัดคณะ กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนมากที่สุด (ร้อยละ  39.73) คือ
นักศึกษาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 149 คน รองลงมาร้อยละ 29.30 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 
110 คน จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 375 คน 

การศึกษาในภาพรวมของระดับพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในการประเมินผลทั้ง 4 ด้าน(ด้านการเรียนการสอน, ด้านติดต่อสื่อสาร, ด้านความบันเทิง และ ด้านการวิจัย)  อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.12  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.534 ซึ่งสามารถจ าแนกระดับสัมพันธ์
เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ซึ่งค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจัดได้ว่าอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 รองลงมา คือ ด้านด้านการเรียนการสอน  

การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเตอร์ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงโดยรวมและเป็นราย
ด้านไม่แตกต่างกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมี
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของ
นักศึกษาชั้นในชั้นปีที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ด้านการวิจัยแตกต่างกัน ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่
แตกต่างกัน เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความตกต่างระหว่างกลุ่มโดยการ
ทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า คือ ด้านการวิจัยเป็นรายคู่ กล่าวคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีพฤติกรรมการ
ใช้อินเตอร์เน็ตในด้านการวิจัยสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่
พบว่าแตกต่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมใช้อินเตอร์เน็ตแยกตามตามสังกัดคณะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเตอร์ของนักศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึ ง
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ H1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาสังกัดคณะที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต จ าวน 2 ด้านที่แตกต่างกัน คือ 1) ด้านการติดต่อสื่อสารและ 2) ด้านการวิจัย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
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3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานโครงการ
เพ่ือการบริหารจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการให้บริการ
ในทุกๆด้าน อาท ิการบริหารจัดการทั่วไป, การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ
การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นต้น 

4. โครงการสร้างสุของค์กร ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้ความส าคัญต่อการสร้างสุของค์กร
เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงได้มีการบรรจุโครงการ
สร้างสุของค์กรในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองของบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 2) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การท างานเป็นทีม และฝึกการเรียนรู้ร่วมกัน 3) เพ่ือเป็น
แนวทางในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ท าให้เกิดความสุขในการท างาน 4) เพ่ือลดและ
ขจัดความขัดแย้งคนในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยการใช้สันติวิธีในการท างาน
ร่วมกันเพ่ือสร้างความปรองดอง และ 4) เพ่ือให้บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีพลังในการท างาน
อย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมี
ความสามัคคี เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีชีวิตมีความรัก มีการเรียนรู้ มีการสื่อสารเชื่อมโยงที่ดีต่อกัน 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ด าเนินงานภายใต้โครงการสร้างสุของค์กร ประกอบด้วย
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี, การสนับสนุนสวัสดิการบุคลากร, การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ และ
กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร 

5. โครงการบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายบรรจุโครงการบริหาร
จัดการค่าจ้างบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือการบริหารจัดการภายในเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายใน
ส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว ประเภทใช้เงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้การจ่ายเงินเดือนตรง
ตามเวลา และบุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างเสริมความสุขให้บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

6. โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการ
เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากร 
การศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทาวิชาการ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ ในรอบปี 2560 มีหัวข้อการเข้าร่วมการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ อาทิ 

 การฝึกอบรม หลักสูตร “หลักการบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร” 
ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 

 การฝึกอบรม หลักสูตร “การด าเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสานสนเทศเพ่ือพัฒนา (WUNCA) ครั้งที ่
34” ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2560 

 การฝึกอบรม หลักสูตร “Education ICT Forum 2017 Theme: Hoe to Reform Education 
System to Accelerate Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 

  การฝึกอบรม หลักสูตร “Advanced Rounding BGP” ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2560 
  การฝึกอบรม หลักสูตร “Network Performance Monitoring: VMware vSphere” ระหว่างวันที่ 

16-18 สิงหาคม 2560 
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7. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็นการด าเนินงานเพ่ือสร้างและขยายช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้กับนักศึกษา บุคลากร และ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือประเมินความ
พึงพอใจผู้รับบริการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจใช้เป็น
แนวทางปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพ่ือรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  เท่ากับ 4.01 โดยมีประเด็น/
ด้านการประเมิน คือ 1) การประเมินคุณภาพการให้บริการของส านักงานเลขานุการ 2) ประเมินประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการให้บริการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 3) การประเมินการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(LAN) 4) 
การประเมินการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(WiFi) 5) การประเมินการให้บริการจัดอบรมและบริการวิชาการ 
6) ประเมินการให้บริการซ่อมบ ารุงและไอทีคลินิกสัญจร และ 7) การประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

8. โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายบรรจุโครงการนี้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่อาคารและสถานที่ภายในให้มี
ความเหมาะสมและความพร้อมเพ่ือรองรับการให้บริการ เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบอาคารให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและดึงดูดให้ผู้รับบริการเข้าใช้บริการและพักผ่อนหย่อนใจ 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการที่วางแผนการด าเนินงานภายใต้โครงการ ได้แก่ 1) การปรับปรุง
พ้ืนที่ส าหรับให้บริการ Smart Learning Zone I 2) การทะลุผนังห้อง และ 3) การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเสียงสว่าง 
พร้อมทั้งกล้องวงจรปิด ภายนอกและภายในอาคาร 

9. โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายบรรจุโครงการนี้ใน
แผนการปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือด าเนินงานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สาธารณูปโภคของหน่วยงาน ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการค่าไฟฟ้า และการเช่าสัญญาณลิงค์ส ารองเพ่ือรองรับ
การให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

10. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ซึ่งในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การด าเนินงานโครงการได้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

 กิจกรรมการจัดการความรู้ 
เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน” มีบุคลากรภายในส านัก
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ร่ ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการใช้งาน ระบบบริหารสารบรรณ
อิ เล็ กทรอนิ กส์  เ พ่ื อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
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 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การ
บริหารและพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบ VoIP” 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
ระบบระบบโทรศั พท์  และระบบ เครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ของคณะ/ส านัก/หน่วยงาน และ
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะบ บ โ ท ร ศั พท์ ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 3 

สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
11. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้

จัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาท ิ
  กิจกรรมการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีของบุคลากร

ภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเพ่ือเป็นการส่งมอบความสุขให้แก่บุคลากรเนื่องในกิจกรรมการส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

  กิจกรรมการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการออกโรงทานส าหรับผู้ร่วมปฏิบัติธรรมใน
การด าเนินกิจกรรมของวัดหนองป่าพง ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดงาน
ปฏิบัติธรรมประจ าปีเพื่อเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณพระโพธิศาณเถระ (ชา สุภัทโท) พระมหาเถระที่มี
ผลงานทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระท่ีโดดเด่นรูปหนึ่งของสังคมไทย  
  กิจกรรมสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย เพ่ือเป็นการร่วมท าบุญสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ 
สร้างส านึกอันเป็นกุศลให้เกิดแก่บุคคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยไดเ้ล็งเห็นคุณค่าและความส าคัญ
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ของวันสงกรานต์ ในการที่เป็นวันที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ร่วมทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อไป โดยจัดกิจกรรมขึ้นใน
วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 รูปแบบกิจกรรมได้แก่ การรับประทานอาหารร่วมกัน บุคลากรร่วมสรงน้ าพระ และรด
น้ าขอพรจากคณะผู้บริหาร ณ บริเวณลานชั้น 1 หน้าตึกส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

  กิจกรรมการท าบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามที่ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีประวัติการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นการด าเนินงานครบรอบปีที่ 20 จัดกิจกรรมข้ึน
ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็น
ต้นไป 

 
12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์หลักในการบรรจุโครงการนี้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือจัดประชุมสัมมนาทบทวนและก าหนดแผนการปฏิบัติงานประจ าปีให้มีความ
สอดคล้องพันธกิจและรองรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงสุด โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนปฏิบัติงานรายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560” ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีประเด็นและหัวข้อในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนปฏิบัติงานรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนโยบายการบริหารงาน แนว

ทางการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



 

Annual Report 2017 Office of Computer and Networking 

46 20 ปี ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

3. จัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนปฏิบัติงานรายบุคคลของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ระหว่างวันที่ 
16 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 1) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2) ทบทวนการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  3) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และ 4) แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 
2560 - 2564) 

13. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ด าเนินงานโครงการเพ่ือด าเนินงานตามขั้นตอนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในขั้นตอน
การจัดเตรียมเอกสาร การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การประชุมเพ่ือประเมินตนเองของ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ขององค์กรที่จะขับเคลื่อนสู่ระบบประกันคุณภาพของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยทุกคนมีส่วนใน
การรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ทั้งนี้ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมภายใต้
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
  การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ตามค าสั่งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ 
016/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือให้การประกัน
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คุณภาพของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ซ่ึง
วัตถุประสงค์หลักในการจัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งประชุม
คณะกรรมการเพ่ือร่วมกันก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และแผนพัฒนาการประกันคุณภาพของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานด าเนินการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และก ากับดูแลและรายงานผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 
  กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง “ความรู้พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พ้ืนฐานในเกณฑ์ EdPEx สามารถน าเกณฑ์ไปใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารองค์กร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 ประเด็นในการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ Education 
Criteria for Performance Excellence : EdPEx” ได้แก่ 
 1)   แนวทางการใช้เกณฑ์ EdPEx 2)   ประโยชน์ของเกณฑ์ EdPEx  
 3)   คุณลักษณะส าคัญของเกณฑ์ 4)   พ้ืนฐานของเกณฑ์ 
 5)   ค่านิยมหลัก  11 ประการ 6)   บทบาทของค่านิยมและแนวคิด 
 7)   ระบบการประเมิน  8)   เกณฑ์การให้คะแนน 
 9)   คะแนนในแต่ละหมวด  10)  โครงร่างองค์กร    
 11)  เนื้อหาเกณฑ์ 7 หมวด  12)  แนวทางการตอบค าถามหมวดกระบวนการ 
 13)  แนวทางการเตรียมความพร้อมการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx เป็นใช้ในระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรภายในส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เครือข่ายร่วมรวมมือด้านประกันคุณภาพระดับส านักภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
ตัวแทนส านักวิทยบริการ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักงานอธิการบดี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และสถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  

  กิจกรรมการรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงาน
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เท่ากับ 4.88 คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 4.50 คะแนน และผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 
2 จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงานเท่ากับ 4.50 คะแนน โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของ
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ปี 2559 

พัฒนา 
การ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ปี 2559 

พัฒนา 
การ ค่าเป้าหมาย ผลประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลประเมิน 

4.5 4.88 4.45 ดีขึ้น 5 4.5 4.4 ดีขึ้น 
 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกตามองค์ประกอบ 
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 ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพภายใน แยกรายตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่าเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน มีจ านวน
ทั้งหมด 8 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน มีจ านวนทั้งหมด 8 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ 
ตารางผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตาม
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ผลงาน(ข้อ) คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 การ
บริหารของส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่าเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลกัษณ์ของ
หน่วยงาน 

1. กระบวนการพัฒนาแผน  7 ข้อ 1-7 5 5.00 
2. ระบบพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 1-7 5 3.00 
3. ภาวะผู้น า 6 ข้อ 1-6 5 4.00 
4.  การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู ้ 5 ข้อ 1-5 5 5.00 
5. ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 1-6 5 5.00 
6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ข้อ 1-5 4 5.00 
7. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 5 ข้อ 1-5 5 5.00 
8. กระบวนการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่า 

5 ข้อ 1-5 5 4.00 

รวมทุกตัวบ่งชี้ 4.88 4.50 
องค์ประกอบ 2 การ
พัฒนาตามบทบาท/พันธ
กิจของหน่วยงาน 

2.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

4 ข้อ 2-5 4 4 

2.2 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 

5 ข้อ 1-5 5 ปรับ KPI 

2.3 ระดับความส าเร็จการให้บริการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

3 ข้อ 
1,3,5 

3 5 

2.4 ระดับความส าเร็จของการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
(Security) 

5 ข้อ 1-5 5 4 

2.5 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย  

5 ข้อ 1-5 5 5 

2.6 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบสื่อสารองค์กร  Mobile 
Application  

5 ข้อ 1-5 5 5 

2.7 ระดับความส าเร็จของการบรกิารวิชาการ 4 ข้อ 1-4 4 4 
2.8 มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ VOIP 

5 ข้อ 1-5 5 ปรับ KPI 

รวมทุกตัวบ่งชี้ 4.50 4.40 
 

ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินได้เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในประเด็นต่างๆ รายละเอียดดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นตามเกณฑ์การประเมิน 
ภาพรวม 

1. ทุกส านักมีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละหน่วยงานยังด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เดิม ท าตามปกติ/แผนกลยุทธ์ 

2560-2564 ที่ยังไม่มีการปรับตามมติสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 

3. ควรมีการบูรณาการของส านักและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความ
ซ้ าซ้อน 

4. ควรมีการวางแผนและวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยด้านการใช้
เทคโนโลยี 

5. ทุกหน่วยงานควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการให้บริการโดยให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน 

6. ควรน าผลประเมินด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้หรือรับบริการและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าส านักไปใช้ในการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความจ าเป็นและส่งผลต่อคุณภาพของงาน 

7. เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ ส านักควรพิจารณาหาวิธีการหารายได้นอกเหนือจาก
งบประมาณปกติของหน่วยงาน 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

1. เป็นหน่วยงานที่มีผู้ใช้บริการทุกระดับและครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. มีบุคลากรและผู้บริหารที่มีความกระตือรือร้นและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

กระแสการเปลี่ยนแปลง 
3. ควรเพ่ิมบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยผ่านหน้าจอการเข้าสู่

ระบบการใช้งาน ระบบ WiFi เพ่ือให้เข้าถึงประชากรทั้งภายในและภายนอก 
 

จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พิจารณาจัดท าแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

แผนพัฒนาการประกันคุณภาพตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินประกัน (Improvement plan) 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วิธีการด าเนินงาน(กิจกรรม/โครงการ) ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ทุกส านักมีการพัฒนาผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

1. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพตาม
กระบวนการ และระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง 

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน(ตัวบ่งชี้ท่ี 
1.7) 

ด าเนินการ 
4 ข้อ 

2. จัดท าโครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละ
หน่วยงานยังด าเนินการตามแผนกลยุทธ์
เดิม ท าตามปกติ/แผนกลยุทธ์ 2560-2564 
ท่ียังไม่มีการปรับตามมติสภามหาวิทยาลัย
ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ปรับปรุงในการประชุมครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 
27 พฤษภาคม 2560 

1. ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้มีความ
สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

กระบวนการพัฒนาแผน(ตัว
บ่งชี้ท่ี 1.1) 

ด าเนินการ 
6 ข้อ 

2. จัดท าแผนภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีให้มีความสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
3. ด าเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วิธีการด าเนินงาน(กิจกรรม/โครงการ) ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

3. ควรมีการบูรณาการของส านักและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อน 

จัดกิจกรรมหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ส านักและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อน 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ส านักและหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

จ านวน 1 
กิจกรรม/
โครงการ 

4. ควรมีการวางแผนและวิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลับด้านการใช้เทคโนโลยี 

1. จัดท าแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบพัฒนาบุคลากร(ตัว
บ่งชี้ท่ี 1.2) 

ด าเนินการ 
6 ข้อ 2. เข้าร่วม/จัดท าการวางแผนและวิเคราะห์กรอบ

อัตราก าลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยด้านการใช้เทคโนโลยีร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

5. ทุกหน่วยงานควรมีการวิเคราะห์ต้นทุน
การผลิตและการให้บริการโดยให้สะท้อนถึง
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

ด าเนินการจัดท าการวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการ
โดยให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

รายงานการวิเคราะห์ต้นทุน
การให้บริการ 

จ านวน 1 
เล่ม 

6. ควรน าผลประเมินด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้หรือรับบริการและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
ส านักไปใช้ในการปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงมีความจ าเป็นและส่งผลต่อ
คุณภาพของงาน 

1. น าผลประเมินด าเนินงานและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้หรือรับบริการและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าส านักไปใช้ในการปรับปรุง
แผนการปฏิบัติงาน  

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ระดับ 3.51 

2. ด าเนินการประเมินระดับความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้หรือรับบริการ 

7. เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
ส านักควรพิจารณาหาวิธีการหารายได้
นอกเหนือจากงบประมาณปกติของ
หน่วยงาน 

พิจารณาหาวิธีการหารายได้นอกเหนือจาก
งบประมาณปกติของหน่วยงาน 

มีแนวทาง/วิธีการหารายได้ จ านวน 2 
แนวทาง/
วิธีการ 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงได้จัดให้มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบปี
ต่อไป ตามข้ันตอนและกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้  
 

ล า 
ดับที ่

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค. 
61 ต.ค. 

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

การประกันคุณภาพระดับมหาวทิยาลยั              
1 มหาวิทยาลัยประกาศให้คณะ/ส านักใช้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สกอ.เป็นแนวทางการพัฒนาระบบและ
กลไกประกันคุณภาพภายใน 

             

2 มหาวิทยาลัย คณะและส านกัด าเนินการ
ประกันคุณภาพตามคู่มือฯของ สกอ. 

             

3 มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านกั จัดท าคู่มือ
การประกันคุณภาพ 

             

4 มหาวิทยาลัย คณะและส านกั 
ประกาศใช้และด าเนินการตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพ 

             

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ 
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ล า 
ดับที ่

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค. 
61 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

5 รับนโยบายเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากมหาวิทยาลยั/ผู้บริหาร
หน่วยงาน 

             

6 วางแผนการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ 

             

7 เสนอทบทวน/แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก ากับดแูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในส านกัคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

             

8 ก าหนดกจิกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนนุ
กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพ/
เสนอขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ 

             

9 ศึกษา/วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกบั
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน รวมทั้งการทบทวนผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

             

10 ศึกษาเอกสารการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่างๆ 

             

กิจกรรม/โครงการ              
11 การจัดอบรมการพัฒนาความรู้ความ

เข้าใจบุคลากร เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา/อบรม 

             

12 การจัดอบรมการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจบุคลากร เร่ืองการควบคุมภายใน
และการเตรียมความพร้อมในการจัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประกนั
คุณภาพส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

             

13 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

             

14 จัดประชุมเพื่อออกแบบระบบฐานขอ้มลู
ในการจัดท ารายงาน SAR 

             

15 ประชุมคณะกรรมการ/บุคลากร เพือ่
ติดตามผลการด าเนินงาน/รวบรวมขอ้มลู
ผลการด าเนินงานประจ าป ี

             

16 รวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบผล
การด าเนินงานตาม(ร่าง)เอกสารรายงาน
ผลการประเมินตนเอง 

             

17 สรุปผลการด าเนินงาน/การประเมิน
ตนเองผ่านระบบตามรายงานเอกสาร/
หลักฐานประกอบการตรวจประเมิน 

             

การเตรยีมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา              
18 จัดแฟ้มเอกสารหลักฐาน เพื่อ

ประกอบการตรวจประเมินโดยผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

             

19 จัดเก็บเอกสาร/หลกัฐานประกอบการ
ตรวจประเมินคุณภาพ สแกนเอกสาร 
เพื่อ upload file เข้าระบบที่ได้
ออกแบบเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว 
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ล า 
ดับที ่

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค. 
61 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

20 จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมิน
ตนเองฉบับสมบูรณ ์

             

21 รับทราบการแจ้งเวียนก าหนดวัน 
แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากมหาวิทยาลยั 

             

22 พิจารณาก าหนดวัน เสนอรายชือ่
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน /แจ้ง
เวียนให้บุคลากรได้ทราบโดยทั่วกัน 

             

23 เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ 
  ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมิน 
- ผู้บริหาร/บุคลากร/ตัวแทนจากคณะ/
หน่วยงาน 
  สถานที่/อปุกรณ์/อื่นๆ 
- เอกสาร/การน าเสนอสรุปผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านของหน่วยงาน
ที่จะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการได้
รับทราบ/ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์/
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วง/อาหารว่างและอาหารกลางวัน 

             

การรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา              
24 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าป ี              
25 สรุปผลการตรวจประเมินประจ าปี 

น าเสนอผู้อ านวยการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษาต่อไป 

             

26 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน 

             

27 วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ประจ าปีถัดไป 
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วิสัยทัศน ์
เป็นองค์กรศูนย์กลางการพัฒนาและการให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนพันธกิจหลักมหาวิทยาลัย  
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 
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สารสนเทศ 
 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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สารสนเทศส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถสรุป
สารสนเทศของการด าเนินงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ด้านงบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย จ านวนงบประมาณ 
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย                         1,795,704  

ค่าตอบแทน                           207,050  
ค่าวัสดุ                         1,230,700  
ค่าสาธารณูปโภค                         2,850,000  

งบด าเนินงาน ผลรวม 6,083,454 
งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       13,801,000  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                             37,000  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                               6,000  
ครุภัณฑ์ส านักงาน                           103,500  
ค่าสิ่งก่อสร้าง                           930,000  
งบลงทุน ผลรวม 14,877,500 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงาน                         3,909,100  
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                           102,946  

งบเงินอุดหนุน ผลรวม 4,012,046 
งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว                           189,000  

งบบุคลากร ผลรวม 189,000 
งบรายจ่ายอ่ืน งบรายจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                       26,050,000  

งบรายจ่ายอ่ืน ผลรวม 26,050,000 
ผลรวมทั้งหมด 51,212,000 

 
จ านวนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามการจัดสรรตามภารกิจและการสนับสนุนภารกิจ 

ภารกิจ/สนับสนุน 
จ านวนกิจกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

งบบริหารจัดการหน่วยงาน 14 11,014,340      21.51  
งบพัฒนาตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 33,090,000      64.61  
งานประจ าตามภารกิจหน่วยงาน 6 7,107,660      13.88  

ผลรวมทั้งหมด 25 51,212,000 100.00 
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กราฟแสดงจ านวนงบประมาณแยกตามการจัดสรรตามภารกิจและการสนับสนุนภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณประจ าปีแยกตามการจัดสรรตามภารกิจและการสนับสนุนภารกิจ
ย้อนหลัง 

ภารกิจ/สนับสนุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จ านวน(บาท) คิดเป็นร้อยละ จ านวน(บาท) คิดเป็นร้อยละ 
งบบริหารจัดการหน่วยงาน 11,014,340      21.51  10,199,800 33.63 
งบพัฒนาตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 33,090,000      64.61  12,123,200 39.97 
งานประจ าตามภารกิจหน่วยงาน 7,107,660      13.88  8,010,000 26.41 

ผลรวมทั้งหมด 51,212,000 100.00 30,333,000 100.00 
 

กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณประจ าปีแยกตามการจัดสรรตามภารกิจและการสนับสนุน
ภารกิจย้อนหลัง 
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ข้อมูลจ านวนงบประมาณประจ าปีแยกตามการจัดสรรตามสังกัด/ฝ่ายภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สังกัด/ฝ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จ านวน(เงิน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน(เงิน) คิดเป็นร้อยละ 
ส านักงานเลขานุการ 36,014,340 70.32 10,199,800 33.63 
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 335,100 0.65 6,526,900 21.52 
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 14,050,000 27.43 7,550,000 24.89 
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 812,560 1.59 6,056,300 19.97 

ผลรวมทั้งหมด 51,212,000 100 30,333,000 100 
 
กราฟแสดงข้อมูลจ านวนงบประมาณประจ าปีแยกตามการจัดสรรตามสังกัด/ฝ่ายภายในส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจ านวนงบประมาณประจ าปีแยกตามการจัดสรรงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

กิจกรรม/โครงการ 
แหล่งบประมาณ 

เงินแผ่นดิน
(บาท) 

เงินรายได้
(บาท) 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7,040,000 
 

2. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

100,210 
3. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

 
47,000 

4. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 

3,800 
5. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
71,900 

6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 

206,610 
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กิจกรรม/โครงการ 
แหล่งบประมาณ 

เงินแผ่นดิน
(บาท) 

เงินรายได้
(บาท) 

7. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน 470,200 1,445,824 
8. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
28,300 

9. โครงการสร้างสุของค์กร 
 

97,200 
10. โครงการบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร 

 
4,350,000 

11. โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 

260,350 
12. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

 
50,000 

13. โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ 
 

930,000 
14. โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 

 
2,850,000 

15. โครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน 
 

102,946 
16. โครงการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

 
285,100 

17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

6,010,000 
18. โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

 
689,000 

19. โครงการไอทคีลินิก 
 

16,000 
20. โครงการไอทีสัญจร 

 
75,760 

21. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

31,800 
22. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy 3,000,000 

 

23. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ยกระดับการศึกษาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

22,000,000 
 

24. โครงการระบบแผนที่วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 50,000 
 

25. โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรอัจฉริยะ(Smart Farmer) 1,000,000 
 

ผลรวมทั้งหมด 33,560,200 17,651,800 
 
จ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกรายกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จ านวน(เงิน) คิดเป็นร้อยละ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

13,050,000 25.48 

2. พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการด้านการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

335,100 0.65 

3. พัฒนาระบบให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 21 

537,560 1.05 

4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 37,289,340 72.81 
ผลรวมทั้งหมด 51,212,000 100 
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สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวนตัวชี้วัด

ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เท่ากับ 29 ตัว ด าเนินการแล้วเสร็จบรรลุตามแผน จ านวน 23 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
79.31 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลด าเนินงานโครงการ 
ประเมินผล
ตามตัวชี้วัด 

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

1. ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัย ด้วย
โครงข่ายดิจติอล 

จัดท าแผนปฏิบัติงานพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลยั
ด้วยโครงข่ายดิจิตอลบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว ้

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการระบบ
เครือข่าย 

1. ได้ท าการประเมินรอบที่ 1 ระหว่างวันท่ี 1 - 15 ก.พ. 2560 
2. ได้ท าการประเมินรอบที่ 2 ระหว่างวันท่ี 6 - 16 กรกฎาคม 
2560 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

3. ระดับความส าเร็จของ
การรักษาความปลอดภัย
ของระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลยั (Security) 

1. ท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเครือข่าย และแผนการจัดหา
อุปกรณ์บรรจุในแผนปฏิบัติงานประจ าป ี 
2. จัดหาเครื่องมือส าหรบัป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ระบบเครือข่าย 
3. ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย 
4. การรายงานผลการด าเนินงานตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านัก 
5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรงุในปีถัดไป 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

2. โครงการระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการของ
มหาวิทยาลยั 

1. ระดับความส าเร็จของ
การบริหารและพัฒนา
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 

1. จัดให้มีการก าหนดแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังด าเนินงานและติดตาม
รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน  
2. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และด าเนินงานน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการมาปรับปรุงการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารส านัก  

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

2. ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลาง 

1. จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
ตามแผนที่ก าหนด ด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน พร้อมท้ังสรุปผลและรายงานน าเสนอผูบ้ริหารในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการจัดท าแผนเพื่อรายงานความก้าวหน้าและติดตามการ
พัฒนาระบบฐานข้อมลูต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารส านัก  

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

3. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการระบบ
ฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลยั 

1. ด าเนินการประเมินระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มผีลระดับ
ความพึงพอใจ 4.25 จากเดิม 3.97 (ครั้งท่ี 2 ข้อมูล ณ วันท่ี 
24 กรกฎาคม 2560 จ านวนข้อมลู 39 รายการ)  
2. มีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลต่างๆดังนี ้ 
   (1) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ มผีลระดับความพึงพอใจ 4.25 (2) ระบบ
บุคลากร และ (3) ระบบ REG 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 
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กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลด าเนินงานโครงการ 
ประเมินผล
ตามตัวชี้วัด 

4. ระดับความส าเร็จใน
การเช่ือมโยงฐานข้อมลู
หลักของมหาวิทยาลยั 

1. ด าเนินการเชื่อมโยงระบบ TQF และระบบประเมินการ
สอน โดยด าเนินการเช่ือมโยงระบบและทดสอบกับบริษัท
เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560 
2. ด าเนินการตามแผนการเชื่องโยงระบบฐานข้อมูลร้อยละ 75 
โดยมีการด าเนินงานดังน้ี  
 (1) มีการประชุมหารือร่วมกับกองคลัง เพื่อหาแนวทางในการ
ด าเนินการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างระบบการเงินและ
งบประมาณกับระบบบุคลากร (2) มีการจัดท าระบบรายงาน
ข้อมูลด้านหลักสตูรเชื่อมโยงกับระบบบุคลากร (3) มีการ
จัดเก็บข้อมลูอาจารย์พเิศษ เพื่อไม่ให้มีการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสตูรซ้ า (4) มีการจัดท าข้อมูลผลประเมินการสอน
เพื่อใช้ใน มคอ. 2 เชื่อมโยงกับระบบ REG (5) มีการจดัท า
ระบบรายงานข้อมูลด้านการพัฒนาอาจารย์ของระบบบุคลากร 
โดยมีการเช่ือมโยงกับระบบ REG และแสดงรายละเอียดการ
สอน หลักสตูรทีส่ังกัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา
อาจารย ์(6) มีการจัดท าระบบลงเวลาให้เช่ือมโยงกับระบบ
บุคลากร (7) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย  ที่
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานบุคคล 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

3. โครงการระบบ
แผนที่วัฒนธรรม
จังหวัดอุบลราชธาน ี

จ านวนข้อมูลในระบบแผน
ที่แหล่งวัฒนธรรมต่างๆ
ภายในจังหวัด
อุบลราชธาน ี 

มีการด าเนินงานดังน้ี 
1. ติดตั้งฐานข้อมูลและพัฒนาระบบ  
2. ออกส ารวจและเก็บภาพถ่ายขอ้มูลต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 
3. น าเข้าข้อมูลแหล่งวัฒนธรรมหรือข้อมูลต่างๆ จ านวน 50 
รายการ และประเมินความพึงพอใจ 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

4. โครงการพัฒนา
ระบบเกษตรกร
อัจฉริยะ(Smart 
Farmer) 

ระดับความพึงพอใจการใช้
งานระบบ  

1. ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่เพ่ือสร้างโรงเรือน 
2. ขออนุมัติปรับแผนหมวดรายจ่าย เพื่อให้รองรับการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน 

ไม่บรรลตุาม
เป้าหมาย 

5. โครงการปรับปรุง
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

ระดับความส าเร็จการ
บริการวิชาการ 

1. จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ซึ่งมีการรายงานความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ เป็นประจ าทุกเดือน 
2. จัดซื้อวัสดุเพื่อรองรับการด าเนนิงานให้บริการวิชาการและ
จัดอบรม 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

6. โครงการไอที
สัญจร 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการ 

ด าเนินการออกให้บริการตามคณะ/หน่วยงานตา่งๆ ภายใน
มหาวิทยาลยัตามแผนการด าเนินงาน โดยส ารวจท่ีโรงเรียน
สว่างวีระวงศ ์อ าเภอสว่างวีระวงศ ์จังหวัดอุบลราชธาน ี

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

7. โครงการไอที
คลินิก 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ 

ด าเนินการออกให้บริการตามคณะ/หน่วยงานตา่งๆ ภายใน
มหาวิทยาลยัตามแผนการด าเนินงาน 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 
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กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลด าเนินงานโครงการ 
ประเมินผล
ตามตัวชี้วัด 

8. โครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละของผู้ทีเ่ข้ารับการ
บริการวิชาการและ
น าไปใช้ประโยชน์ 

1. มีการก าหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายการด าเนินการจดั
อบรมและให้ความรู ้ 
2. ได้รับอนุมตัิให้จัดท าโครงการแล้ว และได้ด าเนินการตาม
แผน มาตั้งแตเ่ดือน พ.ย. 59  ตลอดจนมีการรายงานความ
คืบหน้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยจะสิ้นสุดการด าเนินงาน
ตามแผน ในเดือน ส.ค. 60 
3. ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผูร้ับบริการ
วิชาการ ครั้งท่ี 2/2560 (ระหว่าง 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย.60) 

ไม่บรรลตุาม
เป้าหมาย 

9. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้าน ICT รองรับ 
Digital Economy 

5. จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน ICT รองรับ 
Digital Economy 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 3,377 คน 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการฯ เท่ากับ ร้อย
ละ 87 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

10. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้
ยกระดับการศึกษา
และส่งเสรมิการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต
เพื่อรองรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่
21 

6. จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรยีนรู้ยกระดับ
การศึกษาและส่งเสริมการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตเพื่อ
รองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 

มีจ านวนผู้เข้ารวมโครงการฯ ทั้งหมด จ านวน 2,927 คน การ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในรอบ
ไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 91.67 และร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 
86.33 

ไม่บรรลตุาม
เป้าหมาย 

11. โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

1. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ “อบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คณุภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx” เมื่อวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2560 
2. ติดตามผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
3. เข้าร่วมการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับส านัก 
4. เข้าร่วมการอบรมหลักสตูร step-by-step 
lmplementing EdPEx 
5. เตรียมความพร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพประจ าปี 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

12. โครงการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 

กระบวนการพัฒนาแผน 1. จัดประชุมร่วมคณะ/หน่วยงาน เพื่อช้ีแจงการจัดท าแผน
ความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. การส่ง(ร่าง)รายงานประจ าปเีสนอต่อมหาวิทยาลยัน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจาณา 
3. เข้าร่วมการ KM การจัดท ารายงานประจ าป ี
4. จัดพิมพ์จัดท ารายงานประจ าป ี2559 ฉบับสมบูรณ ์
5. แจ้งเวียนรายงานประจ าปี 2559 ให้คณะหน่วยงาน 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

13. โครงการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู ้

จ านวนโครงการวเิคราะห์ 
วิจัย 

จัดท าโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้หัวข้อ พฤติกรรมการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

บรรลตุาม
เป้าหมาย 
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กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลด าเนินงานโครงการ 
ประเมินผล
ตามตัวชี้วัด 

14. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการหน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบรหิารจดัการที่ดี
และมีธรรมาภิบาล 

ด าเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายใน
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

15. โครงการสร้าง
สุของค์กร 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ไม่บรรลตุาม
เป้าหมาย 

16. โครงการบริหาร
จัดการค่าจ้าง
บุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ไม่บรรลตุาม
เป้าหมาย 

17. โครงการเพิ่มพูน
ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร 

ร้อยละของบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชีพ 

บุคลากรภายในส านักคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย ได้เข้าร่วม
และรับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

18. โครงการ
ประชาสมัพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์
องค์กร 

ระดับความพึงพอใจของผู้
บริการ 

จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

19. โครงการบริหาร
จัดการดา้นอาคาร
สถานท่ี 

ระดับความพึงพอใจของผู้
บริการ 

จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

20. โครงการบริหาร
จัดการดา้น
สาธารณูปโภค 

ระดับความพึงพอใจของผู้
บริการ 

จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

21. โครงการกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพของ
พนักงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

ปรับแผนการด าเนินงาน/การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

ไม่บรรลตุาม
เป้าหมาย 

22. โครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มีการจัดกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ได้แก ่
1. ท าบุญในโครงการสานสมัพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ 2560 
2. โครงการออกโรงทานวัดหนองป่าพง 
3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต ์
4. กิจกรรมการท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

23. โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 

1. ระดับความส าเร็จของ
ระบบบรหิารจดัการที่ดี
และมีธรรมาภิบาล 

1. ด าเนินการจดักิจกรรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 6-7 ต.ค. 2559 
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที ่2 ระหว่างวันท่ี 16-17 
พ.ค. และ 30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 

24. โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ความรูสู้่องค์กรแห่ง
การเรยีนรู ้

การพัฒนาหน่วยงานสู่
หน่วยงานเรียนรู ้

1. จัดประชุมคณะกรรมการ KM ของหน่วยงาน 
2. ก าหนดหัวข้อและกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประจ า 
3. จัดกิจกรรม KM ได้แก่ 1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้
งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2) การแลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
ใช้งานระบบโทรศัพท์ VOIP 

บรรลตุาม
เป้าหมาย 
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สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ โดยมีจ านวนตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ เท่ากับ 20 

ตัว ด าเนินการแล้วเสร็จบรรลุตามแผน จ านวน 16 ตัว คิดเป็นร้อยละ 80.00 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

จ านวน
ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี
ด าเนินการ

ส าเร็จ 

ร้อยละการ
บรรลุตาม
เป้าหมาย 

กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้รองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ
ตอบสนองต่อการ
ด าเนนิงานตาม
วิสัยทัศน์และพันธกจิ
ของมหาวทิยาลัย 

1. ระดับความส าเรจ็ในการ
พัฒนาระบบสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลัย ด้วยโครงข่าย
ดิจิตอล/เป้าหมาย ระดับ 5 
ข้อ 

จัดท าแผนปฏิบัติงานพฒันาระบบสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจิตอล
บรรจุในแผนปฏิบัตกิารประจ าปี ด าเนนิงาน
ตามแผนทีก่ าหนดไว ้ 

ด าเนนิงานตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัด 
ระดับ 5 ข้อ 

3 3             
100.00  

2. ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย/
เป้าหมาย คะแนน 3.51 

1. ได้ท าการประเมินรอบที่ 1 ระหว่างวนัที ่
1 - 15 ก.พ. 2560 
2. ได้ท าการประเมินรอบที่ 2 ระหว่างวนัที ่
6 - 16 กรกฎาคม 2560 

ผลการประเมิน 
เท่ากับ 3.38 

3. ระดับความส าเรจ็ของการ
รักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครอืข่ายมหาวทิยาลัย 
(Security)/เป้าหมาย ระดับ 
5 ข้อ 

1. ท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเครือข่าย 
และแผนการจัดหาอุปกรณ์บรรจุใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปี  
2. จัดหาเครือ่งมอืส าหรับป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
3. ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบ
เครือข่าย 
4. การรายงานผลการด าเนนิงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
5. น าผลการด าเนนิงานไปปรับปรุงในปี
ถัดไป 

ด าเนนิงานตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัด 
ระดับ 5 ข้อ 

กลยุทธท์ี่ 2 พัฒนา
ระบบการให้บรกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบรกิารด้านการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที ่21 

1. ระดับความส าเรจ็ของการ
บริหารและพฒันาระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 
ระดับ 5 ข้อ 

จัดให้มีการก าหนดแผนการด าเนนิงาน
พัฒนาระบบระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งด าเนินงานและ
ติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 
น าเสนอผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักเพื่อให้ขอ้เสนอแนะ และ
ด าเนนิงานน าขอ้เสนอแนะจาก
คณะกรรมการมาปรับปรุงการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัด 
ระดับ 5 ข้อ 

7 6 85.71 

2. ระดับความส าเรจ็ในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลาง/เป้าหมาย ระดับ 5 ข้อ 

1. จัดท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจตาม
แผนที่ก าหนด ด าเนนิงานและติดตามผล
การด าเนนิงานตามแผน พร้อมทั้งสรุปผล
และรายงานน าเสนอผู้บริหารในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักอย่างต่อเนือ่ง 
2. มีการจัดท าแผนเพือ่รายงาน
ความก้าวหน้าและติดตามการพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลต่างๆ ตามขอ้เสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารส านกั  

ด าเนนิงานตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัด 
ระดับ 5 ข้อ 

3. ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบฐานขอ้มูล
กลางของมหาวทิยาลัย /
เป้าหมาย คะแนน 3.51 

1. ด าเนนิการประเมนิระบบเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส ์มีผลระดับความพึงพอใจ 
4.25 จากเดมิ 3.97 (ครั้งที ่2 ข้อมูล ณ 
วันที ่24 กรกฎาคม 2560 จ านวนขอ้มูล 39 
รายการ)  
2. มีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ฐานขอ้มูลต่างๆดังนี ้ 
   (1) ระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์ระบบ
เอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์มีผลระดับความพงึ

ผลประเมนิ 
เท่ากับ 4.25 
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กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

จ านวน
ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี
ด าเนินการ

ส าเร็จ 

ร้อยละการ
บรรลุตาม
เป้าหมาย 

พอใจ 4.25 (2) ระบบบุคลากร และ (3) 
ระบบ REG 

4. จ านวนของนกัศึกษา / 
บุคลากรที่ได้รับการเพิ่ม
ทักษะ เป้าหมาย จ านวน 
100 คน 

นักศกึษาเข้าร่วมการจัดอบรมและพัฒนา
ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 
1,506 คน 

ด าเนนิงานตาม
เป้าหมาย 

5. ระดับความส าเรจ็ในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลหลักของ
มหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 
ระดับ 5 ข้อ 

1. ด าเนนิการเชือ่มโยงระบบ TQF และ
ระบบประเมินการสอน โดยด าเนินการ
เชื่อมโยงระบบและทดสอบกับบริษัท
เรียบร้อยแลว้ เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560 
2. ด าเนนิการตามแผนการเชือ่งโยงระบบ
ฐานขอ้มูลร้อยละ 75 โดยมีการด าเนินงาน
ดังนี ้ 
 (1) มีการประชุมหารอืรว่มกับกองคลงั เพื่อ
หาแนวทางในการด าเนนิการเชือ่มโยงระบบ
ฐานขอ้มูลระหว่างระบบการเงนิและ
งบประมาณกับระบบบุคลากร (2) มีการ
จัดท าระบบรายงานขอ้มูลด้านหลกัสูตร
เชื่อมโยงกับระบบบุคลากร (3) มีการจัดเกบ็
ข้อมูลอาจารย์พิเศษ เพื่อไม่ให้มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรซ้ า (4) มีการจัดท า
ข้อมูลผลประเมินการสอนเพื่อใช้ใน มคอ. 2 
เชื่อมโยงกับระบบ REG (5) มีการจัดท า
ระบบรายงานขอ้มูลด้านการพัฒนาอาจารย์
ของระบบบุคลากร โดยมีการเชือ่มโยงกับ
ระบบ REG และแสดงรายละเอียดการสอน 
หลักสูตรที่สังกัดเพือ่ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนาอาจารย์ (6) มีการจัดท า
ระบบลงเวลาให้เชือ่มโยงกับระบบบุคลากร 
(7) มีการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลงานวิจัย  ที่
เชื่อมโยงกับฐานขอ้มูลงานบุคคล 

ด าเนนิงานตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัด 
ระดับ 5 ข้อ 

6. จ านวนขอ้มูลในระบบ
แผนที่แหล่งวฒันธรรมต่างๆ
ภายในจังหวัดอุบลราชธานี /
เป้าหมาย จ านวน 50 
รายการ 

จัดท าขอ้มูลในระบบแผนที่แหล่งวฒันธรรม
ต่างๆภายในจังหวัดอุบลราชธาน ีจ านวน 
50 รายการ 

ด าเนนิงานตาม
เป้าหมาย 

7. ระดับความพงึพอใจการ
ใช้งานระบบ /เป้าหมาย 
คะแนน 3.51 

1. ด าเนนิการปรับปรุงพืน้ทีเ่พื่อสร้าง
โรงเรือน 
2. ขออนุมตัิปรับแผนหมวดรายจ่าย เพื่อให้
รองรับการด าเนินงานในปัจจุบัน 

ด าเนนิงานไม่
เป็นไปตามแผน

ที่ก าหนด 

กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนา
ระบบให้บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนามหาวทิยาลัยใน
ศตวรรษที ่21 

1. ร้อยละของระดับ
ความส าเร็จการบรกิาร
วิชาการ /เป้าหมาย ร้อยละ 
50 

1. จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร ์ซ่ึงมีการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตอ่
ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารส านกั
คอมพิวเตอร์ฯ เป็นประจ าทกุเดอืน 
2. จัดซื้อวัสดุเพื่อรองรับการด าเนินงาน
ให้บริการวชิาการและจัดอบรม 

ด าเนนิงานตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัด 

ระดับ 4 ข้อ คิด
เป็นรอ้ยละ 80 

6 4 66.67 

2. จ านวนกจิกรรม/โครงการ
บริการวิชาการ /เป้าหมาย 
จ านวน 1 กิจกรรม 

1. โครงการไอทีคลินกิ 
2. โครงการไอทีสัญจรเพื่อชมุชน 

ด าเนนิงานตาม
เป้าหมาย 

3. ระดับความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ/
เป้าหมาย คะแนน 3.51 

ด าเนนิการออกให้บรกิารตามคณะ/
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยตาม

ด าเนนิงานตาม
เป้าหมาย 
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กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

จ านวน
ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี
ด าเนินการ

ส าเร็จ 

ร้อยละการ
บรรลุตาม
เป้าหมาย 

แผนการด าเนนิงาน ผลประเมินเท่ากับ 
4.55 

4. ร้อยละของผูท้ี่เข้ารับการ
บริการวิชาการและน าไปใช้
ประโยชน์ /เป้าหมาย รอ้ย
ละ 60 

1. มีการก าหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย
การด าเนนิการจัดอบรมและให้ความรู้  
2. ได้รับอนมุัติให้จัดท าโครงการแล้ว และได้
ด าเนนิการตามแผน มาตั้งแต่เดอืน พ.ย. 59  
ตลอดจนมกีารรายงานความคืบหน้าเป็น
ระยะอย่างตอ่เนือ่ง โดยจะสิ้นสุดการ
ด าเนนิงานตามแผน ในเดือน ส.ค. 60 
3. อยู่ระหว่างการประเมินผลการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ของผูร้ับบรกิารวชิาการ ครั้ง
ที่ 2/2560 (ระหว่าง 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย.
60) 

ด าเนนิงานไม่
เป็นไปตามแผน

ที่ก าหนด 

5. จ านวนผู้ทีเ่ข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน ICT รองรับ 
Digital Economy / 
เป้าหมาย จ านวน 1,500 
คน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 
3,377 คน 
2. ระดับความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วม
โครงการฯ เท่ากับ รอ้ยละ 87 

ด าเนนิงานตาม
เป้าหมาย 

6. จ านวนผู้ทีเ่ข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ยกระดับการศึกษา
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพือ่รองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 /เป้าหมาย 
จ านวน 9,300 คน 

มีจ านวนผู้เข้ารวมโครงการฯ ทั้งหมด 
จ านวน 2,927 คน การประเมินระดับความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็น
ร้อยละ 91.67 

ด าเนนิงานไม่
เป็นไปตามแผน

ที่ก าหนด 

กลยุทธท์ี่ 4 บริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธภิาพตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

1. ระดับความส าเรจ็ของ
ระบบบริหารจัดการที่ดแีละ
มีธรรมาภิบาล/เป้าหมาย 
ระดับ 4 ข้อ 

ด าเนนิงานด้านต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกับการ
บริหารจัดการภายในส านักคอมพวิเตอรแ์ละ
เครือข่าย พร้อมทั้งประเมินผลการ
ด าเนนิงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
และมีธรรมาภิบาล 

ด าเนนิงานตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัด 
ระดับ 4 ข้อ 

4 3 75.00 

2. ระดับความพงึพอใจของผู้
บริการ /เป้าหมาย คะแนน 
3.51 

จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บรกิารของส านกั
คอมพิวเตอร์และเครอืข่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลประเมนิเท่ากับ 
4.01 

ด าเนนิงานตาม
เป้าหมาย 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีสร
รถนะเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด /
เป้าหมาย ร้อยละ 70 

บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ฯ มีมีสรรถนะ
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ด าเนนิงานตาม
เป้าหมาย 

4. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน/
เป้าหมาย ร้อยละ 60 

ผลประเมนิไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนด ด าเนนิงานไม่
เป็นไปตามแผน

ที่ก าหนด 

ร้อยละการบรรลุตามเป้าหมายตามตัวช้ีวดัของแผนกลยุทธ ์ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

20 16 80.00 
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ด้านบุคลากร 
ผู้บริหาร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ 
ผู้อ านวยการ 

 
     นายอธิพงศ์ สุริยา 

        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ 
 

 
 

 
นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา 
 

 
 
 
 
หัวหน้าฝ่าย 
 

1. นางรัชนี  นิคมเขตต์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ    
2. นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ รักษาราชการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์  
3. นายจิรานุวัฒน์  จันทรุกขา รักษาราชการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย  
4. นางสาวอังคณา  ปัญญา รักษาราชการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

และซ่อมบ ารุง 
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บุคลากร 
 

ฝ่ายส านักงานเลขานุการ  
1. นางอรุณศรี  โพธิโกฏิ นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการพิเศษ 
2. นายสมศักดิ์  ค้อมศิรินทร์ นักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ 
3. นางสาววาสนา  สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ 
4. นายฉัตรชัย  พรหมนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 

 

 
 
 
 
 

 
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์  
1. นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวกมลวรรณ  จันทป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ 
3. นางสาวทัศนีย์  หนองกก   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ 
4. นายสุทธิชัย  แตะต้อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย  
1. นางสาวกรรณิการ์พร  กุลบุญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ 
2. นายวิมล  แสวงวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
3. นายปฏิมากร  ดวงชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
4. นายสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
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ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง   
1. นายวิชิต  ค าพิภาค ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญงาน  
2. นายธนศักดิ์  ท่าโพธิ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงาน  
3. นายพจนารถ  พันธัง*** นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติงาน  
4. นายบรรชา  ไพอุปรี*** นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติงาน  
5. นายปรีชาพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  
6. นายภาคินัย  บุญไพโรจน์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงาน  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีบุคลากรที่ปฏิบัติประจ าในด้านต่างๆ 
สามารถแยกตามต าแหน่ง ได้ดังนี้ 

  
หน่วยงาน/ชื่อต าแหน่ง 

  

อัตราก าลังในปัจจุบัน (คน) 
  

รวม 
  ข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว งบประมาณ

แผ่นดิน  
งบประมาณ
เงินรายได้  

ส านักงานเลขานุการ 3 - 2 - 5 
1. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 1 - - - 1 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 - - - 1 
3. นักวิชาการพัสดุ 1 - - - 1 
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - - 1 - 1 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - - 1 - 1 

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย - 1 4 - 5 
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 1 4 - 5 

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 1 1 3 - 5 
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1 3 - 5 
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 2 - 4 1 7 

1. นักวิชาการศึกษา - - 2 - 2 
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - - - 1 1 
3. ช่างเครือ่งคอมพิวเตอร์ 2 - 2 - 4 

รวมทั้งสิ้น 6 2 13 1 22 
หมายเหตุ  
 1. นักวิชาการเงินและบัญชี  มาช่วยราชการจากกองคลัง  1 อัตรา 

2. นักวิชาการพัสดุ  มาช่วยราชการจากกองคลัง   1 อัตรา 
3. นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานเป็นการประจ า ณ กองคลัง  2  อัตรา  
    ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 
ข้อมูลการศึกษาของบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
นางรัชน ี นิคมเขตต ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
นางสาวอังคณา  ปัญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ สถาบันราชภฏัอุบลราชธาน ี
นางสาวอารีรตัน ์ วงศ์สุวรรณ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเกษตรและพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นางสาวกมลวรรณ  จันทป วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
นางสาวกรรณิการ์พร  กุลบุญญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
นายชิตชัย  เลิศศริิวัฒนวงศ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
นางสาววาสนา  สะอาด รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 



 

Annual Report 2017 Office of Computer and Networking 

71 20 ปี ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 

นางสาวทัศนีย ์ หนองกก วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตรและพัฒนาชนบท 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

นายวิชิต  ค าพิภาค บริหารธรุกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
นายวิมล  แสวงวงศ ์ บริหารธรุกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
นายสุทธิชัย  แตะต้อง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

นายจิรานุวัฒน ์ จันทรุกขา วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

การจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลยัสยาม 

นายฉัตรชัย  พรหมนา รัฐศาสตรบณัฑิต การปกครอง มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
นายสุรศักดิ ์ ศรีวิเศษ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
นายธนศักดิ ์ ท่าโพธ์ิ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ช้ันสูง 
อิเล็กทรอนิกส ์(ทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี

นายปฏิมากร  ดวงชัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
นายปรีชาพล  ภวภูตานนท์ ณ 
มหาสารคาม 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นายภาคินัย  บุญไพโรจน ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
นายพจนารถ  พันธัง บริหารธรุกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
นายบรรชา  ไพอุปรี บริหารธรุกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ซึ่งมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วม เพ่ือการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการก าหนดแผนงาน และโครงการต่างๆที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

กรอบและแนวทางการก าหนดแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี  กระบวนการในการด าเนินงาน
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
ทบทวนการก าหนดจากประเด็นกลยุทธ์เดิมของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยก าหนดกรอบการพิจารณาให้
สอดคล้องกับภารกิจหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 กลยุทธ์  ด้าน     ผู้รับผิดชอบ 
 กลยุทธ์ที่ 1  ด้านการให้บริการเครือข่าย   ฝ่ายเครือข่าย 
 กลยุทธ์ที่ 2  ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 กลยุทธ์ที่ 3  ด้านบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง   ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
 กลยุทธ์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการภายใน   ส านักงานเลขานุการ 
 

 กลยุทธ์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ

ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการด้านการเรียนการสอนในศตวรรษ

ที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง

กับการพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ประเภทโครงการ  ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ประมาณ

การงบประมาณ  
 หน่วยงานย่อย

รับผิดชอบ 
งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการกองทุนส ารองเพ่ือพัฒนาส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

1,612,600   ส านักงาน
เลขานุการ  

งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน 

43,100   ส านักงาน
เลขานุการ  

งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 60,000   ส านักงาน
เลขานุการ  

งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร 4,811,000   ส านักงาน
เลขานุการ  
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 ประเภทโครงการ  ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ประมาณ

การงบประมาณ  
 หน่วยงานย่อย

รับผิดชอบ 
งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 2,350,000   ส านักงาน
เลขานุการ  

งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์
องค์กร 

28,500   ส านักงาน
เลขานุการ  

งานประจ าตามภารกิจ
หน่วยงาน 

โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

875,200   ฝ่ายบริการ
วิชาการและซ่อม
บ ารุง  

งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพ่ือการ
ให้บริการ 

200,000   ส านักงาน
เลขานุการ  

งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่
องค์การเรียนรู้ 

5,200   ส านักงาน
เลขานุการ  

งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

1,494,200   ส านักงาน
เลขานุการ  

งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

60,300   ส านักงาน
เลขานุการ  

งบพัฒนาตามกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4,114,600   ฝ่ายพัฒนา
เครือข่าย  

งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

176,000   ส านักงาน
เลขานุการ  

งานประจ าตามภารกิจ
หน่วยงาน 

โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย 

82,200   ฝ่ายพัฒนา
ซอฟต์แวร์  

งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,800   ส านักงาน
เลขานุการ  

งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการสร้างสุของค์กร 36,000   ส านักงาน
เลขานุการ  

งบบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

173,200   ส านักงาน
เลขานุการ  

ผลรวมทั้งหมด 16,125,900    
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กรอบและแนวทางแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
นโยบายการจัดสรร/กลยุทธ์ ร้อยละนโยบายการจัดสรร 

1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต - งบบุคลากร            30.00  
1.2 ด้านการผลิตบัณฑิต - งบเพ่ือการพัฒนาศึกษาและจัดการศึกษา            20.00  
1.3 ด้านการผลิตบัณฑิต - งบลงทุน            15.00  
2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย              8.50  
3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี            13.00  
4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม              0.50  
5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ            10.00  

6.1 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ - สายวิชาการ              1.00  
6.2 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ - สายสนับสนุน              0.50  
7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนสนเทศการสื่อสาร              1.50  

ผลรวมทั้งหมด          100.00  
 
กรอบและแนวทางแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกตามหมวดรายจ่าย) 

แผนงาน/งาน 
แผนการจัดสรรงบประมาณ 

(ร้อยละ) 
1. งบเงินอุดหนุน 50.21 
2. งบด าเนินงาน 16.74 
3. งบบุคลากร 0.35 
4. งบลงทุน 31.55 
5. สิ่งก่อสร้าง 0.64 
6. ครุภัณฑ์ 0.51 
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ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตรจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 
 นางสาววาสนา  สะอาด    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
แหล่งข้อมลู 
 การจัดท ารายงานประจ าปี 2560 เป็นการน าเสนอการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานในรอบปี 2560   
ที่ผ่านมาของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และรวบรวมข้อมูลส าคัญๆ ตลอดระยะเวลาการจัดตั้งส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 20 ปี ซึ่งข้อมูลที่น าเสนอในรายงานมีแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้ 
 
ข้อมูลบุคลากร      งานบุคคล 
ข้อมูลงบประมาณ     งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ, งานการเงิน 
ข้อมูลการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
ข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ    ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ข้อมูลการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย   ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 
ข้อมูลการให้บริการสถานที่    ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง    งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ 
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา   งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
แผนยุทธศาสตร์      งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561   งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ 
ภาพกจิกรรม      ทุกงานภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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หมายเลขโทรศัพท์ 
ล าดับ หมายเลขตรง ภายใน หน่วยงาน/ห้อง ชื่อ - สกุล 

1 0-4535 3101 3101 ส านักงานเลขานุการ งานพัสด ุ
2 0-4535 3102 3102 ส านักงานเลขานุการ นายฉัตรชัย พรหมนา 
3 0-4535 3103 3103 ส านักงานเลขานุการ นางอรุณศร ี โพธิโกฏ ิ
4 0-4535 3104 3104 ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง นางสาวอังคณา ปัญญา 
5 0-4535 3105 3105 ส านักงานเลขานุการ นางสาวอารีรตัน ์ วงศ์สุวรรณ 
6 0-4535 3106 3106 ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย นายจิรานุวัฒน ์ จันทรุกขา 
7 0-4535 3107 3107 ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย นางสาวกรรณิการ์พร กุลบุญมา 
8 0-4535 3108 3108 ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง นายวิชิต ค าพิภาค 
9 0-4535 3108 1530 ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง นายวิชิต ค าพิภาค 
10 0-4535 3109 3109 ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร ์ นายชิตชัย เลิศศริิวัฒนวงศ์ 
11 0-4535 3110 3110 ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร ์ นางสาวกมลวรรณ จันทป 
12 0-4535 3111 3111 ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง นายธนศักดิ ์ ท่าโพธ์ิ 
13 045-353104 1505 ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง นายภาคินัย บุญไพโรจน ์
14 045-353102 1506 ส านักงานเลขานุการ นายสมศักด ์ ค้อมศิรินทร ์
15 0-4535 3112 3112 ส านักงานเลขานุการ นางสาววาสนา สะอาด 
16 0-4535 3113 3113 ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย นายวิมล แสวงวงศ ์
17 0-4535 3114 3114 ส านักงานเลขานุการ เครื่อง Fax   
18 045-353102 1500 ส านักงานเลขานุการ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร ์
19 045-353109 1502 ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร ์ นางสาวทัศนีย ์ หนองกก 
20 045-353104 1503 ประสานงานโครงการฯ นางสาวนางสาวสุวิชศรา ศิริวงษ์ 
21 045-353104 1504 ประสานงานโครงการฯ นางสาวนางสาวปตญิญา ชีกว้าง  
22 045-353104 1505 ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง นายปรีชาพล  ภวภูตานนท์ ณมหาสารคาม 
23 045-353102 1506 ส านักงานเลขานุการ นายสมศักด ์ คอมศิรินทร ์
24 045-353102 1507 ส านักงานเลขานุการ นางรัชน ี นิคมเขตต ์
25 045-353102 1508 ส านักงานเลขานุการ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ 
26 045-353102 1509 ส านักงานเลขานุการ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา 
27 045-353102 1510 ส านักงานเลขานุการ นางสาวนันทพร สิงหาษา 
28 045-353107 1511 ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 

 
  

29 045-353104 1512 ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง หน้าห้อง Lab ช้ัน 2 
30 045-353102 1513 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รปภ. 
31 045-353107 1515 ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย นายสุรศักดิ ์ ศรีวิเศษ 
32 045-353109 1516 ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร ์ นายสุทธิชัย แตะต้อง 

 
 

 
 
 
 


