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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปรัชญา: พัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาคนและการเรียนรู้ แห่งศตวรรษท่ี 21 วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรชั่นน าการพัฒนาและ
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนพันธกิจหลักมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แห่ง
ศตวรรษที่ 21 และพันธกิจ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชน 2) เพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันบริหารงาน โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ เป็นผู้อ านวยการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 21 คน  
 ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ของส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 1 คือ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในเพ่ือการจัดหาครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับการรองรับ
การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการระบบ
เครือข่ายไปยังสถานที่/อาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ภายในมหาวิทยาลัย บริหารจัดการการให้บริการด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

1. ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาดช่องสัญญาณ 2Gbps 
2. บริการ Eduroam ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายโรมม่ิงเพ่ือการศึกษาและวิจัยส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 
3. จัดหาและให้บริการลิ้งค์อินเตอร์เน็ตส ารอง ขนาดช่องสัญญาณ 100Mbps 
4. จัดหาและให้บริการเครือข่ายไร้สาย ในชื่อ UBU-WiFi และ UBU-WiFi+ 
5. บริการ Google Apps for Education ภายใต้โดเมน @ubu.ac.th 
6. จัดหาและให้บริการ Microsoft Office365  
7. บริการ Microsoft Imagine Premium 
8. ให้บริการโปรแกรมป้องกันไวรัส 
9. ให้บริการพ้ืนที่เครื่องแม่ข่ายส าหรับเก็บข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และด้าน

การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม คือ โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือบริหารจัดการ และพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม
ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ บุคลากร วิจัย การเงินและประกันคุณภาพ  รวมทั้งรองรับการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลการด าเนินงานประกอบด้วย  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบบริหารงานบุคคล, ระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์, ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์, พัฒนาระบบการจอง/บริหารทรัพยากร, ระบบ
บริหารจัดการระบบลงเวลาปฏิบัติงาน, ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย เป็นต้น  
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พัฒนาระบบบริการนักศึกษาแบบ One Stop Service, การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ระบบ UBU LMS และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyUBU โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้ที่
สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงระบบแจ้งเตือนข่าวสารที่ส าคัญ ได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผ่านการใช้งานในสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 7,127 คน 
2. ด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Smart Farmer) โดยมี

การส ารวจและออกแบบระดับพ้ืนที่เพ่ือจัดท าแผนที่แสดงระดับ และผังการปรับพ้ืนที่ ด าเนินการปรับพื้นที่ส าหรับ
เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จ านวน 40 ไร่ รวมทั้งการจัดการอบรมแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ จ านวนทั้งสิ้น 
280 คน 

3. ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงานเพ่ือรองรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

4. ด าเนินงานโครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมโครงการ

ที่ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่ 4 ประกอบด้วย 1) โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน  2) 
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 3) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน 4) โครงการสร้างสุข
องค์กร 5) โครงการบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร 6) โครงการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 7) 
โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร 8) โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ 9) โครงการ
บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 10) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 11) 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 12) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ 13) โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เป็นต้น 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ปฏิบัติงานและบริหารจัดการภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 
36,674,300.- บาท โดยก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงาน ได้แก่ 

1) สนับสนุนด้านงบบริหารจัดการหน่วยงาน จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ เท่ากับ 11,119,400. - 
บาท  

2) งบพัฒนาตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย จ านวน 3 โครงการ มีงบประมาณเท่ากับ 21,110,800.- บาท และ 
3) งานประจ าตามภารกิจหน่วยงาน จ านวน 3 โครงการ จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานจ านวน 

4,444,100.- บาท 
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการตัวบ่งชี้ที่เป็น

ภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 2 องค์ประกอบ 15 ตัว
บ่งชี้ โดยมีผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ได้แก่ รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (8 ตัว) เท่ากับ 4.88 คะแนน รวมตัวบ่งชี้การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของ
หน่วยงาน เท่ากับ 5.00 คะแนน 

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละการบรรลุตามแผน ร้อยละ 93.75 และร้อยละการบรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ 100 
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สารจากผู้อ านวยการ 
 

การด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระยะเวลา 21 ปีที่ผ่าน
มา ภายใต้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในระยะเริ่มต้นส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้เน้นการ
ให้บริการด้านการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการท างานของมหาวิทยาลัย และในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
การใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้มีความส าคัญเป็นอย่างมากท าให้ภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายได้เปลี่ยนเป็นการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อผ่านสาย หลังจากนั้นเทคโนโลยีการใช้งานบน
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายและมีบทบาทมากขึ้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งด้วยการให้บริการเครือข่ายไร้
สายภายใต้ชื่อ UBU WiFi และมีการขยายโครงข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอกภายใต้ชื่อ Eduroam  

และในปัจจุบันการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ก้าวเข้าสู่ยุคของการให้บริการแบบ 
4.0 ที่ผู้ใช้งานท างานอยู่บนระบบ Cloud ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในภารกิจของ
มหาวิทยาลัยท าให้บทบาทหน้าที่ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทส าคัญในด้านการก าหนดนโยบายผลักดันและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาการสอนแบบ 
Active Learning การสร้างระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยหรือ UBU LMS รวมไปถึงการขับเคลื่อน
นโยบายต่างๆ อาทิ การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยไปสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

จากระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ 

 
 

 
 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ 
             ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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โครงร่างองค์กร 

 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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ลักษณะองค์กร (Organizational Profile) 
 

สภาพแวดลอ้มขององค์กร (Organizational Description) 
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (Office of Computer and Networking 

Ubon Ratchathani University) ถือก ำเนิดขึ้นโดยมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยให้มีมติ
เห็นชอบจัดตั้งส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ในกำรประชุมครั้งที่  2/2538 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2538 และ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ให้ควำมเห็นชอบประกำศในรำชกิจจำนุเษกษำ เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2540 เพ่ือ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรฝึกอบรมด้ำนคอมพิวเตอร์ บริกำรใช้คอมพิวเตอร์ในด้ำนต่ำงๆ รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลำงระบบสำรสนเทศ และฐำนข้อมูลที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัย  

 
 

ที่ตั้งส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย ตั้งอยู่เลขท่ี 85 ถนน
สถลมำร์ค ต ำบลเมืองศรีไค 
อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34190  
โทรศัพท์ 045 353102-13                    
โทรสำร 045 353114  
http://www.ocn.ubu.ac.th/ 
 
 
 

 

1. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย เป็นหน่วยงำนสนับสนุนส่งเสริมและให้บริกำรแก่บุคลำกรสำยวิชำกำร 

บุคลำกรสำยสนับสนุน นักศึกษำ นักเรียน และบุคคลทั่วไป ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ให้ สำมำรถก้ำว
ทันเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือก้ำวเข้ำสู่ยุคสังคมกำรเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning) และประเทศไทย 4.0 (Thailand 
4.0) น ำไปสู่กำรเป็น Digital University ต่อไป 
 

2. หลักสูตรและบริการ / ผลิตภัณฑ์(Product Offerings) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริกำร โดยกำรให้บริกำรหลัก 3 ด้ำน ได้แก่ บริกำรเครือข่ำย  บริกำร

ซอฟต์แวร์ และบริกำรวิชำกำรและซ่อมบ ำรุง 
2. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้แก่  
 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนบริกำรอินเตอร์เน็ตใช้สำย (Kankrao Net) และอินเตอร์เน็ตไร้

สำย (UBU Wifi, UBU Wifi+, Eduroam)  
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 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนระบบและทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในมหำวิทยำลัย
และเชื่อมโยงฐำนข้อมูลต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน ได้แก่ ระบบสำรสนเทศกลำง ระบบฐำนข้อมูลวิจัย ระบบทะเบียนและ
ประมวลผล และระบบสำรสนเทศทำงกำรเงิน นอกจำกนี้ ยังจัดให้มีระบบอีเมล์กลำงเพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรภำยใต้
โดเมน @ubu.ac.th ระบบจัดกำรกำรเรียนกำรสอน (UBU Learning Management System : UBU LMS) 
ระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหำรกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยำย ห้องสัมมนำ และห้อง
ประชุม ซึ่งสำมำรถให้บริกำรได้ทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปฏิบัติกำร กำรเรียนกำรสอนแบบบรรยำย กำรประชุม 
สัมมนำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล กำรจัด video conferencing และกำรจัดสอบวัดควำมรู้ต่ำงๆ ซึ่ง
สำมำรถรองรับกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ ได้พร้อมกันถึง 350 เครื่อง 

3. พัฒนำคนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยจัดให้มีกำรบริกำรวิชำกำรแก่บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกร
สำยสนับสนุน นักศึกษำ นักเรียน และบุคคลทั่วไป ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ และ
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะกำรรู้เท่ำทันเทคโนโลยีและควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ 
ในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งในปีงบประมำณ 2561 ได้รับกำรจัดสรรงบบูรณำกำรจำกกระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือกำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำกำรแก่บุคคลทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 

3. ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

 

พันธกิจ(Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ

มหำวิทยำลัยและชุมชน 
2. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ตอบสนองต่อกำร

ด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย 
3. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร และนักศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทัน

ต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 
**หมายเหตุ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

ผ่านการทบทวนและคณะกรรมการประจ าส านักฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 

ปรัชญา(Philosophy) 
พัฒนำและบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำคนและกำรเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 

 

วิสัยทัศน์(Vision) 
เป็นองค์กรชั้นน ำกำรพัฒนำและกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ สนับสนุนพันธกิจหลักมหำวิทยำลัย 

เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ แห่งศตวรรษท่ี 21 
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4. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร(Workforce Profile) 

ลักษณะ จ านวน หมายเหตุ 
1. ระดับการศึกษา 21  
1.1 ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 1  
1.2 ปริญญำตรี 11 ปฏิบัติงำนเป็นกำรประจ ำ ณ กองคลังส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 2 คน 
1.3 ปริญญำโท 9  
2. ประเภทการจ้าง 21  
2.1 ข้ำรำชกำร 6  
2.2 พนักงำนมหำวิทยำลัย  14  

- เงินงบประมำณ 2  
- เงินรำยได้ 12 ปฏิบัติงำนเป็นกำรประจ ำ ณ กองคลังส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 2 คน 
2.3 ลูกจ้ำงชั่วครำว 1  
3. ภูมิล าเนา 21  
3.1 ภำคอีสำน 20 ปฏิบัติงำนเป็นกำรประจ ำ ณ กองคลังส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 2 คน 
3.2 ภำคอ่ืน 1  

อัตลักษณ์(Identities) 
ใส่ใจบริกำร สมำนสำมัคคี เทคโนโลยีโดดเด่น 

เอกลักษณ(์Identity) 
เป็นเลิศด้ำนกำรบริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์(Strategic goals) 
1. เพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำและกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำมำรถตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของผู้รับบริกำรแก่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี บุคลำกร นักศึกษำและชุมชน 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่สอดคล้องต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธ

กิจของมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนรับบริกำรอ่ืนๆ 
3. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร และนักศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศที่ทันต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 
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ลักษณะ จ านวน หมายเหตุ 
4. เพศ 21  
4.1 หญิง 10  
4.2 ชำย 11 ปฏิบัติงำนเป็นกำรประจ ำ ณ กองคลังส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 2 คน 
 
5. สินทรัพย์(Assets) 

ประเด็น รายละเอียด 
อำคำรสถำนที่  มีอำคำรส ำนักงำน 1 หลัง มีพ้ืนใช้สอยประมำณ 4,176 ตำรำงเมตร โดยจัดสรรเพ่ือเป็น

อำคำรส ำนักงำน ห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้อง
ประชุมและห้องอเนกประสงค์ มีรำยละเอียดดังนี้  

1) ห้องส ำนักงำน จ ำนวน 6 ห้อง 
2) ห้องประชุม จ ำนวน 3 ห้อง  
3) ห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 ห้อง  
4) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 ห้อง  
5) ห้องอเนกประสงค์ จ ำนวน 5 ห้อง  
6) ห้อง Smart Learning จ ำนวน 1 ห้อง 
7) ลำนอเนกประสงค์ 

เทคโนโลยี/
อุปกรณ์ 

มีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ และเพ่ือสนับสนุนตำมภำรกิจหลัก
ของมหำวิทยำลัย ร่วมถึงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และให้บริกำรนักศึกษำ ดังนี้ 

1) ให้บริกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ขนำดช่องสัญญำณ 2Gbps พ้ืนที่กำร
ให้บริกำรทั้งเขตกำรศึกษำและที่พักอำศัย ซึ่งให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ในชื่อ 
“ระบบเครือข่ำยกันเกรำเน็ต” โดยมีขนำดช่องสัญญำณอินเตอร์เน็ต 3Gbps เชื่อมต่อกับ
ส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ (UNINET) และมีอุปกรณ์
กระจำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตไร้สำย (Access Points) จ ำนวนกว่ำ 600 จุด ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั่วทั้งมหำวิทยำลัยทั้งในพ้ืนที่กำรศึกษำ และพ้ืนที่พักอำศัย พร้อมทั้งจุดกระจำยสัญญำณ
อินเตอร์เน็ตไร้สำยด้วยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน ได้แก่ บริษัทแอดวำนซ์ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ำกัด และบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) นอกจำกนี้ยังมีกำรให้บริกำรระบบ
โทรศัพท์ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (Voice over IP : VoIP) จ ำนวนกว่ำ 700 เครื่อง ทั่วทั้ง
มหำวิทยำลัย 

2) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติกำรไมโครซอฟท์วินโดว์ (Microsoft 
Windows) และแมคโอเอส (MAC OS) ดังนี้ 

 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ประเภท : Lab ควำมจุ : 60 เครื่อง  



Annual Report 2018 Office of Computer and Networking 

ห น้ า  6 | 80 

ประเด็น รายละเอียด 
 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ประเภท : Lab ควำมจุ : 60 เครื่อง   
 2C 07 : ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ iMac ประเภท : Lab ควำมจุ : 10 เครื่อง  
 2C 09 : ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ประเภท : Lab ควำมจุ : 30 เครื่อง  
 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ประเภท : Lab ควำมจุ : 60 เครื่อง   
 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ประเภท : Lab ควำมจุ : 60 เครื่อง    
 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ประเภท : Lab ควำมจุ : 50 เครื่อง    
 3C 10-11 : ห้องบรรยำยและสัมมนำ ประเภท : Lecture & Seminar Room 

ควำมจุ : 100 ที่นั่ง  
 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ประเภท : Lab ควำมจุ : 50 เครื่อง    
 3C 12 : ห้องประชุม ประเภท : Meeting Room ควำมจุ : 20 ที่นั่ง  
 4C 05 : ห้องประชุม ประเภท : Meeting Room ควำมจุ : 30 ที่นั่ง 
3) ระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ ดังรำยละเอียด ต่อไปนี้  
 ระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร ได้แก่ ระบบบริหำรงำนบุคคล ระบบ

เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหำรกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงบประมำณ พัสดุ 
กำรเงินกองทุนและระบบบัญชีต้นทุนรำยกิจกรรม และระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรภำยในส ำนักฯ เป็นต้น 

 ระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ ระบบจัดกำรกำรเรียน
กำรสอน UBU LMS, CourseVille, Google Classroom 

 ระบบสำรสนเทศทั่วไป ได้แก่ เว็บไซต์มหำวิทยำลัย, GSuite (Google Apps for 
Education), Microsoft for Education, MyUBU Mobile Application, ระบบงำน
บริกำรพื้นที่จัดท ำเว็บไซต์ (UBU Web Hosting and Web Template), ระบบจองห้อง
หรือทรัพยำกรที่ส ำคัญต่ำงๆ ออนไลน์ (Room and Resource Booking System) 

เครื่องมืออุปกรณ์
ที่ส ำคัญ  

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เครื่องคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ โต๊ะ เก้ำอ้ี และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงต่ำงๆ เช่น ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น 

 
ความสัมพันธ์ขององคก์ร(Organizational Relationship) 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี บริกำรจัดกำรภำยในโดยประกอบด้วยกำร
ก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร และคณะกรรมกำรของส ำนักที่ส ำคัญ รำยละเอียดดังนี้ 
1. โครงสร้างการบริหารขององค์กร (Organizational Structure) 

โครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มีอธิกำรบดีเป็นผู้บริหำรสูงสุดของ
มหำวิทยำลัย ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของสภำมหำวิทยำลัย และมีผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้บริหำรสูงสุดของส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย ก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
แผนกลยุทธ์ด้วยธรรมำภิบำล แล้วรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่ออธิกำรบดี และสภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ตำมล ำดับ โดยมีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ท ำหน้ำที่ก ำกับนโยบำย และมี
คณะกรรมกำรต่ำงๆ ท ำหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมที่ได้มอบหมำย รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้อ ำนวยกำร 
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กำรบริหำรงำนภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้แบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ออกเป็นทั้งหมด 4 ฝ่ำย จ ำนวน 12 กลุ่มงำนย่อย รำยละเอียดตำม
แผนภำพโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ดังนี้ 
 

โครงสร้างการบริหารงานส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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2. คณะกรรมการ 
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยได้รับกำรอนุมัติจำกมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและให้มีประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 
 

1. อธิกำรบดี   ประธำนกรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  

2. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  รองประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มงคล ปุษยตำนนท์  

3. นำยกิติศักดิ์  จิรวรรณกูล  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นำยธีรชัย  หลำวทอง  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ  กรรมกำร 

นำยเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ  
6. รองศำสตรำจำรย์ชำญชัย ศุภอรรถกร  กรรมกำร 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิตรำ สิงห์ทอง  กรรมกำร 
8. นำยชัชวิน  นำมม่ัน  กรรมกำร 
9. นำยฐิติเดช ลือตระกูล  กรรมกำร 
10. นำยธรรมรส  รักธรรม  กรรมกำร 
11. นำยสุรสุม กฤษณะจูฑะ  กรรมกำร 
12. นำยสหรัฐ  โนทะยะ  กรรมกำร 
13. นำยจักริน  วชิรเมธิน  กรรมกำร 
14. นำงสำวสุวภัทร นักรู้ก ำพลพัฒน์   กรรมกำร 
15. นำงสำววิภำพรรณ ตระกูลสันติรัตน์  กรรมกำร 
16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติ  เหลำสุภำพ  กรรมกำร 
17. นำยภูดิศ  หอมพิกุล  กรรมกำร 
18. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและบริกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อธิพงศ์ สุริยำ  
19. หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำงรัชนี นิคมเขตต์  
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คณะกรรมการบริหารงานส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย เพ่ือให้กำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอม
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย พร้อมทั้งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในประเด็นต่ำงๆ เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักคอมคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยเพ่ือทรำบ และ/หรือ เพ่ือพิจำรณำต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวอังคณำ ปัญญำ 
กรรมกำร 

นำยชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ 
กรรมกำร 

นำยจิรำนุวัฒน์ จันทรุกขำ 
กรรมกำร 

นำยวิชิต ค ำพิภำค 
กรรมกำร 

นำงสำววำสนำ สะอำด 
กรรมกำร 

นำงรัชนี นิคมเขตต์ 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำยฉัตรชัย พรหมนำ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ผศ.มงคล ปุษยตำนนท์ 
ประธำน 

ผศ.อธิพงศ์ สุริยำ 
รองประธำนกรรมกำรคนท่ี 1 

นำยเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ 
รองประธำนกรรมกำรคนท่ี 2 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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รายงานผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(Performance Report) 
 

กิจกรรมส าคัญในรอบปี 
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัด

กิจกรรม โครงกำรต่ำงๆ ที่ส ำคัญๆ สำมำรถสรุปรำยละเอียด ได้ดังนี้ 
 

 รับตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ือติดตำมผลและประเมิน
คุณภำพของกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่ำงวันที่ 10-12 ตุลำคม 
2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนโครงกำรและแผนปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคลส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561" ระหว่ำงวันที่ 20 - 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ 
ห้องประชุมชั้น 3 อำคำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 

 กิจกรรมสำนสัมพันธ์“วันขึ้นปีใหม่ ประจ ำปี 2562” วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวำคม 2560 
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 กิจกรรม “วันผู้สูงอำยุ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ 
 

 

 กิจกรรม “สืบสำนประเพณีสงกรำนต์ ประจ ำปี 2561” จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษำยน 2561 
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 กิจกรรม “ศึกษำดูงำนส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์สร้ำงสรรค์งำน
ออกแบบ(TCDC) และเข้ำร่วมงำน EdTex 2018” ระหว่ำงวันที่ 11-13 พฤษภำคม 2561 

 

 กิจกรรมสัมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผนกิจกรรมย่อย "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2562 
และทบทวนแผนกำรปฏิบัติกำรประจ ำปี 2561" ระหว่ำงวันที่ 21-22 พฤษภำคม 2561 
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 กิจกรรม “วันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ประจ ำปี 2561” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 
กรกฎำคม 2561 

 

 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร "ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
(UBU Transformation Conference) จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยำยน 2561 ณ โรงแรมยูเพลส 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้

ด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์หลักในกำรก่อนตั้งหน่วยงำน คือเป็นหน่วยงำนสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งในรอบปีที่ผ่ำนมำสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนสนับสนุนตำมภำรกิจหลักของ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ด้ำนต่ำงๆดังนี้ 
 

1. ด้านผลิตบัณฑิต/สนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ด ำเนินงำนเพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรผลิต

บัณฑิตโดยกำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสเทศ ได้แก่ กำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต, กำรให้บริกำร
ระบบฐำนข้อมูล รวมทั้งกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน ซึ่งสำมำรถสรุปข้อมูล
กำรให้บริกำรส ำหรับภำรกิจด้ำนผลิตบัณฑิต ดังนี้ 

บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
1. นักศึกษำที่ใช้บริกำร Google Apps for Education ภำยใต้โดเมน @ubu.ac.th รอบปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561 มีจ ำนวน 31,145 user 
2. บริกำร Microsoft Office 365 (@live.ubu.ac.th) ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีจ ำนวน

นักศึกษำเข้ำใช้งำนจ ำนวนทั้งสิ้น 464 user 
3. บริกำร Microsoft Imagine Premium ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีจ ำนวนนักศึกษำเข้ำใช้งำน

จ ำนวนทั้งสิ้นจ ำนวน 200 user 
4. บริกำรเครือข่ำยไร้สำย ในชื่อ UBU-WiFi และ UBU-WiFi+ มำกกว่ำ 738 จุด ติดตั้ง Access Point 

แยกตำมพ้ืนที่อำคำร/คณะ/หน่วยงำน ปี 2561 มีจ ำนวนผู้เข้ำใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต จ ำนวน 16,882 
user สำมำรถแยกรำยละเอียด ดังนี้ 
 

จ านวนนักศึกษาที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 

ที ่ สังกัดคณะ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 คณะเกษตรศำสตร์ 226 6.28 1,137 6.73 
2 คณะนิติศำสตร์ 269 7.47 1,380 8.17 
3 คณะบริหำรศำสตร์ 742 20.61 3,700 21.92 
4 คณะพยำบำลศำสตร์ 70 1.94 324 1.92 
5 คณะเภสัชศำสตร์ 173 4.80 748 4.43 
6 คณะรัฐศำสตร์ 206 5.72 1,419 8.41 
7 คณะวิทยำศำสตร์ 626 17.38 2,208 13.08 
8 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 479 13.30 2,717 16.09 
9 คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 110 3.05 303 1.79 
10 คณะศิลปศำสตร์ 484 13.44 2,098 12.43 
11 วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 216 6.00 848 5.02 
  รวม 3,601      100.00  16,882      100.00  
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กราฟแสดงร้อยละนักศึกษาที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยแยกตามสังกัด 
 

 
 

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย จัดให้มีบริกำรห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ และห้องประชุม/สัมมนำ ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดย
มีกำรจัดหำทรัพยำกรให้บริกำรภำยในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม/สัมมนำ ดังนี้ 
 

จ านวนทรัพยากรและจ านวนผู้ใช้บริการส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

ห้อง ประเภทห้อง 
จ านวน

ทรัพยากร 
หน่วยนับ 

จ านวนผู้ใช้บริการ
(คน) 

1C 15-16 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง 600 
2C 05-06 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง 420 
2C 09 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง 2,850 
2C 10-11 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง 1,140 
2C 16-17 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง 3,480 
3C 05-06 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 2,550 
3C 16-17 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 3,150 
3C 10-11 ห้องประชุม/สัมมนำ 60 ที่นั่ง 800  

รวมทั้งสิ้น 460 
 

14,990 
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บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ UBU LMS 
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยร่วมกับคณะภำยในมหำวิทยำลัย จัดให้

มีบริกำรระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์(ระบบ UBU LMS : Ubon Ratchathai University Learning 
Management System) 
 

จ านวนรายวิชาการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ล าดับที่ คณะ 
จ านวนรายวิชา

ที่ขอเปิด 
ใช้งานจริง คิดเป็นร้อยละ 

1 คณะนิติศำสตร์ 19 1 5.26 
2 คณะบริหำรศำสตร์ 6 0 - 
3 คณะพยำบำลศำสตร์ 5 1 20.00 
4 คณะรัฐศำสตร์ 4 0 - 
5 คณะวิทยำศำสตร์ 40 4 10.00 
6 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 4 0 - 
7 คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 0 0 - 
8 คณะศิลปศำสตร์ 3 0 - 
9 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ 5 2 40.00 
10 คณะเกษตรศำสตร์ 3 1 33.33 
11 คณะเภสัชศำสตร์ 36 19 52.78 
12 ไม่ระบุคณะ 10 1 10.00  

รวมทุกคณะ 135 29 21.48 
 
2. ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ด ำเนินงำนเพ่ือในด้ำนกำรวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 1 ชิ้น คือ กำร
ศึกษำวิจัย เรื่อง พฤติกรรมกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตของบุคลำกรสำยสนับสนุน
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ซึ่ ง เป็นผลงำนวิจัยที่ ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกเงินรำยได้ของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยในกำร
ด ำเนินงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษำพฤติกรรมกำรใช้งำน
อินเตอร์เน็ตของบุคลำกรสำยสนับสนุนมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  และ 2) 
เพ่ือน ำข้อมูลกำรศึกษำที่เป็นปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต
ของบุคลำกรสำยสนับสนุนมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีมำเสนอแนะแนวทำงใน
กำรพิจำรณำด ำเนินกำรพัฒนำกำรให้บริกำรอินเตอร์ให้เกิดประสิทธิภำพ
ยิ่ งขึ้น กลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ ในกำรวิจัยครั้ งนี้คือ  บุคลำกรสำยสนับสนุน
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
รำยงำนกำรวิจัย : 
https://drive.google.com/file/d/1bc9lP7BHFto53znaDM772ps-p-SKA9Op/view 
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3. ด้านการบริการวิชาการ 
 ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร จ ำนวน 2 โครงกำร โดยได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกงบประมำณแผ่นดิน มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ดังนี้ 
 

รายละเอียดการด าเนินงานโครงการด้านบริการวิชาการ 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ จ านวนผู้เข้าอบรม เงิน (บาท) 

1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 280 2,374,900.- 
2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำน ICT รองรับ 

Digital Economy 
7,127 3,082,000.- 

 รวมทั้งสิ้น 7,407 5,456,900.- 

 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ด ำเนินงำนเพื่อในด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมจ ำนวน 4 กิจกรรม 
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกเงินรำยได้ของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำน โดยกิจกรรมที่
ด ำเนินงำน ได้แก่ กำรท ำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่, กำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์, ท ำบุญเนื่องในวันเข้ำพรรษำ 
และกำรท ำบุญวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ทั้งนี้ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยเข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มหำวิทยำลัยจัดในทุกๆกิจกรรม 
 

รายละเอียดการด าเนินงานโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ จ านวนผู้ร่วม เงิน (บาท) 

1 กำรท ำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 25 33,000.- 
2 กำรท ำบุญเนื่องในวันเข้ำพรรษำ 22 3,450.- 
3 กำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ 27 6,500.- 
4 กำรท ำบุญวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 30 17,050.- 
 รวมทั้งสิ้น 104 60,000.- 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์
 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ตำมบันทึกข้อควำมที่ 
ศธ 0529.5/ว 1400 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560 เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ในระบบ UBUFMIS และบันทึกข้อควำมที่ ศธ 0529.12/ว 2782 ลง
วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2560 เรื่อง แจ้งเวียนแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย 

ทั้งนี้ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  และแผนงบประมำณสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้มำตรกำรของกลยุทธ์ จ ำนวน 4 กลยุทธ์ ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนที่
ส ำคัญๆ จ ำแนกตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการให้บริการเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรการ 

1. พัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ส ำหรับรองรับกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ 
2. พัฒนำทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเรียนกำรสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนำควำมม่ังคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. ให้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่บริกำรของมหำวิทยำลัย 

 

ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ที่
ด ำเนินงำนภำยใต้กลยุทธ์ที่ 1 มีกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในเพ่ือกำรจัดหำครุภัณฑ์เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรรองรับ
กำรให้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่และรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรระบบ
เครือข่ำยไปยังสถำนที่/อำคำรที่ก่อสร้ำงขึ้นใหม่ภำยในมหำวิทยำลัย บริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรด้ำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ได้ดังนี้ 

1. ให้บริกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ขนำดช่องสัญญำณ 2Gbps เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ 2560 
100% จำกเดิม 1Gbps ให้บริกำรทั้งเขตกำรศึกษำและที่พักอำศัย ซ่ึงในกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
ในชื่อ “ระบบเครือข่ำยกันเกรำเน็ต” โดยเชื่อมต่อกับส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 
(UNINET)  

ปัจจุบันมีปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยหลักของมหำวิทยำลัย ตำมกรำฟแสดงกำรใช้งำนเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตรำยเดือน มีกำรใช้งำนเฉลี่ยอยู่ที่ 624Mbps โดยมีกำรใช้งำนสูงสุดที่ 1,360Mbps สถำนะกำรใช้งำน
เครือข่ำย Applications ที่มีกำรใช้งำนสูงสุด 5 อันดับ 

1. Facebook คิดเป็นร้อยละ 64.98 
2. Youtube คิดเป็นร้อยละ 19.16 
3. Google Drive คิดเป็นร้อยละ 7.31 
4. Twitter  คิดเป็นร้อยละ 3.74 
5. Gmail  คิดเป็นร้อยละ 1.99 
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กราฟแสดงรายละเอียดระบบรายงานสถานะการใช้งานเครือข่าย https://monit.ubu.ac.th 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://monit.ubu.ac.th/cacti/plugins/weathermap/weathermap-cacti-plugin.php?action=viewmap&id=0404fea915248eaf3e11
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กราฟแสดงปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ต(Mbps) 

2. บริกำร Eduroam ซึ่งเป็นบริกำรเครือข่ำยโรมม่ิงเพ่ือกำรศึกษำและวิจัยส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรของ
สถำบันกำรศึกษำที่เป็นสมำชิกเครือข่ำย eduroam เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขกำรใช้งำนของสถำบันผู้ให้บริกำรเครือข่ำย (Service Provider) 

ส ำหรับบุคลำกรหรือนักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี สำมำรถใช้บัญชีสมำชิกอินเทอร์เน็ตที่ออกให้โดย 
ส ำนักคอมพิวเตอร์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  เ พ่ือใช้ยืนยันตัวบุคคลได้  มีรูปแบบดังนี้  1)  ชื่อบัญชี : 
ocxxxxx@ubu.ac.th /60110280xxx@ubu.ac.th เป็น  Username เข้ ำ อิน เตอร์ เน็ ตมหำวิทยำลั ย  เ พ่ิม 
@ubu.ac.th 2) Password : เป็นรหัสผ่ำนเดียวกันกับระบบยืนยันตัวตนเข้ำสู่ระบบอินเทอร์เน็ต 
 

หน้าจอแสดงพื้นที่ให้บริการ Service Area 

 
 



Annual Report 2018 Office of Computer and Networking 

ห น้ า  24 | 80 

3. จัดหำและให้บริกำรลิ้งค์อินเตอร์เน็ตส ำรอง ขนำดช่องสัญญำณ 100Mbps ในกรณีที่เครือข่ำยหลักไม่
สำมำรถใช้งำนได ้

4. จัดหำและให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย ในชื่อ UBU-WiFi และ UBU-WiFi+ จัดหำอุปกรณ์เพ่ือด ำเนินกำร
ติดตั้งให้บริกำรมำกกว่ำ 738 จุด สำมำรถสรุปข้อมูลกำรติดตั้งจ ำนวน Access Point แยกตำมพ้ืนทีก่ำรให้บริกำร 
 

ตารางแสดงจ านวนจุดการติดตั้ง Access Point 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน 
จ านวนจุดติดตั้ง Access Point 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 คณะวิทยำศำสตร์ 19 38 
2 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 26 34 
3 คณะเกษตรศำสตร์ 24 33 
4 คณะศิลปศำสตร์ 24 30 
5 คณะเภสัชศำสตร์ 33 37 
6 คณะบริหำรศำสตร์ 21 34 
7 วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 32 45 
8 คณะพยำบำลศำสตร์ 5 20 
9 คณะนิติศำสตร์ 11 20 
10 คณะรัฐศำสตร์ 12 25 
11 คณะศิลปประยุกต์และกำรออกแบบ 11 12 
12 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 12 11 
13 ส ำนักวิทยบริกำร 24 35 
14 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 23 24 
15 ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินฯ 2 3 
16 กองบริหำรกำยภำพ 1 5 
17 อำคำรปฏิบัติกำรโรงแรม 22 24 
18 อำคำรกิจกรรม 2 2 
19 อำคำรเรียนรวม 38 45 
20 ศูนย์กีฬำฯ 4 6 
21 โรงอำหำร 12 12 
22 อำคำรศูนย์เครื่องมือกลำงฯ 15 19 
23 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ 13 15 
24 หอพักนักศึกษำ 131 131 
25 แฟลตบุคลำกร 78 78 
  รวมทั้งสิ้น 595 738 
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กราฟแสดงจ านวนจุดการติดตั้ง Access Point แยกตามปีงบประมาณ 
 

 
 

หน้าจอแสดงพื้นที่จุดการติดตั้งการให้บริการ Access Point 
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ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 

ที ่ สังกัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

1 คณะวิทยำศำสตร์ 626 17.38 2,208 13.08 
2 คณะเกษตรศำสตร์ 226 6.28 1,137 6.73 
3 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 479 13.30 2,717 16.09 
4 คณะศิลปศำสตร์ 484 13.44 2,098 12.43 

5 คณะเภสัชศำสตร์ 173 4.80 748 4.43 
6 คณะบริหำรศำสตร์ 742 20.61 3,700 21.92 
7 วิทยำลัยแพทย์ศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 216 6.00 848 5.02 
8 คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรม

ศำสตร์ 
110 3.05 303 1.79 

9 คณะนิติศำสตร์ 269 7.47 1,380 8.17 
10 คณะรัฐศำสตร์ 206 5.72 1,419 8.41 
11 คณะพยำบำลศำสตร์ 70 1.94 324 1.92 

  รวม 3,601 100.00 16,882 100.00 
 
กราฟแสดงจ านวนนักศึกษาผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
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5. มีบริกำร Google Apps for Education ภำยใต้โดเมน @ubu.ac.th ให้ทั้งนักศึกษำ อำจำรย์และ
บุคลำกร ทุกคนของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ปัจจุบันมีผู้ใช้งำนมำกกว่ำ 20,000 Account 
 

ตารางแสดงจ านวนผู้ใชบ้ริการ Google Apps for Education 
ล าดับ

ที ่
จ านวนผู้ใช้ Google Apps for 

Education 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวน Account ที่ Active 
ทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 

1 นักศึกษำ 31,145 20,572 66.05 
2 บุคลำกร 1,994 1,391 69.76 
3 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 33,139 21,963 66.28 

 
6. จัดหำและให้บริกำร Microsoft Office365 ให้บริกำรทั้งนักศึกษำและบุคลำกร เพ่ือกำรใช้งำนซอร์ฟแวร์

ที่ถูกลิขสิทธิ์  ภำยใต้โดเมน @live.ubu.ac.th กำรใช้งำน Office 365 ที่มีให้บริกำรได้แก่ Email activity, 
OneDrive files, Skype activity, Office activations (Office 365 ProPlus) และ Yammer activity 
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7. มีบริกำร Microsoft Imagine Premium ให้บริกำรทั้งนักศึกษำและบุคลำกร เพ่ือกำรใช้งำนซอร์ฟแวร์ที่
ถูกลิขสิทธิ์ 

8. มีบริกำรโปรแกรมป้องกันไวรัส ได้แก่ โปรแกรม Kaspersky และโปรแกรม ESET Endpoint Security 
เพ่ือให้บริกำรแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ภำยในมหำวิทยำลัย 

9. ให้บริกำรพ้ืนที่เครื่องแม่ข่ำยส ำหรับเก็บข้อมูลเพ่ือแสดงเว็บไซต์ โดยที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว คือ 1) ชื่อโดเมน
เนม khemarat ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรวิจัยฯ และ 2) ชื่อโดเมนเนม organicsilk คณะศิลปประยุกต์ฯ 
 

ตารางแสดงรายงานสถานะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ที ่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Blade Server) Capacity (TB) Usage (TB) Free (TB) 
1. IBM 7.28 6.06 1.22 
2. HPE 24.47 22.13 2.34 
3. Hyper Con. 23.92 5.73 18.19 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และด้านการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
 

มาตรการ 
1. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรและจัดกำร กำรวิจัย กำร

ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ตอบสนองต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
3. สนับสนุนกำรพัฒนำ Content ประกอบกำรเรียนกำรสอนและสำมำรถรองรับกับเทคโนโลยีที่

หลำกหลำย 
4. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนต่ำงๆที่เป็นมำตรฐำนและสำมำรถเชื่อมโยงกัน 

 

ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ที่
ด ำเนินงำนภำยใต้กลยุทธ์ที่ 2 มีกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม คือ โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 1) บริหำรจัดกำร และพัฒนำฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัยให้
ครอบคลุมด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร บุคลำกร วิจัย กำรเงินและประกันคุณภำพ  รวมทั้ง
รองรับกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2) เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเพ่ือกำรบริหำรและตัดสินใจส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรและใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่
ถูกต้อง 3) เพ่ือก ำกับดูแลระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย และ 4) เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจขั้นตอนกำร
ใช้งำนระบบสำรสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ได้ดังนี้ 

1.  พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  “ระบบบริหำรงำนบุคคล” ส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลมีประสิทธิภำพ ซึ่งมีกำรด ำเนินงำน อำทิ กำรพัฒนำระบบ
บริหำรงำนบุคคลให้มีควำมเชื่อมโยงกับระบบงำนต่ำงๆ กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลให้มีควำมเชื่อมโยงกับ
ระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของกำรจัดท ำหนังสือแจ้งเวียนต่ำงๆ เป็นต้น 

 

2. กำรพัฒนำระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแนวทำงในกำรพัฒนำ เพ่ือกำรบริหำรงำนสำรบรรณ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรเสนอเอกสำร Online ด้วยระบบบริหำรงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลงรับ
จัดเก็บเอกสำรเข้ำระบบในระบบออนไลน์ รองรับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย งำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
และ 2548 ซึ่งในกำรท ำงำนของระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ Web Application สำมำรถรับรองกำร
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ปฏิบัติงำนของผู้ใช้พร้อมๆกำรไม่จ ำกัดจ ำนวน User ก ำหนดสิทธิกำรใช้งำนแต่ละเมนูได้ ลดกำรใช้กระดำษ 
สะดวกในกำรจัดเก็บ ค้นหำ ท ำงำนในลักษณะ Webbase ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องของผู้ใช้งำน ซึ่งสำมำรถ
จัดเก็บเอกสำรตำมประเภท ได้แก่ หนังสือภำยนอก หนังสือภำยใน และหนังสือเวียน 
 ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำมำรถสรุปจ ำนวนกำรรับ - ส่งหนังสือของหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ในระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561(1 ตุลำคม 2560 
– 30 กันยำยน 2561) 
 

หน่วยงาน (เลข ศธ) หนังสือรับ หนังสือส่ง รวม 
87 123,203 210,466 333,669 

 

ตารางสรุปจ านวนข้อมูลหนังสือรับ-ส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ล าดับที่ คณะ/ส านัก/หน่วยงาน หนังสือรับ หนังสือส่ง รวม 

1. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 6,365 9,217 15,582 
2. ส ำนักงำนอธิกำรบดี 50,407 58,864 109,271 
3. ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 2,274 2,759 5,033 
4. ส ำนักวิทยบริกำร 3,533 4,781 8,314 
5. ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 1,934 3,851 5,785 
6. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 14,065 28,494 42,559 
7. คณะบริหำรศำสตร์ 4,495 12,115 16,610 
8. คณะนิติศำสตร์ 2,823 5,956 8,779 
9. คณะรัฐศำสตร์ 3,137 5,352 8,489 
10. คณะเกษตรศำสตร์ 3,823 12,951 16,774 
11. คณะพยำบำลศำสตร์ 2,855 8,580 11,435 
12. คณะศิลปศำสตร์ 4,160 14,465 18,625 
13. คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 2,689 3,477 6,166 
14. วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 16,592 26,276 42,868 
 รวม 123,203 210,466 333,669 
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3. พัฒนำระบบบริหำรกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในกำรพัฒนำระบบบริหำรกำร
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรประชุม เริ่มตั้งแต่กำรจัดเตรียมระเบียบวำระกำร
ประชุม กำรน ำเรื่องที่เสนอเข้ำสู่วำระต่ำงๆ ตำมระเบียบปฏิบัติของหน่วยงำนในกำรประชุมแต่ละครั้ง และกำรเปิด
โอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถเข้ำดูวำระกำรประชุมที่อยู่ในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุม และในระหว่ำงด ำเนินกำรประชุมผ่ำนทำงหน้ำจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำมำรถสรุปจ ำนวนครั้งกำรประชุมด้วยระบบบริหำรกำรประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
 

จ านวนการประชุม/คณะกรรมการ ปกต(ิครั้ง) วาระพิเศษ(ครั้ง) รวม(ครั้ง) 
56 270 48 318 
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ตารางสรุปจ านวนการประชุม/คณะกรรมการของคณะ/ส านัก/หน่วยงานที่ขอเปิดใช้งานระบบบริหารการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับที่ คณะ/ส านักฯ-หน่วยงาน จ านวนการประชุม/คณะกรรมการ 
1. ส ำนักงำนอธิกำรบดี 27 
2. ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 4 
3. ส ำนักวิทยบริกำร 2 
4. ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 2 
5. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 1 
6. คณะบริหำรศำสตร์ 1 
7. คณะนิติศำสตร์ 1 
8. คณะรัฐศำสตร์ 9 
9. คณะพยำบำลศำสตร์ 2 
10. คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 3 
11. วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 1 
12. โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 1 
13. สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 1 
 รวม 56 

 
4. กำรพัฒนำระบบจอง/บริหำรทรัพยำกร ซึ่งแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบ เพ่ือใช้ในกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรต่ำงๆ ร่วมกันภำยในมหำวิทยำลัย อำทิ กำรจอง/ใช้ห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณต์่ำงๆ รวมไปถึงกำรขอใช้รถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ มีหน่วยงำนเปิดใช้งำนระบบ จ ำนวน 8 หน่วยงำน 
โดย 3 หน่วยงำนใช้งำนระบบแล้ว และ จ ำนวน 5 หน่วยงำนอยู่ระหว่ำงทดลองใช้งำน ประกอบด้วย 

1) เปิดใช้งำนระบบเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ส ำนักคอมคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย คณะรัฐศำสตร์ และคณะ
พยำบำลศำสตร์ 

2) หน่วยงำนที่อยู่ระหว่ำงกำรทดลองใช้งำนระบบ ได้แก่ ส ำนักงำนอธิกำรบดี กองบริกำรกำรศึกษำ คณะ
เกษตรศำสตร์ คณะนิติศำสตร์ และส ำนักวิทยบริกำร  
 

จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่เปิดใช้งานระบบ 
หน่วยงานที่เปิดใช้งาน

ระบบ 
อยูร่ะหว่างการทดลองใชร้ะบบ 

8 3 5 
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ตารางสรุปจ านวนการจองใช้ทรัพยากรทั้งหมดในระบบจอง/บริหารทรัพยากร 
ล าดับที่ ทรัพยากร รวมเวลาใช้งาน ครั้งที่ขอใช้ 

1. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 2C 09 16 วัน 2 ชั่วโมง (386h) 97 
2. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 3C 05-06 15 วัน 21 ชั่วโมง (381h) 90 
3. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 2C 16-17 15 วัน 20 ชั่วโมง 30 นำที (380.5h) 71 
4. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 3C 16-17 13 วัน 15 ชั่วโมง (327h) 68 
5. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1C 15-16 11 วัน 8 ชั่วโมง 30 นำที (272.5h) 55 
6. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 2C 10-11 11 วัน 3 ชั่วโมง 30 นำที (267.5h) 50 
7. ห้องบรรยำยและสัมมนำ 3C 10-11 8 วัน 11 ชั่วโมง 30 นำที (203.5h) 33 
8. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 2C 05-06 4 วัน 1 ชั่วโมง (97h) 22 
9. ห้องประชุม 3C 12 2 วัน 14 ชั่วโมง (62h) 13 
10. ห้องประชุม 4C-05 17 ชั่วโมง (17h) 5 
11. ห้องประชุมช่อพะยอม 10 ชั่วโมง 30 นำที (10.5h) 2 
12 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 2C 07 3 ชั่วโมง 30 นำที (3.5h) 1 
 รวม 100 วัน 8 ชั่วโมง (2408h)  507 

 
5. กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่น MyUBU โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำ บุคลำกร รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้

เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี รวมถึงระบบแจ้งเตือนข่ำวสำรที่ส ำคัญ ได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยผ่ำนกำรใช้งำนในสมำร์ทโฟนระบบปฏิบัติกำร iOS และระบบปฏิบัติกำร Android  
       ข่าวสารและกิจกรรม รวบรวมข่ำวสำรและกิจกรรมที่น่ำสนใจส ำหรับคุณ 
 

         แผนที่และการน าทาง แผนที่ของอำคำรต่ำงๆ รวมถึงเว็บไซต์ และหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
 

         ปฏิทินการศึกษา ตรวจเช็คปฏิทินกำรศึกษำ และบันทึกกิจกรรมที่ต้องกำรลงปฏิทินส่วนตัวได้ 
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จ านวนผู้ใช้งาน แอพพลิเคชั่น MyUBU ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 จ านวนการ
ดาวน์โหลด 

ระบบปฏิบัติการ 
Android 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระบบปฏิบัติการ 
iOS 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม คิดเป็น
ร้อยละ 

ผู้ใช้งำน 220 46.21 256 53.79 476 100 
 

6. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรระบบลงเวลำปฏิบัติงำน  
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มอบหมำยให้ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
ด ำเนินกำรจัดหำและก ำกับดูแลซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรลงเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัยเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรมนุษย์มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
 โดยในกระบวนกำรด ำเนินงำน ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้ด ำเนินกำรติดตั้งจุดให้บริกำร
อุปกรณ์กำรลงเวลำปฏิบัติงำนตำมจุดต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย จ ำนวน 9 จุดบริกำร ประกอบด้วย 1) คณะ
นิติศำสตร์ 2) คณะเกษตรศำสตร์ 3) คณะเกษตรศำสตร์ไร่ฝึก 4) คณะเภสัชศำสตร์ 5) ส ำนักงำนบริหำรกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อม 6) ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 7) ส ำนักงำนอธิกำรบดี(หลังเก่ำ) 8) ส ำนักงำนอธิกำรบดี(หลัง
ใหม่) และ 9) ส ำนักวิทยบริกำร 
 

ตารางแสดงจ านวนข้อมูลจ านวนครั้งผู้ใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติงานแยกตามจุดการติดตั้งอุปกรณ์ 
ล าดับที่ จุดติดตั้งอุปกรณ์ จ านวนครั้งผู้ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 

1 คณะนิติศำสตร์ 1,024 0.83 
2 คณะเกษตรศำสตร์ 19,818 16.13 
3 คณะเกษตรศำสตร์ไร่ฝึก 6,172 5.02 
4 คณะเภสัชศำสตร์ 13,727 11.17 
5 ส ำนักงำนบริหำรกำยภำพและสิ่งแวดล้อม 11,883 9.67 
6 ส ำนักคอมพิวเตอร์เครือข่ำย 9,526 7.75 
7 ส ำนักงำนอธิกำรบดี(หลังเก่ำ) 25,464 20.73 
8 ส ำนักงำนอธิกำรบดี(หลังใหม่) 23,535 19.16 
9 ส ำนักวิทยบริกำร 11,692 9.52  

รวม 122,841 100.00 
 

7. ระบบบริกำรนักศึกษำแบบ One Stop Service 
 ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยได้ด ำเนินกำรจัดหำระบบบริกำร
นักศึกษำแบบ One Stop Service เพ่ือรองรับกำรให้บริกำรมหำวิทยำลัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน ซึ่งแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดหำระบบให้บริกำร One Stop Service ที่สำมำรถแสดงข้อมูล
และให้บริกำรต่ำงๆ อำทิ 1) ระบบกำรแสดงเกรดนักศึกษำ  2) ระบบกำรขอ Account เพ่ือใช้งำนอินเทอร์เน็ต 3) 
ระบบกำรแสดงข้อมูลกิจกรรมนักศึกษำ 4) ระบบแสดงทุนนักศึกษำ เช่น ข้อมูลขอทุนกำรศึกษำออนไลน์ และ 5) 
ระบบกำรยืมคืนหนังสือห้องสมุด 

8. กำรพัฒนำระบบจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ระบบ UBU LMS โดยส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
ร่วมกับคณะภำยในมหำวิทยำลัย จัดให้มีบริกำรระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์(ระบบ UBU LMS : Ubon 
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Ratchathai University Learning Management System) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนของอำจำรย์และนักศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 ซึ่งผู้ใช้สำมำรถท ำกำรสร้ำงบทเรียนแบบออนไลน์ในระบบเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบที่ผู้สอนต้องกำร มีระบบกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงนักเรียนเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน 

 

9. ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ซึ่งระบบนี้ได้มีกำรปรับปรุง
และพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้งำนเพ่ิมเติมจำกรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของกำรพัฒนำระบบขึ้น
เพ่ือใช้ด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน ได้แก่ 1) ระบบแจ้งสถำนกำรณ์ปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
ระบบกำรบันทึกสถำนกำรณ์ปฏิบัติงำน, รำยงำนสถำนกำรณ์ปฏิบัติงำน 2) ระบบแจ้งเวียนภำยใน ประกอบด้วย 
สำยด่วน, เอกสำรเวียน/หนังสือเวียน, ข่ำวบุคลำกร, ค ำสั่ง, ประกำศ เป็นต้น 3) ข้อมูลครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นรำยละเอียด
รำยกำรครุภัณฑ์ประจ ำปีของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 



Annual Report 2018 Office of Computer and Networking 

ห น้ า  36 | 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับการพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 
 

มาตรการ 
1. ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรกำรบริกำรวิชำกำรและซ่อมบ ำรุงเชิงรุกโดยใช้กำรมีส่วนร่วม

และใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจ 
2. พัฒนำระบบกำรบริกำรวิชำกำรให้มีควำมยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 
3. สนับสนุนให้ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตัวเอง กำรวิจัยและกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและรองรับระบบกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 

4. พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร กับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

5. พัฒนำพ้ืนที่ส ำหรับให้บริกำร กำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ (Smart Learning) ส ำหรับนักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกร 

6. พัฒนำช่องทำงและรูปแบบกำรให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

ในรอบปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ที่
ด ำเนินงำนภำยใต้กลยุทธ์ที่ 3 มีกิจกรรม/โครงกำร ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณบูรณำกำร
เชิงยุทธ์ศำสตร์ ในกำรด ำเนินงำนจัดกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนโนโลยีดิจิทัล ภำยในกำรด ำเนินงำนกิจกรรม “พัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรด้ำน ICT รองรับ Digital Economy” วัตถุประสงค์โครงกำร : เพ่ือให้ควำมรู้และพัฒนำ ทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิตอลให้แก่ประชำชน และผู้ประกอบอำชีพในสำขำที่เกี่ยวข้อง ให้สำมำรถน ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และประยุกต์ใช้เพ่ือกำรพัฒนำงำน สร้ำงนวัตกรรมและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เป้ำหมำย
โครงกำร : เพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจ และสร้ำงควำมเท่ำเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล 
 ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำน ICT รองรับ Digital Economyในปี 2561 ได้มี
กำรจัดอบรมเพ่ือให้ควำมรู้แก่ กลุ่มเป้ำหมำยที่เรำก ำหนดไว้ได้อย่ำงครบถ้วน ทั้งกลุ่มประชำชนทั่วไป นักเรียน 
นักศึกษำ ผู้ประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องเฉพำะด้ำน ผู้สอบวิชำชีพมำตรฐำนไอที ผู้เข้ำอบรมกำรใช้เทคโนโลยีด้ำน
สมองกลฝังตัว กลุ่มครู อำจำรย์ ผู้สอนในโรงเรียนและมำหำวิทยำลัย ผู้บริหำร ผู้ดูแล และผู้ปฏิบัติงำนดูแลระบบ 
ซึ่งในปีนี้ได้มีกำรจัดอบรมตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์-เดือนกันยำยน รวมทั้งสิ้น 128 รอบ และมีผู้ที่สนใจเข้ำร่วมอบรม
ตลอดระยะเวลำที่จัดอบรมทั้งสิ้น 7,127 คน 

- ร้อยละของผู้เข้ำอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (เป้ำหมำย : ร้อยละ 70) จำกผลกำรด ำเนินงำน
จัดกำรอบรมให้ควำมรู้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ร้อยละกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อย
ละ  89.33  (ระดับ 4.46 คะแนน) 

- ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม (เป้ำหมำย : ระดับ 4.00) จำกผลกำรด ำเนินระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำรับกำรอบรม เท่ำกับระดับ  4.46 คะแนน  (คิดเป็นร้อยละ 89.25) 
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ตารางสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ล าดับ

ที ่
ประเภท/กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้ร่วมโครงการ
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 ประชำชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษำ  4,587 64.36 
2 เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐ ผู้น ำชุมชน   1,590 22.31 
3 ผู้ประกอบอำชีพในสำขำที่เก่ียวข้องด้ำนเทคโนโลยี    74 1.04 
4 ผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพไอที    58 0.81 
5 ผู้เข้ำรับกำรอบรมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิตอล โดยเฉพำะ

ด้ำนสมองกลฝังตัว IOT  
310 4.35 

6 ผู้บริหำร ผู้ดูแล และผู้ปฏิบัติงำน  40 0.56 
7 ครู อำจำรย์ ผู้สอนในโรงเรียนและมหำวิทยำลัย   468 6.57  

รวมทั้งสิ้น 7,127 100.00 
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2. โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(Smart Farmer) 
 วัตถุประสงค์หลักในกำรด ำเนินงำนโครงกำร เพ่ือ 1) เพ่ือขยำยศักยภำพในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ด้ำนเกษตรอัจฉริยะสู่เกษตรกรและประชำชนผู้สนใจให้สำมำรถน ำ เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในภำคกำรเกษตร และ  
2) เพ่ือเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และเป็นสถำนที่ทดลองจริงให้กับเกษตรกรเพ่ือน ำไปใช้ได้จริง
อย่ำงเป็นรูปธรรม ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย คือ เป็นเกษตรกรและประชำชนทั่วไป ซึ่งมีผล
กำรด ำเนินงำนในภำพรวม ประกอบด้วย 

1) มีกำรส ำรวจและออกแบบระดับพื้นท่ีเพ่ือจัดท ำแผนที่แสดงระดับ และผังกำรปรับพ้ืนที่ 
2) ด ำเนินกำรปรับพ้ืนที่ส ำหรับเป็นพื้นที่ปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จ ำนวน 40 ไร่ 
3) ติดตั้งโรงเรือนปลูกพืชในระบบปิดเพิ่มเติมจ ำนวน 2 โรง (ย้ำยมำติดตั้ง 1 โรง) 
4) ติดตั้งระบบควบคุมกำรให้น้ ำและระบำยอำกำศแบบตั้งค่ำได้ 
5) จัดกำรอบรมแก่ เกษตรกรและผู้ที่สนใจ จ ำนวน 280 คน 
6) มีกำรเข้ำศึกษำดูงำนจำกกลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจต่ำงๆ 

ตารางแสดงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของโครงการ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 

แผน ผล 
1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 85 ร้อยละ 125 
2. ควำมพึงพอใจของผู้ร่วมโครงกำร ร้อยละ 95 ร้อยละ 85 
3. ผู้ร่วมโครงกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 ร้อยละ 85 

 

ตารางแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ล าดับที่ หมวดรายจ่าย จ านวนงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 

1 ค่ำตอบแทน 19,450.00 0.83 
2 ค่ำอำหำร/อำหำรว่ำง 153,600.00 6.52 
3 ค่ำใช้สอย 214,796.20 9.12 
4 ค่ำวัสดุ 288,738.65 12.26 
5 ค่ำครุภัณฑ์ 570,686.20 24.22 
6 ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 1,108,796.20 47.06 

รวมทั้งสิ้น 2,356,067.25 100.00 
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3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
 กำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ของหน่วยงำน ก ำหนดวัตถุประสงค์หลัก 1) เพ่ือดูแลและรักษำ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ให้มีอำยุกำรใช้งำนที่เหมำะสมและคุ้มค่ำต่อกำรใช้งำน และ 2) 
เพ่ือกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรรองรับกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทีม่ีประสิทธิภำพ 
 ในกระบวนกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของโครงกำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้จัดหำครุภัณฑ์
ของหน่วยงำน ประกอบด้วย 
 

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดหาครุภัณฑ์ภายในโครงการ 
ที ่ ประเภทครุภัณฑ์ รายละเอียด งบประมาณ(บาท) 
1 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ระบบกำร รับ-ส่ง เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 840,000 
2 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ระบบกำรตรวจสอบและเฝ้ำระวังกำรท ำงำนของระบบ

สำรสนเทศ (Monitoring Management System) 
40,000 

3 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 1,631,300 
4 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ระบบเครือข่ำยหลักมหำวิทยำลัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรข่ำยเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6,480,000 

5 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ระบบบริกำรนักศึกษำแบบ One Stop Service 1,910,000 
6 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ระบบลงเวลำปฏิบัติงำน 550,000 
7 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 3,170,000 

รวมทั้งสิ้น 14,621,300 
 

4. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร ได้แก่ 1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ให้มี

สภำพดีและพร้อมให้บริกำรอยู่เสมอ และสำมำรถรองรับกิจกรรมด้ำนกำรเรียนกำรสอน และ  2) กำรบริกำร
วิชำกำรที่สอดคล้องตำมพันธกิจของส ำนักฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้ง เพ่ือดูแลและรักษำคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงภำยในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ให้มีอำยุกำรใช้งำนที่เหมำะสม คุ้มค่ำ และทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยในโครงกำรนี้ ได้มีกำรจัดท ำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 ห้อง คือ  

1) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 3C 05-06 และ 
2) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 3C 16-17   
เปิดให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร รวมถึงหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้

บริกำรผ่ำนระบบกำรจองห้องออนไลน์ http://booking.ubu.ac.th/booked 
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สรุปข้อมูลการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องอ่ืนๆ แยกตามประเภทการใช้งาน 

หมายเลขห้อง 
จ านวนผู้ใช้บริการ (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
การเรียนการสอน 

อบรมและบริการ
วิชาการ 

อ่ืนๆ รวม 

1 C 15-16 600 2,520 120 3,240 11.61 
2C 05-06 420 540 120 1,080 3.87 
2C 09 2,850 210 30 3,090 11.07 
2C 10-11 1,140 1,620 

 

2,760 9.89 
2C 16-17 3,480 1,920 60 5,460 19.56 
3C 05-06 2,550 1,800 

 
4,350 15.59 

3C010-11 800 1,920 560 3,280 11.75 
3C 12 

 

75 150 225 0.81 
3C 16-17 3,150 1,100 50 4,300 15.41 
4C 05 

  

125 125 0.45 
ผลรวมทั้งหมด 14,990 11,705 1,215 27,910 100.00 

 
กราฟแสดงข้อมูลการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องอ่ืนๆ แยกตามประเภทการใช้งาน 
 

 
 



Annual Report 2018 Office of Computer and Networking 

ห น้ า  41 | 80 

สรุปข้อมูลการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องอ่ืนๆ แยกระยะเวลาให้บริการ 

หมายเลขห้อง 
ระยะเวลาให้บริการ (ชั่วโมง) 

คิดเป็นร้อยละ 
การเรียนการสอน 

อบรมและบริการ
วิชาการ 

อ่ืน ๆ รวม 

1 C 15-16 34.50 285.00 5.00 324.50 11.77 
2C 05-06 20.00 49.50 4.50 74.00 2.68 
2C 09 357.00 49.50 2.00 408.50 14.82 
2C 10-11 81.50 176.50 10.00 268.00 9.72 
2C 16-17 189.00 188.50 2.00 379.50 13.77 
3C 05-06 222.00 281.00 

 
503.00 18.25 

3C010-11 30.00 243.50 26.00 299.50 10.87 
3C 12 

 
23.00 52.50 75.50 2.74 

3C 16-17 212.00 186.00 3.00 401.00 14.55 
4C 05 

  
23.00 23.00 0.83 

ผลรวมทั้งหมด 1,146.00 1,482.50 128.00 2,756.50 100.00 
 
สรุปการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์แยกตามห้องที่ให้บริการ 

ประเภทห้อง 
ขนาด
ความจุ 

จ านวนผู้ใช้บริการ/สัปดาห์ 
(คน) 

ระยะเวลาให้บริการ/สัปดาห์ 
(ชั่วโมง) 

ให ้
บริการได้ 

ใช้บริการ
จริง 

ร้อยละ
ผู้ใช้บริการ 

ให ้
บริการ

ได้ 

ใช้ 
บริการ
จริง 

ร้อยละ
ชั่วโมงที่ใช้

บริการ 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์ 60 เครื่อง 300 203 11.63 40 20.09 11.67 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์ 60 เครื่อง 300 68 3.89 40 4.63 2.69 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์ 60 เครื่อง 300 193 11.05 40 25.53 14.83 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์ 60 เครื่อง 300 173 9.91 40 16.75 9.73 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์ 60 เครื่อง 300 341 19.53 40 23.72 13.78 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์ 50 เครื่อง 250 272 15.58 40 31.44 18.27 
ห้องประชุม/สัมมนำ 60 ที่น่ัง 300 205 11.74 40 18.72 10.88 
ห้องประชุม/สัมมนำ 15 ที่น่ัง 75 14 0.80 40 4.72 2.74 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์ 50 เครื่อง 250 269 15.41 40 25.06 14.56 
ห้องประชุม/สัมมนำ 25 ที่น่ัง 125 8 0.46 40 1.44 0.84 

รวมท้ังสิ้น 2500 1746 100.00 400 172.1 100.00 
 

นอกจำกกำรให้ปรับปรุงและให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ลำคำรสถำนที่ อีกหนึ่งกำรให้บริกำร
ของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ที่ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง คือ กำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำมำรถสรุปข้อมูลกำรให้บริกำรได้ ดังนี้ 
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สรุปข้อมูลการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ล าดับที่ 
รายการ

อุปกรณ์ที่
ซ่อม 

อยู่
ระหว่าง
การซ่อม
บ ารุง 

ไม่
สามารถ

ซ่อม
บ ารุงได้ 

ซ่อม
บ ารุง

แล้วเสร็จ 

รอ
ด าเนินการ 

รออะไหล่ 
รวม

ทั้งสิ้น 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 Notebook 1 
 

21 4 1 27 25.96 
2 Scanner 1 

 
1 

  
2 1.92 

3 TABLET 
  

1 
  

1 0.96 
4 UPS 

  
1 

  
1 0.96 

5 คอมพิวเตอร์ 
 

3 51 
 

1 55 52.88 
6 ปริ้นเตอร์ 2 1 13 

  
16 15.38 

7 มอนิเตอร์ 
  

2 
  

2 1.92 
ผลรวมทั้งสิ้น 4 4 90 4 2 104 100.00 

 
กราฟแสดงข้อมูลการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ 
1. มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพสอดคล้องตำมพันธกิจและตอบสนองต่อกำรพัฒนำ 

โดยบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำให้บูรณำกำรสู่กำรปฏิบัติงำนประจ ำ  และกำรสร้ำงเป็น

แนวปฏิบัติที่ดี 
3. พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เพื่อกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมกำรสร้ำงและมีส่วนร่วมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
5. ส่งเสริมกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ภำยในองค์กร 
6. มีระบบบริหำรกำรเงินและงบประมำณท่ีมีประสิทธิภำพ 
7. ส่งเสริมกำรวิเครำะห์ วิจัยเพื่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร 
8. สร้ำงเสริมกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 

 

ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ที่
ด ำเนินงำนภำยใต้กลยุทธ์ที่ 4 ซึ่งมีกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

1. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน วัตถุประสงค์หลักในกำรด ำเนินงำนโครงกำร
เพ่ือกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงและวิธีกำรในกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อมหำวิทยำลัยตำมตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน รวมทั้งเพ่ือกำรน ำผลจำ
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนน ำไปใช้เพ่ือกำร
วำงแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเพ่ือ
วำงระบบกำรควบคุม ประเด็นควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ อัน
จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย
ตำมภำรกิจของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  
 ได้จัดกิจกรรมภำยใต้โครงกำร ได้แก่ 1) กำร
จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2560 ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยเพ่ือใช้ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี
ที่ผ่ำนมำให้ประชำคมได้ทรำบ 
 2) กำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยได้
ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในหน่วยงำนโดยพิจำรณำวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงจ ำนวนในแผนทั้งหมด 4 
ควำมเสี่ยง โดยสำมำรถด ำเนินจัดกำรประเด็นควำมเสี่ยงแล้วเสร็จจ ำนวน 3 ประเด็น ในส่วนประเด็นควำมเสี่ยงที่
ด ำเนินกำรแต่ยังไม่แล้วเสร็จ จ ำนวน 1 ประเด็น คือ ระบบกำรควบคุมกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูล ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย มีกำรด ำเนินงำนตำมข้ันตอน แต่ยังไม่แล้วเสร็จในขั้นตอนของกำรประกำศใช้นโยบำยและแนวปฏิบัติกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศมหำวิทยำลัย เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรน ำเสนอให้คณะกรรมกำรธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์พิจำรณำ โดยเบื้องต้นหน่วยงำนดังกล่ำวได้พิจำรณำเบื้องต้นแล้ว เห็นควรให้แก้ไขและเพ่ิมเติม
รำยละเอียดด้ำนแนวปฏิบัติต่ำงๆ เพ่ือให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ 
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2. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้รับอนุมัติให้จัดท ำวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมกำรใช้อินเตอร์เน็ตของ
บุคลำกรสำยสนับสนุนมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี” โดยมีรำยละเอียดรำยงำนผลกำรวิจัย ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษำพฤติกรรมกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตของบุคลำกรสำยสนับสนุน
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และ 2) เพ่ือน ำข้อมูลกำรศึกษำที่เป็นปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตของ
บุคลำกรสำยสนับสนุนมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีมำเสนอแนะแนวทำงในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรอินเตอร์ให้เกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้คือ  บุคลำกรสำยสนับสนุน
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำแนกตำมคณะ จ ำนวน 230 คน โดยคิด 15% จำกประชำกร สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบสมมติฐำนควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่ำง(T-test) และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว Anova ทดสอบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ
รำยคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนมำก(ร้อยละ 73.48) เป็นเพศหญิง และเป็น
เพศชำย ร้อยละ 26.52 ส่วนมำก(ร้อยละ  41.74) มีช่วงอำยุ 31 – 40 ปี 
รองลงมำร้อยละ 34.35 และน้อยที่สุด คือ บุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีช่วง
ต่ ำกว่ำ 30 ปี และกลุ่มตัวอย่ำงมีจ ำนวนมำกที่สุด(ร้อยละ13.48) คือ 
บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี รองลงมำร้อยละ 11.74 
สังกัดคณะวิทยำศำสตร์  และจำกวิทยำลัยแพทย์ศำสตร์และกำร
สำธำรณสุข 

ภำพรวมของระดับพฤติกรรมกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน ในกำรประเมินผลทั้ง 3 ด้ำน อยู่ในระดับมำก โดย
มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 3.74  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.483 ซึ่ง
สำมำรถจ ำแนกระดับ ดังนี้ 1) ระดับพฤติกรรมกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตด้ำน
กำรติดต่อสื่อสำร ซึ่งค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นจัดได้ว่ำอยู่ในระดับสูง ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.47 ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ซึ่งค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.20 และด้ำนควำมบันเทิง เท่ำกับ 2.54 

พบว่ำ พฤติกรรมกำรใช้อินเตอร์เน็ตของบุคลำกรสำยสนับสนุนมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำแนกตำม
ปัจจัยส่วนบุคคลเพศ พบว่ำ พฤติกรรมกำรใช้อินเตอร์ บุคลำกรสำยสนับสนุนชำยและนักศึกษำหญิงโดยรวม และ
เป็นรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐำน H0 และยอมรับ H1 
พฤติกรรมกำรใช้อินเตอร์เน็ตของบุคลำกรสำยสนับสนุนมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำแนกตำมปัจจัยอำยุ พบว่ำ 
พฤติกรรมกำรใช้อินเตอร์ของบุคลำกรสำยสนับสนุนโดยรวมแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐำน H1 และยอมรับ H0 และพฤติกรรมกำรใช้อินเตอร์เน็ตของบุคลำกรสำยสนับสนุนมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี จ ำแนกตำมปัจจัยสังกัดคณะ พบว่ำ พฤติกรรมกำรใช้อินเตอร์ของบุคลำกรสำยสนับสนุนโดยรวมไม่
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐำน H0 และยอมรับ H1 เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ด้ำน พบว่ำ บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดคณะที่แตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรใช้อินเตอร์เน็ต ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้ำนอ่ืนๆ ไม่แตกต่ำงกัน จึงท ำกำรทดสอบควำมตกต่ำง
ระหว่ำงกลุ่มโดยกำรทดสอบเป็นรำยคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 
 ระดับปัญหำกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต พบว่ำ ส่วนใหญ่ประสบปัญหำ ในเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง 
ใช้งำนไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 17.60 รองลงมำ คือ ปัญหำระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตขัดข้องบ่อย คิดเป็นร้อยละ 
15.23 และปัญหำเกี่ยวกับระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตช้ำ รอนำน คิดเป็นร้อยละ 13.50 
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3. โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อการให้บริการ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยบรรจุ
โครงกำรนี้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรด ำเนินงำนเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่อำคำรและ
สถำนที่ภำยในให้มีควำมเหมำะสมและควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรให้บริกำร เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบอำคำรให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดึงดูดให้ผู้รับบริกำรเข้ำใช้บริกำรและพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมทั้งกำรจัดหำอุปกรณ์
ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรองรับกำรให้บริกำร โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รำยกำรที่วำงแผนกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร คือ กำรปรับปรุงพ้ืนที่ส ำหรับให้บริกำร Smart Learning Zone I และกำรจัดหำ
เครื่องปรับอำกำศส ำหรับติดตั้งในจุดกำรให้บริกำรภำยในอำคำร 

4. โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยบรรจุโครงกำรนี้ในแผนกำรปฏิบัติกำรโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ด ำเนินงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสำธำรณูปโภคของหน่วยงำน ทั้งในส่วนของกำร
บริหำรจัดกำรค่ำไฟฟ้ำ และกำรเช่ำสัญญำณลิงค์ส ำรองเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น 

5. โครงการบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยบรรจุโครงกำรบริหำรจัดกำรค่ำจ้ำงบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรภำยในเกี่ยวกับ
เงินเดือน และค่ำจ้ำงบุคลำกรของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยในส่วนของพนักงำนมหำวิทยำลัย และลูกจ้ำง
ชั่วครำว ประเภทใช้เงินนอกงบประมำณ เพ่ือให้กำรจ่ำยเงินเดือนตรงตำมเวลำ และบุคลำกรมีขวัญและก ำลังใจที่ดี
ในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรสร้ำงเสริมควำมสุขให้บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 

6. โครงการสร้างสุของค์กร 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้มีกำรบรรจุโครงกำรสร้ำงสุของค์กรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรตนเองของบุคลำกรในกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 2) เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
กำรท ำงำนเป็นทีม และฝึกกำรเรียนรู้ร่วมกัน และ 3) เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยมีพลังใน
กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มีทัศนคติที่ดีต่องำน ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน หน่วยงำน เพ่ือนร่วมงำน ผู้มำใช้บริกำร 
พร้อมทั้งมีควำมสำมัคคี เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีชีวิตมีควำมรัก มีกำรเรียนรู้ มีกำรสื่อสำรเชื่อมโยงที่ดีต่อกัน 
 ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรสร้ำงสุของค์กร ประกอบด้วย
กิจกรรมกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี, กำรสนับสนุนสวัสดิกำรบุคลำกร, กำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ และ
กิจกรรมผู้บริหำรพบปะบุคลำกร 
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7. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 เป็นกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงและขยำยช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ของส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ให้กับนักศึกษำ บุคลำกร และหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยและเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
และน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจใช้เป็นแนวทำงปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
หน่วยงำน เพ่ือรองรับกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

8. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรการเรียนรู้ 
 กำรบรรจุโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีโดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรด ำเนินงำนเพ่ือบริหำร
จัดกำรกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ซึ่งในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรได้มีกำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

1) กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มงคล  
ปุษยตำนนท์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บงกช  สุขอนันต์ มีบุคลำกรภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย และ
บุคลำกรส ำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำร
จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน เพ่ือน ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนใปใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งข้ึนขึ้นเมื่อวันที่ 20 
มิถุนำยน 2561 

2) กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรระบบ VPN เพ่ือสนับสนุนกำรให้บริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรม ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของคณะ/หน่วยงำน และบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 
สิงหำคม 2561 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรระบบ VPN เพ่ือสนับสนุนกำรให้บริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย และเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้งำนระบบ VPN สนับสนุนกำร
ท ำงำนและให้บริกำรแก่บคุลำกร และนักศึกษำภำยในหน่วยงำน 

9. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 วัตถุประสงค์หลักในกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพรองรับกำรให้บริกำรในทุกๆด้ำน อำทิ กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป, กำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย และกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย เป็นต้น 

10. โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 มีวัตถุประสงค์หลักในกำรจัดโครงกำร เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
บุคลำกร กำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือ
พัฒนำบุคลำกรให้เพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ทำวิชำกำร เพ่ือให้ได้บุคลำกรที่มีคุณภำพที่สำมำรถน ำควำมรู้
และประสบกำรณ์มำใช้ประโยชน์ ในรอบปี 2561 มีหัวข้อกำรเข้ำร่วมกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และพัฒนำศักยภำพ ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ช่วงระยะเวลา ชื่อ - สกุล หัวข้อ หลักสูตรที่เข้ารับอบรม/สัมมนา 
1 พฤศจิกำยน 

2560 
นำยจิรำนุวัฒน ์จันทรุกขำ Hyper Converged and wireless Integrated 

Infrastructure for campus system 
2 ธันวำคม 2560 นำยภำคินัย บุญไพโรจน ์ กำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนบรหิำรและ

ธุรกำร ครั้งท่ี 6 เรื่อง "เพิ่มประสิทธิภำพงำนบริหำร" 
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ล าดับที ่ ช่วงระยะเวลา ชื่อ - สกุล หัวข้อ หลักสูตรที่เข้ารับอบรม/สัมมนา 
นำงสำวอังคณำ ปัญญำ กำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนบรหิำรและ

ธุรกำร ครั้งท่ี 6 เรื่อง "เพิ่มประสิทธิภำพงำนบริหำร" 
นำยปรีชำพล ภวภูตำนนท์ ณ 
มหำสำรคำม 

กำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนบรหิำรและ
ธุรกำร ครั้งท่ี 6 เรื่อง "เพิ่มประสิทธิภำพงำนบริหำร" 

นำงรัชน ีนิคมเขตต ์ กำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนบรหิำรและ
ธุรกำร ครั้งท่ี 6 เรื่อง "เพิ่มประสิทธิภำพงำนบริหำร" 

นำยฉัตรชัย พรหมนำ กำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนบรหิำรและ
ธุรกำร ครั้งท่ี 6 เรื่อง "เพิ่มประสิทธิภำพงำนบริหำร" 

3 มกรำคม 2561 นำยวิชิต ค ำพิภำค ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลย ี

นำยธนศักดิ ์ท่ำโพธ์ิ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์

นำยสุรศักดิ ์ศรีวิเศษ กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อ
พัฒนำกำรศึกษำ wunca 36 

นำยวิมล แสวงวงศ ์ กำรจัดกำรและติดตั้งระบบ Multi - Protocol VPN 
ด้วย Open Source 

นำงสำวกรรณิกำร์พร กุลบุญญำ กำรจัดกำรและติดตั้งระบบ Multi - Protocol VPN 
ด้วย Open Source 

นำงสำวทัศนีย ์หนองกก ประมวลผล Big Data ด้วย Apache Hive และ Tez-
engine บน Container ของ Hadoop Cluster 

นำงสำวกมลวรรณ จันทป กำรพัฒนำ Hybrid Mobile Application ด้วย IONIC 
Framework 

นำยชิตชัย เลิศศริิวัฒนวงศ์ กำรพัฒนำ Hybrid Mobile Application ด้วย IONIC 
Framework 

4 กุมภำพันธ์ 
2561 

นำงสำววำสนำ สะอำด กำรท ำวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรส ำหรับบุคลำกรสำย
สนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ครัง้ที่ 6 

5 มีนำคม 2561 นำงอรุณศร ีโพธิโกฏ ิ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยเงินภำครัฐ 
6 มิถุนำยน 2561 นำงสำวอำรีรตัน ์วงศ์สุวรรณ Power BI Desktop for Business Analytics 
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11. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้จัดกิจกรรม/โครงกำรที่เก่ียวข้องกับ
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อำทิ 

1) กิจกรรมกำรส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีของบุคลำกร
ภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย และเพ่ือเป็นกำรส่งมอบควำมสุขให้แก่บุคลำกรเนื่องในกิจกรรมกำรส่งท้ำย
ปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

2) กิจกรรมสงกรำนต์สืบสำนวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นกำรร่วมท ำบุญสรงน้ ำพระและรดน้ ำด ำหัวผู้ใหญ่ 
สร้ำงส ำนึกอันเป็นกุศลให้เกิดแก่บุคคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย โดยไดเ้ล็งเห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญ
ของวันสงกรำนต์ ในกำรที่เป็นวันที่ก่อให้เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคีในชุมชน ร่วมทั้งเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ และศิลปวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อไป รูปแบบกิจกรรมได้แก่ 
กำรรับประทำนอำหำรร่วมกัน บุคลำกรร่วมสรงน้ ำพระ และรดน้ ำขอพรจำกคณะผู้บริหำร ณ บริเวณลำนชั้น 1 
หน้ำตึกส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
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3) กิจกรรมกำรท ำบุญเลี้ยงพระวันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ตำมที่ส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยมีประวัติกำรจัดตั้งหน่วยงำนเพ่ือเป็นหน่วยงำนสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จัดกิจกรรมข้ึนในวันที่ 6 กรกฎำคม 2561  

 
4) กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ เครื่องสังฆทำน เนื่องในวันเข้ำพรรษำ รูปแบบกิจกรรม คือ บุคลำกร

ภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ร่วมกันถวำยเทียนพรรษำ สังฆทำน และผ้ำอำบน้ ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่ง
กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 สิงหำคม 2561 ณ วัดป่ำอรัญญวำสี อ ำเภอวำรินช ำรำบ 

12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 วัตถุประสงค์หลักในกำรบรรจุโครงกำรนี้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือจัด
ประชุมสัมมนำทบทวนและก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีให้มีควำมสอดคล้องพันธกิจและรองรับกำร
ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศสูงสุด โดยในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
จัดกิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ดังนี้ 

1) กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนโครงกำรและแผนปฏิบัติงำนรำยบุคคล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561” ระหว่ำงวันที่ 20-23 พฤศจิกำยน 2560 ซึ่งมีประเด็นและหัวข้อในกำรสัมมนำเชิง
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ปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนโครงกำรและแผนปฏิบัติงำนรำยบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561”
ดังนี้ 

- ประชุมระดุมควำมคิดเห็นและน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคจุดแข็งจุดอ่อนแนวทำงกำร
พัฒนำจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้บริกำรของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้แก่ ตัวแทนคณะ/ส ำนัก 
ตัวแทนนักศึกษำ/สโมสรนักศึกษำ 

- ผู้บริหำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งนโยบำยกำรบริหำรงำน 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

- ทบทวนกำรก ำหนดปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) 
- แบ่งกลุ่ม(ตำมฝ่ำย/ภำรกิจ)จัดท ำแผนปฏิบัติงำนโครงกำรและแผนปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคลประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561 
- แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรเพ่ือพิจำรณำแนวทำงพัฒนำส ำนักคอมพิวเตอร์

และเครือข่ำย 

 
2) กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนและเตรียมควำมพร้อมรำยละเอียดกิจกรรม/โครงเพ่ือเสนอขอบรรจุใน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยจัดขึ้นในช่วงระหว่ำงวันที่ 11-13 พฤษภำคม 2561 ซึ่งส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน ณ (1) ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (2) ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ(TCDC) และ (3) เข้ำร่วมงำน EdTex 2018”  
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3) กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  “ทบทวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562” ระหว่ำงวันที่ 21 
– 22 พฤษภำคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

13. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 วัตถุประสงค์หลักในกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ือด ำเนินงำนตำมข้ันตอนระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในขั้นตอนกำรจัดเตรียมเอกสำร กำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
กำรประชุมเพ่ือประเมินตนเองของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย เพ่ือกำรติดตำมและประเมินผลกำรประกัน
คุณภำพ เพ่ือพัฒนำและยกระดับควำมรู้ขององค์กรที่จะขับเคลื่อนสู่ระบบประกันคุณภำพของส ำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย โดยทุกคนมีส่วนในกำรรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรตรวจประเมินกำร
ประกันคุณภำพภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
 ทั้งนี้ ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้จัดกิจกรรมภำยใต้
โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ดังนี้ 

1) กำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน ตำมค ำสั่งส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยที่ 
023/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย เพ่ือให้กำรประกัน
คุณภำพของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร ซ่ึง
วัตถุประสงค์หลักในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือเป็นกำรสร้ำงระบบและกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย และระดับคุณภำพมำตรฐำนที่ก ำหนด รวมทั้งประชุม
คณะกรรมกำรเพ่ือร่วมกันก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน และแผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพของส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนด ำเนินกำรประกันคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง และก ำกับดูแลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 

2) กิจกรรม “ศึกษำดูงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ ปีงบประมำณ 
2561” ระหว่ำงวันที่ 19-22 สิงหำคม 2561 โดยในปีงบประมำณ  2561 ระดับส ำนักใช้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพ 
ตำมคู่มือเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับพ้ืนฐำน ฉบับที่ 2 หรือ ฉบับปรับปรุง ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.)  ในกำรนี้เพ่ือให้เป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ และสร้ำง
มำตรฐำนกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกร และเพ่ือพัฒนำงำนและองค์กรที่มีประสิทธิภำพจึงได้จัดกำรศึกษำดูงำนของ
หน่วยงำนสนับสนุนส ำนักขึ้น ผู้บริหำรและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยประกันคุณภำพ
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอก โดยกำรศึกษำดูงำนในครั้งนี้ พิจำรณำหน่วยงำนที่ไปศึกษำดูงำน ได้แก่ 

- ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดนนทบุรี ได้รับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(PMQA) หมวด 1, หมวด 2, หมวด 4 และ หมวด 6 
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- ส ำนักงำนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้รับรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
หมวด 1 และหมวด 3 

- มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน กรุงเทพมหำนคร ใช้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำร
ด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) ทั้งองค์กร 
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3) กิจกรรมกำรรับตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 โดยผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ตำมตัวบ่งชี้ตำมเกณฑ์ สกอ. 
องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรของส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำเพ่ือกำรก ำกับ
ติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงำน จ ำนวน 
8 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 4.88 คะแนน บรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ไว้ที่ระดับ 4.88 คะแนน และผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำ
ตำมบทบำท/พันธกิจของหน่วยงำน จ ำนวน 7 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรด ำเนินงำน
เท่ำกับ 5.00 คะแนน ซ่ึงบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยมีรำยละเอียดผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตำรำง ดังนี้ 
 

ตารางผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของ
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปี 2560 พัฒนา 
การ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปี 2560 พัฒนา 
การ ค่าเป้าหมาย ผลประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลประเมิน 

4.88 4.88 4.88 คงท่ี 5 5.0 4.5 ดีขึ้น 
 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามองค์ประกอบ 
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 ทั้งนี้ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน แยกรำยตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรของส ำนัก/
หน่วยงำนเทียบเท่ำเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงำน มีจ ำนวน
ทั้งหมด 8 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำตำมบทบำท/พันธกิจของหน่วยงำน มีจ ำนวนทั้งหมด 7 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ 
ตารางผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตาม
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ผลงาน(ข้อ) คะแนน 
องค์ประกอบที่ 1 การ
บริหารของส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อ
การก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

1. กระบวนกำรพัฒนำแผน  7 ข้อ 1-7 5.00 5.00 
2. ระบบพัฒนำบุคลำกร 7 ข้อ 1-7 5.00 5.00 
3. ภำวะผู้น ำ 6 ข้อ 1-6 5.00 5.00 
4. กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่หน่วยงำนเรียนรู้ 5 ข้อ 1-5 5.00 5.00 
5. ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 6 ข้อ 1-6 5.00 5.00 
6 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 5 ข้อ 1-5 4.00 4.00 
7. ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ
ภำยใน 

5 ข้อ 1-5 5.00 5.00 

8. กระบวนกำรประเมินควำมพงึพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนัก/
หน่วยงำนเทียบเท่ำ 

5 ข้อ 1-5 5.00 5.00 

รวมทุกตัวบ่งชี้ 4.88 4.88 
องค์ประกอบ 2 การ
พัฒนาตามบทบาท/
พันธกิจของหน่วยงาน 

2.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพฒันำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและตัดสินใจ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  

5 ข้อ 1-5 5.00 4.00 

2.2 มีระบบกำรประเมินควำมพงึพอใจของ
ผู้ใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  

5 ข้อ 1-5 5.00 5.00 

2.3 ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรซ่อม
บ ำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

5 ข้อ 1-5 5.00 3.00 

2.4 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพฒันำ
ระบบสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลยัด้วย
โครงข่ำยดิจิตอล 

5 ข้อ 1-5 5.00 ปรับ KPI 

2.5 มีระบบกำรประเมินควำมพงึพอใจของ
ผู้ใช้ฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย  

5 ข้อ 1-5 5.00 5.00 

2.6 ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำ
ระบบสื่อสำรองค์กร Mobile Application  

5 ข้อ 1-5 5.00 ปรับ KPI 

2.7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร 5 ข้อ 1-5 5.00 4.00 
2.8 มีระบบประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้งำนระบบ VOIP 

   ปรับ KPI 

รวมทุกตัวบ่งชี้ 5.00 4.50 
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ในกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ป ระจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรตรวจประเมินได้เสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำในประเด็นต่ำงๆ รำยละเอียดดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นตามเกณฑ์การประเมิน 
ภาพรวมระดับหน่วยงานสนับสนุน 

1. บำงส ำนักเริ่มมีร่องรอยในกำรพัฒนำเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรคุณภำพที่สูงขึ้น 
2. บุคลำกรส่วนใหญ่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติท่ีดีต่อกำรปรับเปลี่ยนพร้อมสู่ยุคดิจิตอล  
3. ทุกส ำนักมีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรแต่พบว่ำวิธีกำรประเมินเป็นลักษณะกำรประเมิน

ภำพรวมซึ่งไม่สะท้อนคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละงำนที่ชัดเจน  
4. ทุกส ำนัก ควรมีจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง เรื่องอัตรำก ำลังและงบประมำณให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
5. ทุกส ำนักควรจัดท ำ improvement plan และแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคลโดยให้สอดคล้องกับเส้นทำง

ควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพและเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ EdPEx  
6. ทุกส ำนักควรมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนเพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

และหำแนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของบุคลำกรในกำรท ำงำนให้สูงขึ้น 
7. ทุกส ำนักควรมีกำรบูรณำกำรในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรร่วมกันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพ

และประสิทธิผลในกำรท ำงำนและลดกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน   
8. ทุกส ำนักควรมีกำรหำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบโดยก ำหนดคู่เทียบที่ชัดเจนเพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุงและ

พัฒนำงำนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง (เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3 ปี) 
9. ทุกส ำนักควรสร้ำงคู่ควำมร่วมมือและเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนและพัฒนำงำน  
10. ทุกส ำนักควรสร้ำงวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรท ำงำนเพ่ือน ำไปสู่กำรถอดบทเรียน ซึ่งจะ

น ำไปสู่กำรพัฒนำมำตรฐำนในกำรท ำงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม  
11. ควรวิเครำะห์และเลือกใช้ช่องทำงในกำรสื่อสำรให้เหมำะสมกับบริบทของบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ

ในด้ำนข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมเข้ำใจให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
12. ทุกส ำนักควรมีนโยบำยที่ชัดเจนและวิเครำะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก ำลังใจของบุคลำกรเพื่อหำ

แนวทำงในกำรเพ่ิมควำมจงรักภักดีและควำมผูกพันต่อองค์กร 
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ปรัชญา(Philosophy) 
พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อพัฒนาคนและการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 
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ข้อมูลสารสนเทศ 
 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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ข้อมูลสารเทศส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
(Information Office of Computer and Networking ) 

 
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี สำมำรถสรุป

สำรสนเทศของกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ด้านการงบประมาณ 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจด้ำนต่ำงๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนทั้งสิ้น 
36,674,300.- บำท แยกตำมแหล่งงบประมำณ 1) เงินงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน  20,548,400.- บำท  และ 2) 
เงินรำยได้/ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จ ำนวน 16,125,900.- บำท 
 

จ านวนงบประมาณประจ าปีแยกตามการจัดสรรตามแหล่งงบประมาณ 

ล าดับ
ที ่

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งบประมาณ

(บาท) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 เงินงบประมำณแผ่นดิน 20,548,400 56.03 33,560,200 65.53 
2 เงินรำยได้/ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 16,125,900 43.97 17,651,800 34.47 

รวมทั้งสิ้น 36,674,300 100.00 51,212,000 100.00 
 

กราฟแสดงจ านวนงบประมาณประจ าปีแยกตามการจัดสรรตามแหล่งงบประมาณ 
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 ในกระบวนกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณที่สอดคล้องตำมภำรกิจและกำรสนับสนุนภำรกิจ ส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย พิจำรณำจัดสรรงบประมำณที่เหมำะสมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหรือประเภท
โครงกำร มีทั้งหมดจ ำนวน 3 ด้ำน ได้แก่ 1) งบบริหำรจัดกำรหน่วยงำน/กำรพัฒนำหน่วยงำนและบุคลำกร 2) งบ
พัฒนำตำมกลยุทธ์มหำวิทยำลัย/พันธกิจมหำวิทยำลัย และ 3) งำนประจ ำตำมภำรกจิหน่วยงำน/พันธกิจหน่วยงำน 
สำมำรถสรุปรำยละเอียดงบประมำณได้ ดังนี้ 
 

จ านวนงบประมาณประจ าปีแยกตามการจัดสรรตามภารกิจและการสนับสนุนภารกิจ 

ประเภทโครงการ/ภารกิจ/
สนับสนุน 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการ(ปีงบประมาณ) 

งบประมาณ 
(ปีงบประมาณ/บาท) 

ร้อยละงบประมาณ
(ปีงบประมาณ) 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 
งบบริหำรจัดกำรหน่วยงำน/
กำรพัฒนำหน่วยงำนและ
บุคลำกร 

16 14 11,119,400 11,014,340 30.32 21.51 

งบพัฒนำตำมกลยุทธ์
มหำวิทยำลยั/พันธกิจ
มหำวิทยำลยั 

3 5 21,110,800 33,090,000 57.56 64.61 

งำนประจ ำตำมภำรกิจ
หน่วยงำน/พันธกิจหน่วยงำน 

3 6 4,444,100 7,107,660 12.12 13.88 

รวมทั้งสิ้น 21 25 36,674,300 51,212,000 100.00 100.00 
 
กราฟแสดงข้อมูลร้อยละงบประมาณประจ าปีแยกตามการจัดสรรตามภารกิจและการสนับสนุนภารกิจ 
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ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย พิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพ่ือรองรับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจตำม
สังกัดฝ่ำยเพื่อบริหำรจัดกำรทั่วไปภำยในฝ่ำย ซึ่งสำมำรถสรุปข้อมูล ได้ดังนี้ 
 

ข้อมูลจ านวนงบประมาณประจ าปีแยกตามการจัดสรรตามสังกัด/ฝ่ายภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สังกัด/ฝ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

งบประมาณ
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
งบประมาณ

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 16,576,300 45.20 36,014,340 70.32 
ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ 82,200 0.22 335,100 0.65 
ฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำย 4,114,600 11.22 14,050,000 27.43 
ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและซ่อมบ ำรุง 15,901,200 43.36 812,560 1.59 

รวมทั้งหมด 36,674,300 100.00 51,212,000 100.00 
 
กราฟแสดงร้อยละงบประมาณประจ าปีแยกตามการจัดสรรตามสังกัด/ฝ่ายภายในส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 
 
 ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ และ
อนุมัติให้จัดท ำกิจกรรม/โครงกำรภำยในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จ ำนวนทั้งหมด 21 โครงกำร โดยกิจกรรม/
โครงกำรทั้งหมดสอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และแผนกลยุทธ์ด้ำนต่ำงๆของ
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ซึ่งมีรำยละเอียดกิจกรรม/โครงกำรประจ ำปี ดังนี้  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ล าดับ

ที่ 
กิจกรรม/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผลรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 

เงินแผ่นดิน เงินรายได ้
1 โครงกำรกองทุนส ำรองเพื่อพัฒนำส ำนัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 
1,612,600 1,612,600 4.40 

2 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ของหน่วยงำน 14,621,300 
 

14,621,300 39.87 
3 โครงกำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 65,500 

 
65,500 0.18 

4 โครงกำรติดตำมประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผน 

 
43,100 43,100 0.12 

5 โครงกำรท ำนบุ ำรุงศลิปวฒันธรรม 
 

60,000 60,000 0.16 
6 โครงกำรบริหำรจัดกำรค่ำจำ้งบคุลำกร 

 
4,811,000 4,811,000 13.12 

7 โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
สำธำรณปูโภค 

 
2,350,000 2,350,000 6.41 

8 โครงกำรประชำสัมพนัธ์และสรำ้ง
ภำพลักษณ์องค์กร 

 
28,500 28,500 0.08 

9 โครงกำรปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภำพ
กำรให้บริกำร 

404,700 875,200 1,279,900 3.49 

10 โครงกำรปรับปรุงอำคำรและสถำนที่เพื่อ
กำรให้บริกำร 

 
200,000 200,000 0.55 

11 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้สู่
องค์กำรเรียนรู้ 

 
5,200 5,200 0.01 

12 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
หน่วยงำน 

 
1,494,200 1,494,200 4.07 

13 โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

 
60,300 60,300 0.16 

14 โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 3,082,000 
 

3,082,000 8.40 

15 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

 
4,114,600 4,114,600 11.22 

16 โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้และพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกร 

 
176,000 176,000 0.48 

17 โครงกำรเพื่อพัฒนำฐำนข้อมูลกลำงของ
มหำวิทยำลยั 

 
82,200 82,200 0.22 

18 โครงกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ 
 

3,800 3,800 0.01 
19 โครงกำรสร้ำงสุของค์กร 

 
36,000 36,000 0.10 

20 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏบิัติกำรเพื่อจัดท ำ
แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี 

 
173,200 173,200 0.47 

21 ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ 
มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 

2,374,900 
 

2,374,900 6.48 

รวมทั้งสิ้น 20,548,400 16,125,900 36,674,300 100.00 
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 ทั้งนี้ ในกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและงบประมำณประจ ำปี ตำมกำรจัดสรรยอดงบประมำณ
สำมำรถสรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 ในระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 28 กันยำยน 2561 ดังนี้ 
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ในระบบ UBUFMIS ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 

แหล่งเงิน/หมวดรายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย ค้างเบิก คงเหลือ 
ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 

     

ค่ำใช้สอย 65,500 65,500 - - 100 
ค่ำวัสด ุ 1,044,230 1,044,229 - 0.40 100 
ค่ำครุภัณฑ์ 13,936,930 13,271,930 665,000 

 
95.23 

งบรำยจำ่ยอื่น (พัฒนำบุคลำกร 
ICT) 

3,082,000 3,082,000 
  

100 

งบรำยจำ่ยอื่น (เกษตรอัจฉริยะ) 2,374,900 2,374,900 
  

100 
รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน 20,503,560 19,838,559 665,000 0.40 96.76 

เงินรำยได ้
     

เงินอุดหนุนพนักงำนและค่ำจำ้ง
ชั่วครำว 

4,622,000 3,598,256 - 1,023,744 77.85 

ค่ำตอบแทน 452,000 421,448.61 - 30,551.39 93.24 
ค่ำใช้สอย 2,711,000 1,838,747 - 872,253.00 67.83 
ค่ำวัสด ุ 245,900 206,681.80 - 39,218.20 84.05 
ค่ำสำธำรณูปโภค 2,350,000 2,350,000 - - 100 
ค่ำครุภัณฑ์ 4,225,200 3,970,300 - 254,900 93.97 

รวมเงินรายได้ 14,606,100.00 12,385,433.41 - 2,220,666.59 84.8 
 

กราฟแสดงข้อมูลร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
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กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ก ำหนด
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 28 ตัวชี้วัด จำกผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรบรรลุ
ตำมเป้ำหมำย ได้จ ำนวน 28 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด เท่ำกับร้อยละ 100 
 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ท่ี ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี 
ค่า 

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

การด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละผล
การ

ด าเนินงาน 
1 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์

ของหน่วยงำน 
ระดับควำมส ำเร็จกำรบริกำรวิชำกำร 4 ระดับ/

ข้อ 
ด ำเนินกำร 4 ข้อ 1 1 100 

1. มีกำรก ำหนดประเด็นและกลุ่มเป้ำหมำยกำร
บริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี 
2. มีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้บริกำร
วิชำกำร 
3. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 
4. มีกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก 
5. มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนไปปรับปรุงกำร
ให้บริกำรวิชำกำร 

2 โครงกำรจ้ำงเหมำท ำควำม
สะอำด 

ระดับควำมส ำเร็จของระบบบริหำรจัดกำรที่ดีและมี
ธรรมำภิบำล 

4 ระดับ/
ข้อ 

ด ำเนินกำร 5 ข้อ 1 1 100 

1. มีแผนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำม
หลักธรรมมำภิบำล 
2. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 
3. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมมำภิบำล 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุม
ผู้บริหำรเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

3 โครงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมแผน 

กระบวนกำรพัฒนำแผน 5 ระดับ/
ข้อ 

ด ำเนินกำร 6 ข้อ 1 1 100 
1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของหน่วยงำน และแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
หน่วยงำน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพัฒนำไปสู่
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พร้อมทั้งก ำหนดตัวบ่งชี้
และค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรของส ำนัก เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับส ำนักไปสู่ทุก
หน่วยงำนภำยใน 
3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปีครบทุกพันธกิจและก ำหนดตัวบ่งชี้
และค่ำเป้ำหมำยเพื่อวัดควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี 
4. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี
ครบทุกพันธกิจ 
5. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรของส ำนัก* 
6. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรของส ำนัก* 
7. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรของส ำนัก* ไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีหรือแผนกลยุทธ์ 

4 โครงกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4 โครงกำร ด ำเนินกำร 4 
กิจกรรม 

1 1 100 

5 โครงกำรบริหำรจัดกำร
ค่ำจ้ำงบุคลำกร 

ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 60 ร้อยละ ร้อยละ 100 1 1 100 
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ท่ี ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี 
ค่า 

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

การด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละผล
การ

ด าเนินงาน 
6 โครงกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนสำธำรณูปโภค 
ระดับควำมพึงพอใจของผู้บริกำร 3.75 คะแนน ระดับ 4.14 1 1 100 

7 โครงกำรประชำสัมพันธ์
และสร้ำงภำพลักษณ์
องค์กร 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้บริกำร 3.75 คะแนน ระดับ 4.14 1 1 100 

8 โครงกำรปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำร 

ระดับควำมส ำเร็จกำรบริกำรวิชำกำร 4 ระดับ/
ข้อ 

ด ำเนินกำร 4 ข้อ 1 1 100 
1. มีกำรก ำหนดประเด็นและกลุ่มเป้ำหมำยกำร
บริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี 
2. มีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้บริกำร
วิชำกำร 
3. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 
4. มีกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก 
5. มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนไปปรับปรุงกำร
ให้บริกำรวิชำกำร 

9 โครงกำรปรับปรุงอำคำร
และสถำนที่เพื่อกำร
ให้บริกำร 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้บริกำร 3.75 คะแนน ระดับ 4.14 1 1 100 

10 โครงกำรพัฒนำระบบกำร
จัดกำรควำมรู้สู่องค์กำร
เรียนรู้ 

กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่หน่วยงำนเรียนรู้ 4 ระดับ/
ข้อ 

ด ำเนินกำร 5 ข้อ 1 1 100 
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของ
กำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงำน 
2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะที่สอดคล้องกับพันธกิจของส ำนัก
อย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 
3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (Tacit 
Knowledge)  เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำม
ประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่
ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและ
จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 
5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ใน
ปีงบประมำณปัจจุบนหรือปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ที่
เป็นลำยลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และ
จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง 

11 โครงกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรหน่วยงำน 

ระดับควำมส ำเร็จของระบบบริหำรจัดกำรที่ดีและมี
ธรรมำภิบำล 

4 ระดับ/
ข้อ 

ด ำเนินกำร 5 ข้อ 1 1 100 

1. มีแผนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำม
หลักธรรมมำภิบำล 
2. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 
3. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมมำภิบำล 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุม
ผู้บริหำรเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

12 ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

5 ระดับ/
ข้อ 

ด ำเนินกำร 6 ข้อ 1 1 100 
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ท่ี ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี 
ค่า 

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

การด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละผล
การ

ด าเนินงาน 
โครงกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน 

1. มีกำรก ำหนดระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของ
ส ำนักและด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด ทั้งนี้เป็น
ระบบที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และสภำ 
2. ส ำนักงำนประกันฯ แจ้งเวียนมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และสภำ
มหำวิทยำลัยที่ให้ควำมเห็นชอบ 
3. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
ที่ครบถ้วน  
4. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำร
ประกันคุณภำพภำยใน 
5. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกัน
คุณภำพตำมพันธกิจของส ำนัก 
6. มีกำรเข้ำร่วมเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
หรือภำยนอกสถำบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

13 โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 3,530 คน จ ำนวน 7,127 คน 4 4 100 
2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 80 ร้อยละ ร้อยละ 88.13 
3. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

80 ร้อยละ ร้อยละ 87.73 

4. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ไตรมำส 1 24.08 ร้อยละ ด ำเนินกำรเบิก
จ่ำยเงินตำม

โครงกำรทั้งจ ำนวน 
จำกระบบ GFMIS 

เรียบร้อยแล้ว 

5. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ไตรมำส 2 24.08 ร้อยละ 
6. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ไตรมำส 3 28.33 ร้อยละ 
7. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ไตรมำส 4 23.51 ร้อยละ 

14 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ 

1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบสื่อสำร
ภำยในมหำวิทยำลัย ด้วยโครงข่ำยดิจิตอล 

5 ระดับ/
ข้อ 

ด ำเนินกำร 5 ข้อ 3 3 100.00 

1. มีแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำระบบสื่อสำรภำยใน
มหำวิทยำลัยด้วยโครงข่ำยดิจิตอลบรรจุใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2. ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 
3. มีกำรติดตำมรำยงำนควำมคืบหน้ำกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 
4. จัดท ำรำยงำนและเสนอต่อผู้บริหำร 
5. มีกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
และน ำผลกำรด ำเนินงำนไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
งำนปีถัดไป 
2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบ
เครือข่ำย 

3.51 คะแนน ระดับ 3.84 

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรรักษำควำมปลอดภัย
ของระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัย (Security) 

5 ระดับ/
ข้อ 

ด ำเนินกำร 5 ข้อ 

1. มีแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเครือข่ำยบรรจุใน
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
2. มีเครื่องมือส ำหรับป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัยระบบเครือข่ำย 
3. ติดตำมเฝ้ำระวังกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย 
4. ปรับปรุง หรือก ำหนดค่ำควำมปลอดภัยระบบ
เครือข่ำย 
5. จัดท ำรำยงำนและเสนอต่อผู้บริหำรและน ำผล
กำรด ำเนินงำนไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงำนปีถัดไป 

15 โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้
และพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกร 

ร้อยละของบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในวิชำชีพ 

80 ร้อยละ ร้อยละ 80 1 1 100 

16 1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรและพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 

5 ระดับ/
ข้อ 

ด ำเนินกำร 5 ข้อ 4 4 100 
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ท่ี ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี 
ค่า 

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

การด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละผล
การ

ด าเนินงาน 
โครงกำรเพื่อพัฒนำ
ฐำนข้อมูลกลำงของ
มหำวิทยำลัย 

1. มีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบระบบ
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
2. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 
3. มีกำรติดตำมรำยงำนควำมคืบหน้ำกำร
ด ำเนินงำน 
4. มีกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
กลำง 

5 ระดับ/
ข้อ 

ด ำเนินกำร 5 ข้อ 

1. จัดท ำแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและตัดสินใจ 
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
ตัดสินใจตำมแผนที่ก ำหนด 
3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
4. สรุปผลและรำยงำนน ำเสนอผู้บริหำร 
5. น ำผลกำรด ำเนินงำนไปปรับปรุง 
3. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย 

3.51 คะแนน ระดับ 4.07 

4. ระดับควำมส ำเร็จในกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลหลัก
ของมหำวิทยำลัย 

5 ระดับ/
ข้อ 

ด ำเนินกำร 5 ข้อ 

1. แต่งต้ังคณะท ำงำนและมอบหมำยผู้รับผิดชอบ
กำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
2. วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ แนวทำงและข้ันตอน
ของกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล จัดท ำแผนกำร
เชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
3. ด ำเนินงำนตำมแผนกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
4. ติดตำมผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนและปรับปรุงแผนกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
5. น ำเสนอข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ 

17 โครงกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ 

จ ำนวนโครงกำรวิเครำะห์ วิจัย 1 โครงกำร จัดท ำ 1 โครงกำร 1 1 100 

18 โครงกำรสร้ำงสุของค์กร ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 60 ร้อยละ ร้อยละ 100 1 1 100 
19 โครงกำรสัมมนำเชิง

ปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ระดับควำมส ำเร็จของระบบบริหำรจัดกำรที่ดีและมี
ธรรมำภิบำล 

4 ระดับ/
ข้อ 

ด ำเนินกำร 5 ข้อ 1 1 100 

1. มีแผนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำม
หลักธรรมมำภิบำล 
2. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 
3. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมมำภิบำล 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุม
ผู้บริหำรเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

20 โครงกำรกองทุนส ำรอง
เพื่อพัฒนำส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

ระดับควำมส ำเร็จของระบบบริหำรจัดกำรที่ดีและมี
ธรรมำภิบำล 

4 ระดับ/
ข้อ 

ด ำเนินกำร 5 ข้อ 1 1 100 

1. มีแผนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำม
หลักธรรมมำภิบำล 
2. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 
3. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมมำภิบำล 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุม
ผู้บริหำรเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

ร้อยละกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด 28 28 100.00 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย โดยมี
จ ำนวนตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ จ ำนวน 16 ตัวชี้วัด สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยได้จ ำนวน 15 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เท่ำกับ 93.75 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
จ านวน

ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี
ด าเนินการ

ส าเร็จ 

ร้อยละ
การบรรลุ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ให้รองรับกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ
ตอบสนองต่อกำร
ด ำเนินงำนตำม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัย 

1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบสื่อสำรภำยใน
มหำวิทยำลัย ด้วยโครงข่ำยดิจิตอล / เป้ำหมำย 4 ระดับ/ข้อ 

1. จัดท ำแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ
ระบบสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลัยด้วย
โครงข่ำยดิจิทัล 
2. ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบไตรมำสที่ 
1 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2560 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ 
4. น ำข้อเมนอแนะไปปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน 

3 3 100.00 

เกณฑ์กำรประเมิน 
   ระดับที่ 1 มีแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำระบบสื่อสำรภำยใน
มหำวิทยำลัยด้วยโครงข่ำยดิจิตอลบรรจุในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
   ระดับที่ 2  ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 
   ระดับที่ 3  มีกำรติดตำมรำยงำนควำมคืบหน้ำกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 
   ระดับที่ 4  จัดท ำรำยงำนและเสนอต่อผู้บริหำร 
   ระดับที่ 5 มีกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักเพื่อให้ข้อเสนอแนะและน ำผลกำร
ด ำเนินงำนไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงำนปีถัดไป 
2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบเครอืข่ำย / 
เป้ำหมำย 3.75 คะแนน 

 - ประเมินและวำงแผนกำรท ำกำรประเมิน
ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือน มีนำคม 2561 
 - ผลประเมินเท่ำกับ 3.84 เกณฑ์กำรประเมิน 

   กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อย่ำงน้อย 2 
ครั้ง/ปี ผลกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบ
เครือข่ำยมหำวิทยำลัย (Security) / เป้ำหมำย 5 ระดับ/ข้อ 

1. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ
เครือข่ำยบรรจุในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
2. มีเครื่องมือส ำหรับป้องกันและรักษำ
ควำมปลอดภัยระบบเครือข่ำย ได้แก่ 
อุปกรณ์ Firewall และโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
3. มีกำรติดตำมเฝ้ำระวังกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำยด้วยโปรแกรมรำยงำนสถำนะ 
Cacti 
4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบไตรมำสที่ 
1 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2560 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ 
5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบไตรมำสที่ 
2 เมื่อครั้งกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักฯ เดือนเมษำยน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
   ระดับที่ 1 มีแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเครือข่ำยบรรจุใน
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
   ระดับที่ 2 มีเครื่องมือส ำหรับป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัยระบบเครือข่ำย 
   ระดับที่ 3 ติดตำมเฝ้ำระวังกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย 
   ระดับที่ 4 ปรับปรุง หรือก ำหนดค่ำควำมปลอดภัยระบบ
เครือข่ำย 
   ระดับที่ 5 จัดท ำรำยงำนและเสนอต่อผู้บริหำรและน ำผล
กำรด ำเนินงำนไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงำนปีถัดไป 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำ
ระบบกำรให้บริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริกำรด้ำน
กำรเรียนกำรสอนใน
ศตวรรษที่ 21 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรและพัฒนำระบบ
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย / เป้ำหมำย 5 ระดับ/ข้อ 

มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้  
1. มีแผนกำรด ำเนินงำนและโครงกำรเพื่อ
พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนต่ำงๆของ
มหำวิทยำลัย 
2. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ได้ก ำหนด  
3. มีกำรติดตำมกำรพัฒนำระบบและ
รำยงำนควำมคืบหน้ำให้คณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน 
4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบไตรมำสที่ 
1 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2560 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ 
5. มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำย
พัฒนำซอฟต์แวร์เข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักเมื่อวันที่ 27 
เม.ย. 2561 

5 5 100.00 

เกณฑ์กำรประเมิน 
   ระดับที่ 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบระบบ
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
   ระดับที่ 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 
   ระดับที่ 3 มีกำรติดตำมรำยงำนควำมคืบหน้ำกำร
ด ำเนินงำน 
   ระดับที่ 4 มีกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
   ระดับที่ 5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง / 
เป้ำหมำย 4 ระดับ/ข้อ 

มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้  
1. มีกำรจัดท ำโครงกำรเพื่อพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 
และวำงแผนกำรด ำเนินงำนในโครงกำร 
2. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศต่ำงๆ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
   ระดับที่ 1 จัดท ำแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและตัดสินใจ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
จ านวน

ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี
ด าเนินการ

ส าเร็จ 

ร้อยละ
การบรรลุ
เป้าหมาย 

   ระดับที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรและ
ตัดสินใจตำมแผนที่ก ำหนด 

อำทิ ระบบ E-document / ระบบ
บริหำรงำนบุคคล ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบไตรมำสที่ 
1 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2560 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ 

   ระดับที่ 3 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
   ระดับที่ 4 สรุปผลและรำยงำนน ำเสนอผู้บริหำร 
   ระดับที่ 5 น ำผลกำรด ำเนินงำนไปปรับปรุง 
3. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบฐำนข้อมูลกลำง
ของมหำวิทยำลัย / เป้ำหมำย 3.75 คะแนน 

ผลกำรประเมิน เท่ำกับ 4.07 

เกณฑ์กำรประเมิน 
   กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อย่ำงน้อย 2 
ครั้ง/ปี ผลกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
4. จ ำนวนของนักศึกษำ / บุคลำกรที่ได้รับกำรเพิ่มทักษะ / 
เป้ำหมำย 500 คน 

จ ำนวนนักศึกษำที่ผ่ำนกำรอบรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 956 คน 

5. ระดับควำมส ำเร็จในกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลหลักของ
มหำวิทยำลัย / เป้ำหมำย 4 ระดับ/ข้อ 

มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้  
1. มีกำรแต่งต้ังคณะท ำงำน 
2. มีกำรจัดท ำแผนกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล  
นักศึกษำ บุคลำกร วิจัย 
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบไตรมำสที่ 
1 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2560 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ 
4. มีกำรน ำข้อมูลแผนกำรเชื่อมโยงข้อมูล
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบ One 
Stop Service เพื่อบริกำรนักศึกษำ 
5. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
ระบบ One Stop Service ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเชื่อมโยงข้อมูลให้คณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักรับทรำบ  

เกณฑ์กำรประเมิน 
   ระดับที่ 1 แต่งต้ังคณะท ำงำนและมอบหมำยผู้รับผิดชอบ
กำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
   ระดับที่ 2 วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ แนวทำงและข้ันตอน
ของกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล จัดท ำแผนกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
   ระดับที่ 3 ด ำเนินงำนตำมแผนกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
   ระดับที่ 4 ติดตำมผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนและปรับปรุงแผนกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
   ระดับที่ 5 น ำเสนอข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำ
ระบบให้บริกำร
วิชำกำร ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้สอดคล้องกับกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยใน
ศตวรรษที่ 21 

1. ร้อยละของระดับควำมส ำเร็จกำรบริกำรวิชำกำร / 
เป้ำหมำย ร้อยละ 80 

1. มีกำรก ำหนดประเด็นและกลุ่มเป้ำหมำย
กำรบริกำรวิชำที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ในกำร
ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ""กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติงำนโครงกำรและแผนปฏิบัติ
งำนรำยบุคคล"" ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 ในระหว่ำงวันที่ 20-22 พ.ย.60  
2. มีกำรประชุมเพื่อก ำหนดแนวทำงและ
แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมำณ 2561 ใน
วันที่ 8 ธ.ค.60 เวลำ 14.00 -16.00 น. ที่
ผ่ำนมำ 
3.จัดท ำและเสนอหลักสูตรอบรมประจ ำปี
งบประมำณ 2561  โดยจะมีกำรประชุม
ร่วมกับตัวแทน/หน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยใน
วันที่ 10 ม.ค.61" 
4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบไตรมำสที่ 
1 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2560 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ 

4 4 100.00 

เกณฑ์กำรประเมิน 
   ระดับที่ 1 มีกำรก ำหนดประเด็นและกลุ่มเป้ำหมำยกำร
บริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
   ระดับที่ 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดในข้อ 1 
   ระดับที่ 3  มีกำรติดตำมรำยงำนควำมคืบหน้ำกำร
ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร 
   ระดับที่ 4 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
เสนอต่อผู้บริหำร 
   ระดับที่ 5 มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำปรับปรุง 

2. จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำร / เป้ำหมำย 2 
กิจกรรม 

1. โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
2. โครงกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำร 

3. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรวิชำกำร / เป้ำหมำย 
3.75 คะแนน 

จัดให้มีกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจ
ผู้รับกำรบริกำรวิชำกำรในโครงกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีผลประเมินอยู่ที่ระดับ 
4.41 

เกณฑ์กำรประเมิน 
   กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อย่ำงน้อย 2 
ครั้ง/ปี ผลกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
4. ร้อยละของผู้ที่เข้ำรับกำรบริกำรวิชำกำรและน ำไปใช้
ประโยชน ์/ เป้ำหมำย ร้อยละ 65 

จัดให้มีกำรประเมินระดับกำรน ำควำมรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในโครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
จ านวน

ตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี
ด าเนินการ

ส าเร็จ 

ร้อยละ
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ดิจิทัล ซึ่งมีผลประเมินอยู่ที่ระดับ 4.39(
ร้อยละ 87.73) 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหำร
จัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 

1. ระดับควำมส ำเร็จของระบบบริหำรจัดกำรที่ดีและมีธรรมำภิ
บำล / เป้ำหมำย 5 ระดับ/ข้อ 

1. ด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมภิบำล 
2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบไตรมำสที่ 
1 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2560 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ 
4. ประเมินกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำร
ใช้หลักธรรมภิบำล 

4 3 75.00 

เกณฑ์กำรประเมิน 
   ระดับที่ 1 มีแผนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำม
หลักธรรมมำภิบำล 
   ระดับที่  2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 
   ระดับที่  3 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมมำภิบำล 
   ระดับที่ 4 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุม
ผู้บริหำรเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
   ระดับที่  5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้บริกำร / เป้ำหมำย 3.51 คะแนน ประเมินและวำงแผนกำรท ำกำรประเมิน

ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือน มีนำคม 2561 ผล
ประเมินอยุ่ที่ระดับ 4.14 

เกณฑ์กำรประเมิน 
   กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อย่ำงน้อย 2 
ครั้ง/ปี ผลกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
3. ร้อยละของบุคลำกรที่มีสรรถนะเป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด / เป้ำหมำย ร้อยละ 75 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน / 
เป้ำหมำย ร้อยละ 65 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ร่วมด ำเนินกำร
ประเมินร้อยละควำมสุขและควำมผูกพัน
ต่อองค์กรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี ตำมบันทึกที่ ศธ 0529.2.3/ว 
4139 ลงวันที่ 20 ธันวำคม 2560 ผลกำร
ประเมิน ดังนี้ 
 - ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละบุคลำกรที่มีควำมสุข
ในกำรปฏิบัติงำน เท่ำกับ ร้อยละ 100 
 - ตัวชี้วัดที่ 3 อยละของบุคลำกรที่มีควำม
ผูกพันต่อองค์กร เท่ำกับ ร้อยละ 100 

ร้อยละการบรรลุตามเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 15 93.75 
 

วิสัยทัศน์(Vision) 
เป็นองค์กรช้ันน าการพัฒนาและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สนับสนุนพันธกิจหลักมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้แห่งศตวรรษที่ 21 
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2. ด้านบุคลากร 
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มีอัตรำก ำลังบุคลำกรภำยในสังกัดสำมำรถสรุปข้อมูลด้ำนต่ำงๆเกี่ยวกับ

บุคลำกรได้ ดังนี้ 
 

ตารางแสดงจ านวนอัตราก าลังจ าแนกตามสังกัดและชื่อต าแหน่ง 
  

หน่วยงาน/ชื่อต าแหน่ง 
  

อัตราก าลัง (คน)   
รวม 
  ข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
ชั่วคราว งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  

ส านักงานเลขานกุาร 3 1 1 - 5 
1. หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 1 - - - 1 
2. นักวิชำกำรเงินและบัญช ี 1 - - - 1 
3. นักวิชำกำรพัสด ุ 1 - - - 1 
4. เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป - - 1 - 1 
5. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน - 1 - - 1 

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย - 2 3 - 5 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ - 2 3 - 5 

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 1 3 - - 4 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ 1 3 - - 4 
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 2 - 4 1 7 

1. นักวิชำกำรศึกษำ - - 2 - 2 
2. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ - - - 1 1 
3. ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร ์ 2 - 2 - 4 

รวมท้ังสิ้น 6 6 8 1 21 
หมายเหตุ  
 1. นักวิชาการเงินและบัญชี  มาช่วยราชการจากกองคลัง  1 อัตรา 

2. นักวิชาการพัสดุ  มาช่วยราชการจากส านักวิทยบริการ  1 อัตรา 
3. นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานเป็นการประจ า ณ กองคลัง  2  อัตรา  
    ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี   

 

กราฟแสดงจ านวนอัตราก าลังจ าแนกตามสังกัดและชื่อต าแหน่ง 
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ตารางแสดงจ านวนอัตราก าลังจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต าว่าปริญญาตรี รวมทั้งหมด 

- 9 11 1 21 
 

สังกัด/ฝ่าย ระดับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ส านักงานเลขานุการ 5 

 

1. ปริญญำตรี 2 40.00 
2. ปริญญำโท 3 60.00 

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 
 

1. ปริญญำตรี - 
 

2. ปริญญำโท 4 100.00 
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 5 

 

1. ปริญญำตรี 3 60.00 
2. ปริญญำโท 2 40.00 
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 7 

 

1. ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 1 14.29 
2. ปริญญำตรี 6 85.71 

 
กราฟแสดงจ านวนอัตราก าลังจ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ข้อมูลการศึกษาของบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด ดังนี้ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

นำงรัชน ี นิคมเขตต์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
นำงอรุณศร ี โพธิโกฏิ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช 
นำงสำววำสนำ  สะอำด รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑติ มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช 
นำยฉัตรชัย  พรหมนำ รัฐศำสตรบัณฑติ มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 
นำยชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ ์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 
นำงสำวอำรีรัตน ์ วงศ์สุวรรณ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 
นำงสำวกมลวรรณ  จันทป วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 
นำงสำวทัศนีย ์ หนองกก วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 
นำยจิรำนุวฒัน ์ จันทรุกขำ วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิิทยำลยัสยำม 
นำงสำวกรรณิกำร์พร  กุลบุญญำ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 
นำยวิมล  แสวงวงศ์ บริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
นำยสุรศักดิ ์ ศรีวิเศษ วิทยำศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
นำงสำวอังคณำ  ปัญญำ วิทยำศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลยัรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
นำยวชิิต  ค ำพิภำค บริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลยัรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
นำยภำคนิัย  บุญไพโรจน ์ วิทยำศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลยัรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
นำยธนศักดิ์  ท่ำโพธิ ์ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี 
นำยพจนำรถ  พันธัง บริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
นำยบรรชำ  ไพอุปร ี บริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
นำยปรีชำพล ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สถำบนัเทคโนโลยีเจ้ำคุณทหำร

ลำดกระบงั 
นำยณัฐพล  มำรุตะพันธ ์ วิทยำศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 
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ผู้บริหาร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ 
ผู้อ ำนวยกำร 

                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธพิงศ์ สุริยา 
                             รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและบริกำร  

             นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ 
     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวหน้าฝ่าย 
 

1. นำงรัชนี  นิคมเขตต์ หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร    
2. นำยชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ รักษำรำชกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์  
3. นำยจิรำนุวัฒน์  จันทรุกขำ รักษำรำชกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำย  
4. นำงสำวอังคณำ  ปัญญำ รักษำรำชกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

และซ่อมบ ำรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Annual Report 2018 Office of Computer and Networking 

ห น้ า  74 | 80 

บุคลากร 
 

ฝ่ายส านักงานเลขานุการ  
1. นำงอรุณศรี  โพธิโกฏิ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงวิยะดำ ธนสรรวนิช นักวิชำกำรพัสดุ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
3. นำงสำววำสนำ  สะอำด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับปฏิบัติกำร 
4. นำยฉัตรชัย  พรหมนำ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์  
1. นำงสำวอำรีรัตน์  วงศ์สุวรรณ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงสำวกมลวรรณ  จันทป นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับช ำนำญกำร 
3. นำงสำวทัศนีย์  หนองกก   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับช ำนำญกำร 
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ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย  
1. นำงสำวกรรณิกำร์พร  กุลบุญญำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับช ำนำญกำร 
2. นำยวิมล  แสวงวงศ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติกำร 
3. นำยสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติกำร 
4. นำยณัฐพล  มำรุตะพันธ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติกำร 
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ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง   
1. นำยวิชิต  ค ำพิภำค ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับช ำนำญงำน  
2. นำยธนศักดิ์  ท่ำโพธิ์ ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงำน  
3. นำยพจนำรถ  พันธัง*** นักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติงำน  
4. นำยบรรชำ  ไพอุปรี*** นักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติงำน  
5. นำยปรีชำพล ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติกำร  
6. นำยภำคินัย  บุญไพโรจน์ ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงำน  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดให้มีกำรประชุม/สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 

ซึ่งมีส่วนร่วมของผู้บริหำร และบุคลำกรภำยในหน่วยงำนเข้ำร่วม เพ่ือกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีกำรก ำหนดแผนงำน และโครงกำรต่ำงๆที่มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย และแผนยุทธศำสตร์ของหน่วย ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

กรอบและแนวทางการก าหนดแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) 
 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ระยะ 5 ปี  กระบวนกำรในกำรด ำเนินงำน
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพิจำรณำ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำ
ทบทวนกำรก ำหนดจำกประเด็นกลยุทธ์เดิมของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย โดยก ำหนดกรอบกำรพิจำรณำให้
สอดคล้องกับภำรกิจหลัก ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 กลยุทธ์  ด้าน     ผู้รับผิดชอบ 
 กลยุทธ์ที่ 1  ด้ำนกำรให้บริกำรเครือข่ำย   ฝ่ำยเครือข่ำย 
 กลยุทธ์ที่ 2  ด้ำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์และฐำนข้อมูล  ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ 
 กลยุทธ์ที่ 3  ด้ำนบริกำรวิชำกำรและซ่อมบ ำรุง   ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและซ่อมบ ำรุง 
 กลยุทธ์ที่ 4  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน   ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 

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

ตอบสนองต่อกำรด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษ

ที ่21 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบให้บริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สอดคล้อง

กับกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 4 บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเภทโครงการ/กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ 

งบบริหารจดัการของหน่วยงาน 9,645,500 
 

1 กำรบริหำรจัดกำรค่ำจ้ำงบุคลำกร 4,599,000 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
2 กำรเพิ่มพูนควำมรู้และพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร 178,700 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
4 โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผน 36,600 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
5 โครงกำรท ำนบุ ำรุงศลิปวฒันธรรม 54,900 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
6 โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณูปโภค 461,500 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
7 โครงกำรปรับปรุงอำคำรและสถำนที่เพื่อกำรให้บริกำร 2,300,000 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
8 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้สู่องค์กรแห่งกำร

เรียนรู ้
3,600 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
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ประเภทโครงการ/กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ 

9 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน 1,727,400 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
10 โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 67,700 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

11 โครงกำรวิจัยสถำบัน 3,800 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
12 โครงกำรสร้ำงสุของค์กร 40,400 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
13 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏบิัติกำรเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำป ี
171,900 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

งานประจ าตามภารกิจของหนว่ยงาน 3,498,100 
 

1 โครงกำรบริกำรวิชำกำร 106,000 ฝ่ำยบริกำรวชิำกำรและ
ซ่อมบ ำรุง 

2 โครงกำรปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภำพกำรบริกำร 767,000 ฝ่ำยบริกำรวชิำกำรและ
ซ่อมบ ำรุง 

3 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ 

2,500,000 ฝ่ำยพฒันำเครือข่ำย 

4 โครงกำรเพื่อพัฒนำฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย 125,100 ฝ่ำยพฒันำซอฟต์แวร์ 
รวมทั้งหมด 13,143,600 

 

 

กรอบและแนวทางแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ล าดับที่ สังกัดฝ่าย งบประมาณ(บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1. ส ำนักงำนเลขำนุกำร 9,645,500 73.39 
2. ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ 125,100 0.95 
3. ฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำย 2,500,000 19.02 
4. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและซ่อมบ ำรุง 873,000 6.64 
 ผลรวมทั้งหมด 13,143,600 100.00 

 

กราฟแสดงกรอบและแนวทางแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศำสตรจำรย์มงคล  ปุษยตำนนท์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 
ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 
 นำงสำววำสนำ  สะอำด    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 
แหล่งข้อมลู 
 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2561 เป็นกำรน ำเสนอกำรรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2561   
ที่ผ่ำนมำของส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย และรวบรวมข้อมูลส ำคัญๆ ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ซึ่งข้อมูลที่น ำเสนอในรำยงำนมีแหล่งที่มำของข้อมูล ดังนี้ 
 
ข้อมูลบุคลำกร      งำนบุคคล, ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ข้อมูลงบประมำณ     งำนแผน งบประมำณและสำรสนเทศ, งำนกำรเงิน 
ข้อมูลกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและซ่อมบ ำรุง 
ข้อมูลกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ    ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ 
ข้อมูลกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยไร้สำย   ฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำย 
ข้อมูลกำรให้บริกำรสถำนที่    ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและซ่อมบ ำรุง 
ข้อมูลกำรบริหำรควำมเสี่ยง    งำนแผน งบประมำณและสำรสนเทศ 
ข้อมูลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   งำนแผน งบประมำณและสำรสนเทศ  
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 
แผนยุทธศำสตร์      งำนแผน งบประมำณและสำรสนเทศ 
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ 2562   งำนแผน งบประมำณและสำรสนเทศ 
ภำพกิจกรรม      ทุกงำนภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
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หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 
ล าดับ หมายเลขตรง ภายใน หน่วยงาน/ห้อง ชื่อ - สกุล 

1. 0-4535 3101 3101 ส ำนักงำนเลขำนุกำร งำนพัสดุ 
2. 0-4535 3102 3102 ส ำนักงำนเลขำนุกำร นำยฉัตรชัย พรหมนำ 
3. 0-4535 3103 3103 ส ำนักงำนเลขำนุกำร นำงอรุณศรี โพธิโกฏิ 
4. 0-4535 3104 3104 ฝ่ำยบริกำรวชิำกำรและซ่อมบ ำรุง นำงสำวอังคณำ  ปัญญำ 
5. 0-4535 3105 3105 ส ำนักงำนเลขำนุกำร นำงสำวอำรีรัตน์  วงศ์สุวรรณ 
6. 0-4535 3106 3106 ฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำย นำยจิรำนุวัฒน์  จันทรุกขำ 
7. 0-4535 3107 3107 ฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำย นำงสำวกรรณิกำร์พร  กุลบุญมำ 
8. 0-4535 3108 3108 ฝ่ำยบริกำรวชิำกำรและซ่อมบ ำรุง นำยวิชิต  ค ำพิภำค 
9. 0-4535 3109 3109 ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ นำยชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์ 
10. 0-4535 3110 3110 ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ นำงสำวกมลวรรณ  จันทป 
11. 0-4535 3111 3111 ฝ่ำยบริกำรวชิำกำรและซ่อมบ ำรุง นำยธนศักดิ์  ท่ำโพธิ์ 
12. 0-4535 3112 3112 ส ำนักงำนเลขำนุกำร นำงสำววำสนำ  สะอำด 
13. 0-4535 3113 3113 ฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำย นำยวิมล  แสวงวงศ์ 
14. 0-4535 3114 3114 ส ำนักงำนเลขำนุกำร เครื่อง Fax 
15. 045-353102 1500 ส ำนักงำนเลขำนุกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
16. 045-353109 1502 ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ นำงสำวทัศนีย์  หนองกก 
17. 045-353104 1503 ฝ่ำยบริกำรวชิำกำรและซ่อมบ ำรุง นำงสำวสุวิชศรำ  ศิริวงษ์ 
18. 045-353104 1505 ฝ่ำยบริกำรวชิำกำรและซ่อมบ ำรุง นำยปรีชำพล ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม 
19. 045-353104 1505 ฝ่ำยบริกำรวชิำกำรและซ่อมบ ำรุง นำยภำคินัย บุญไพโรจน์ 
20. 045-353101 1506 ส ำนักงำนเลขำนุกำร นำงวิยะดำ ธนสรรวนิช 
21. 045-353102 1507 ส ำนักงำนเลขำนุกำร นำงรัชนี นิคมเขตต์ 
22. 045-353102 1508 ส ำนักงำนเลขำนุกำร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและบริกำร 
23. 045-353102 1509 ส ำนักงำนเลขำนุกำร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ 
24. 045-353102 1510 ส ำนักงำนเลขำนุกำร นำงสำวนันทพร สิงหำษำ 
25. 045-353104 1512 ฝ่ำยบริกำรวชิำกำรและซ่อมบ ำรุง หน้ำห้อง Lab ชั้น 2 
26. 045-353102 1513 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย รปภ. 
27. 045-353107 1515 ฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำย นำยสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 




