
 

 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์   
ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุม อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต  บุนนาค) ชั้น ๑๐  

 
ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   ผู้อ านวยการ/ประธาน 
2. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการ 
3. อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ รองผู้อ านวยการ 
4. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ 
5. นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ   รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
6. นางสุพิศ    รุกขชาติ  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
7. นายจักรพงศ์   จิตรแก้ว  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
8. น.ส.บังอร    เหล่าปิ่นเพชร  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
9. นายวีรวุฒิ    ฉัตรธนโชติกุล   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
10. นายวิชชา    สุขรัตน์   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
11. น.ส.บุรพร    ศรีสุวรรณ  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
12. นายรณกร    เรี่ยวแรง  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
13. นายนพฤทธิ    จันกลิ่น  ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
14. นายภักดี    โตแดง   ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
15. นายเดชอาคม   คดเก้ียว  ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที 
16. นายสาธิต    ถนอมศักดิ์ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
17. นายณัฏฐพล   จิรพัฒนากุล ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
18. นายพงษ์ศักดิ์   บ ารุงจิตต์  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
19. นายประทีป    ขันธวุธ   ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
20. นายวุฒิพงศ์    โพธิ์เย็น  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
   - 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 
  



 

 

 
-๒- 

 
เมื่ออาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ    

๑.๑  เรื่อง  โครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะในการท างานให้กับบคุลากร ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัด
ให้มีโครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพให้กับอาจารย์  บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ซึ่งทางผู้บริหารของส านัก
คอมพิวเตอร์ ได้ตระหนักถึงการที่บุคลากรจะมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  และเพ่ือส่วนเสริมในการท ากิจกรรม         
การออกก าลังกายร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร เพ่ือเป็นการจัดสวัสดิการ และเป็นการส่งเสริมสมรรถนะใน
การท างานร่วมกัน จึงมอบหมายให้อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบน าเสนอโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมสมรรถนะในการท างานให้กับบคุลากร และให้เบิกจ่ายงบประมาณจากเงินสวัสดิการ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานกการประชุม ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ สืบเนื่องข้อ ๑.๓ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศตามพันธกิจ พร้อม
น าไปสู่มาตรการประหยัดพลังงาน และลดการใช้ทรัพยากร ของส านักคอมพิวเตอร์ “OPOD (One Person One 
Device) เดิมโครงการ OPOD เริ่มจากการน าเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มาท าการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการมีการจัดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามคุณสมบัติ มีทั้งเครื่องเก่า-ใหม่ อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ชี้ให้เห็นว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ ให้มองเป็นแค่อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์มีไว้เพ่ือสนับสนุนพันกิจของแต่ละ
หน่วยงาน ตามความจ าเป็นและความต้องการตามลักษณะการใช้งานของหน่วยงานนั้น ๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบาย Digital University ของมหาวิทยาลัย ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดซื้อมาใหม่ อยู่ระหว่างการจัดสรร
โดยท่านอธิการบดีได้มอบแนวทางการปฏิบัติไว้แล้ว โดยท่านประธานได้มอบหมาย นายณัฏฐพล  จิรพัฒนากุล 
รวบรวมข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ น.ส.บุรพร  ศรีสุวรรณ ออกแบบระบบท าทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
นายรณกร  เรี่ยวแรง ออกแบบโลโก้ OPOD 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ สืบเนื่อง ข้อ ๓.๒ เรื่อง การจัดท าเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์ อาจารย์วิชุณี       
สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ รายงานความก้าวหน้าการจัดท าเว็บไซต์การจัดการความรู้  Knowledge 
Management จากที่นายวีรุวฒิ ฉัตรธนโชติกุล  ได้ด าเนินการจัดท า Web site (http://cc.bsru.ac.th/km) และ
ได้จัดท าคู่มือการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้บุคลากรทุกท่านจัดส่งบทความให้เป็นไปตามปฏิทินการ
ด าเนินการจัดการความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์ตามที่ได้ตกลงไว้  และจะมีการติดตามผลการด าเนินการเป็น
ประจ าทุกเดือน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



 

 

-๓- 
 

 ๓.๓ สืบเนื่องข้อ ๔.๒ เรื่อง เพ่ิมช่องทางการติดต่อสอบถามและข่าวสารของส านักคอมพิวเตอร์           
นายวีรุวฒิ ฉัตรธนโชติกุล รายงานว่า ขณะนี้ได้ด าเนินการเพ่ิมช่องทางการติดต่อสอบถามและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของส านักคอมพิวเตอร์ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านทาง LINE@ และ Facebook ผ่านเว็บไซด์ของส านัก
คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ นายวีรุวฒิ ฉัตรธนโชติกุล และ น.ส.บุรพร ศรีสุวรรณ เป็นผู้ดูแล
และรับผิดชอบหลัก จากการทดลองใช้งานในช่วงที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมใช้งานกว่า ๓๐๐ คน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๓.๔ สืบเนื่องข้อ ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการส ารวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม สืบเนื่องในประเด็น 
   ๑) ปรับปรุงหน้า Web Site ให้มีหน้าจอที่สามารถตรวจสอบการท างานและแสดงข้อมูลของ
ระบบว่าขณะนี้ก าลังใช้งานระบบเครือข่ายผ่านเส้นทางใด เช่น ขณะนี้ก าลังใช้งานผ่านเส้นทางระบบเครือข่ายหลัก
ของ Uninet หรือผ่านระบบเครือข่ายผ่านเส้นทางส ารองของ TRUE  
   ๒) การปรับปรุงระบบ Authentication ให้สามารถใช้งานได ้๒๔ โมง นายภักด ี โตแดง รายงาน
ว่า ขณะนี้ได้ด าเนินการปรับระบบให้สามารถใช้งานได้ ๒๔ ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อย พบว่าการท างานยังมีปัญหากับ
ระบบ Wi-Fi เนื่องจากหากมีการเปลี่ยน IP ผู้ใช้งานจ าเป็นต้อง Login เพ่ือเข้าสู่ระบบใหม่ โดยอาจารย์ ดร.ปวิช  
ผลงาม เสนอให้จัดท าเป็นคู่มือการใช้งาน และ/หรือ เพ่ิม Link ที่เข้าสู่ระบบไว้ที่ส่วนบนของหน้า Web ของ
มหาวิทยาลัยให้เห็นชัดเจน  
   ๓) ระบบ ERP ให้ท าตัวทดสอบระบบด้วย VDI ให้นายภักด ี โตแดง รายงานความก้าวหน้า และ
หากพบปัญหาเฉพาะหน้าสามารถขอหารือทางผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการ จะได้ร่วมกันแก้ปัญหาได้ทันที 
ส่วนการท างานฝ่ายต่างๆ ก็เช่นกันอยากให้มีการจัดท าแผนการท างานประจ าวัน  และให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าต่อทีป่ระชุม และเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดท าผลงานเพื่อขึ้นสู่ในต าแหน่งในอนาคตต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เรื่อง รายงานสถานะการใช้งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑  
   นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ รายงานสถานะการใช้
งบประมาณ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งบประมาณเงินรายได ้(บก.ศ.) ของส านักคอมพิวเตอร์ ดังนี้  
  งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
   ๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๑๑-๐๑ ได้รับ
จัดสรร(งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๒๕๙,๙๕๑ บาท คงเหลือ ๘๘๐,๐๔๙ บาท คิดเป็น    
ใช้ไปร้อยละ ๒๒.๘๐ และคงเหลือร้อยละ ๗๗.๒๐ 
  ๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๐๐-๐๑ ได้รับ
จัดสรร (งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๔,๒๗๘,๔๔๐ บาท ใช้ไป ๔๐๗,๔๑๓.๒๐ บาท คงเหลือ ๓,๘๗๑,๐๒๖.๘๐ บาท 
คิดเป็นใช้ไปร้อยละ ๙.๔๒ และคงเหลือร้อยละ ๙๐.๔๘ 
   รายละเอียดตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



 

 

-๔- 
 

   ๔.๒ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้งานระบบคลาวด์ (Cloud Computing)” อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ 
รายงานว่า จากการที่ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ที่ครอบคลุมการใช้งานของ
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา    กับทางบริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญาทางบริษัทฯ 
ต้องด าเนินการฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๑ โดยมีก าหนดการดังนี้ 
    วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ Update New Feature Windows 2010 Microsoft Word 
Excel PowerPoint 2016 
    วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ Office 365 One drive Share point, Calendar 
    วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ Skype for e-Learning and Meeting on desktop and mobile 
    วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ Form, Planner, Imagine, Sway 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  - 
 
วาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ เรื่อง นัดหมายประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ก าหนด
ประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑  

ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา   ๑๖.๓๐ น.  
 
 
       นายธรรมศักดิ์  จลาสุภ                   ผู้จดรายงานการประชุม 
     อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม    



 

 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์   
ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุม อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต  บุนนาค) ชั้น ๑๐  

 
ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   ผู้อ านวยการ/ประธาน 
2. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ 
3. นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ   รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
4. นายจักรพงศ์   จิตรแก้ว  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
5. น.ส.บังอร    เหล่าปิ่นเพชร  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
6. นายวีรวุฒิ    ฉัตรธนโชติกุล   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
7. นายวิชชา    สุขรัตน์   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
8. น.ส.บุรพร    ศรีสุวรรณ  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
9. นายรณกร    เรี่ยวแรง  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
10. นายนพฤทธิ    จันกลิ่น  ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
11. นายภักดี    โตแดง   ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
12. นายเดชอาคม   คดเก้ียว  ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที 
13. นายสาธิต    ถนอมศักดิ์ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
14. นายณัฏฐพล   จิรพัฒนากุล ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
15. นายพงษ์ศักดิ์   บ ารุงจิตต์  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
16. นายประทีป    ขันธวุธ   ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
17. นายวุฒิพงศ์    โพธิ์เย็น  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
   1. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการ 
   2. อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ รองผู้อ านวยการ 
   3. นางสุพิศ    รุกขชาติ  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
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เมื่ออาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ    
  ๑.๑  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในช่วงวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน 
๒๕๖๑ เพ่ือดูแลป้องกันความผิดปกติของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๑๐ ที่อาจส่งผลความเสียหายต่อระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย               
ของมหาวิทยาลัย และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พร้อมรายงานการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติระหว่างการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยรายงานไปยังผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยทันที  และให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่วันละ ๒ คน 
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  ๑.๒ เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ กลุ่มเป้าหมายในการสอบ ได้แก่ นิสิต
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๒  ซึ่งจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ 
๒๐ ปี ในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนวิธีฝึกอบรมโดยการใช้เป็น CEFR Online ซึ่งจะมีรายวิชาที่พัฒนาทักษะทั้ง ๔ ด้าน
ให้นิสิตนักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ ขณะนี้มีนิสิตนักศึกษาเข้าใช้งานแล้วกว่าสองพันคน และในเบื้องต้น อาจารย์ 
ดร.ปวิช ผลงาม ได้หารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  บุญลือ ในการผลักดันรายวิชาดังกล่าวให้เข้าสู่
ฐานข้อมูล Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) ของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยต่อไป 
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  ๑.๓ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ/ทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) จากกรณีที่ทาง            บริษัท 
ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด แจ้งว่าเส้นทางส ารองระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับมหาวิทยาลัย ที่เช่าไว้ไม่
สามารถใช้งานได้เป็นปกติ อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม จึงเข้ามาท าการตรวจสอบเมื่อกลางดึกวันที่            ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. พบว่าการไฟฟ้ามีการดับไฟฟ้า ประกอบกับเครื่อง Generator ไม่
ท างาน จากการเข้าตรวจสอบพบปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขดังนี้ 
   ๑) ไม่สามารถเข้าห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ควรมีจุดเก็บรักษากุญแจในจุดที่ปลอดภัย 
   ๒) แบตเตอรี่เครื่อง Generator ดับ ระบบชาร์ตแบตเตอรี่มีปัญหา ควรมีแบตเตอรี่ส ารอง  
   ๓) ควรพัฒนาคู่มือและวิธีการตรวจสอบให้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน มีการตรวจสอบปริมาณน้ ามัน 
ให้มีปริมาณไม่ต่ ากว่า ๘๐% (๘๐๐ ลิตร) ต้องมีการตรวจสอบทุกวันพุธ และมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ชัดเจน 
   ๔) ควรเพ่ิมการตรวจสอบและเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงวันหยุด ต้องมีการทดสอบ
การท างานเครื่อง Generator โดยการตัดเบรกเกอร์เพ่ือเป็นการทดสอบเครื่อง Generator และ UPS ในห้อง 
Data Center ว่าท างานเป็นปรกติหรือไม่ อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง โดยขณะท าการทดสอบต้องมีการปิดป้ายเตือน 
และมีเจ้าหน้าที่อยู่ท าการตรวจสอบอย่างน้อย ๒ คน 
   ๕) ต้องท าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทุก ๑ ปี และควรมีเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 
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  ๑.๔ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศตามพันธกิจ พร้อมน าไปสู่มาตรการ
ประหยัดพลังงาน และลดการใช้ทรัพยากร ของส านักคอมพิวเตอร์ OPOD (One Person One Device)  อาจารย์ 
ดร.ปวิช  ผลงาม ชี้ให้เห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ ล้วนเป็นเครื่อง OPOD ให้มองเป็นแค่อุปกรณ์
ทางคอมพิวเตอร์มีไว้เพ่ือสนับสนุนพันกิจของแต่ละหน่วยงาน ตามความจ าเป็นและความต้องการตามลักษณะการ
ใช้งานของหน่วยงานนั้น ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย Digital University ของมหาวิทยาลัย ขณะนี้มีจ านวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
   ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลทั่วไป จ านวน ๒๐ เครื่อง 
   ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๕๐ เครื่อง 
   ๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จ านวน ๒๐ เครื่อง 
ทั้ง ๓ รายการอยู่ระหว่างรอด าเนินการจัดสรร โดยท่านประธานได้มอบหมาย นายณัฏฐพล  จิรพัฒนากุล ท าการ
ส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะน าออกจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๕๕ ที่จะน ามาท าการบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งานในโครงการ OPOD อีกจ านวนเท่าใด 
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  ๑.๕ เรื่อง การร่วมกิจกรรมตามการผลักดันของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การส่งเสริม
ข้าราชการออกก าลังกายทุกวัพุธ การส่งเสริมการใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ เป็นต้น ขอให้บคุลากรทุกท่านให้ความ
ร่วมมือทุกกิจกรรม และถือปฏิบัติ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานกการประชุม ครั้งที ่๒/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 ๓.๑ สืบเนื่อง ข้อ ๓.๒ เรื่อง การจัดท าเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์  อาจารย์วิชุณี       
สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ รายงานความก้าวหน้าการจัดท าเว็บไซต์การจัดการความรู้  Knowledge 
Management ในรอบเดือนที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่บทความของ อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ และนายนพฤทธิ  
จันกลิ่น เป็นที่เรียบร้อย ส่วนในรอบเดือนถัดไปจะเป็นของอาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ และนายเดชอาคม  คดเก้ียว 
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 ๓.๒ สืบเนื่องข้อ ๔.๒ เรื่อง ช่องทางการติดต่อสอบถามและข่าวสารของส านักคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทาง 
LINE@ อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ รายงานขณะนี้มีผู้ติดตามจ านวน ๔๒๙ คน และขณะนี้ไม่
สามารถท าการ Broadcast เนื่องจากเต็มจ านวนการใช้งานฟรี โดยนายวีรุวฒิ ฉัตรธนโชติกุล น าเสนอแพ็กเกจ 
Premium ID เป็นแบบรายเดือนราคาประมาณ ๙๓๘ บาท/เดือน  

ที่ประชุมรับทราบ 
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   ๓.๓ สืบเนื่องข้อ ๔.๒ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานระบบคลาวด์  (Cloud Computing)” อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ              
รองผู้อ านวยการ รายงานการด าเนินการโครงการได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑            
ที่ผ่านมา และนายเดชอาคม  คดเกี้ยว เสนอเพ่ือขอจัดท าวุฒิบัตรเพ่ิมเติมโดยจะท าการสืบราคาจากศูนย์ถ่าย
เอกสาร Fuji Xerox และจะมีการประสานงานการจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้กับทางกองบริหารงานบุคคล
เพ่ือเพ่ิมเป็นข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมในฐานข้อมูล   
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เรื่อง รายงานสถานะการใช้งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑  
   นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ รายงานสถานะการใช้
งบประมาณ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ งบประมาณเงินรายได ้(บก.ศ.) ของส านักคอมพิวเตอร์ ดังนี้  
  งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑) 
   ๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๑๑-๐๑ ได้รับ
จัดสรร(งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๒๕๙,๙๕๑ บาท คงเหลือ ๘๘๐,๐๔๙ บาท คิดเป็น    
ใช้ไปร้อยละ ๒๒.๘๐ และคงเหลือร้อยละ ๗๗.๒๐ 
  ๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๐๐-๐๑ ได้รับ
จัดสรร (งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๕,๒๗๘,๔๔๐ บาท ใช้ไป ๓,๓๐๖,๐๘๖ บาท คงเหลือ ๑,๙๗๒,๓๕๔ บาท         
คิดเป็นใช้ไปร้อยละ ๖๒.๖๓ และคงเหลือร้อยละ ๓๗.๓๗ 
   รายละเอียดตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๔.๒ เรื่อง รายงานสถานะ การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นายจักรพงศ ์ จิตรแก้ว 
รายงานสถานะ การขออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ ล่าช้าเกินไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๔.๒ เรื่อง รายงานแบบติดตาม ปย.๒ รอบ ๖ เดือน นายจักรพงศ ์ จิตรแก้ว รายงานความก้าวหน้าพร้อม
เสนอร่างรายงานแบบติดตาม ปย.๒ รอบ ๖ เดือน รายละเอียดตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ครั้งที ่๓/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  - 
 



 

 

 
-๕- 

 
วาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ เรื่อง นัดหมายประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที ่๔/๒๕๖๐ ก าหนดประชุม
ครั้งต่อไปจะท าการประสานงานแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง 

ที่ประชุมรับทราบ 

  ๖.๒ เรื่อง การล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ก าหนดนโยบายอยากให้มี
การจัดท าแผนการล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  

ที่ประชุมรับทราบ 

  ๖.๓ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   ๑) ระบบการจ้องห้องประชุมแบบออนไลน์ น.ส.บุรพร  ศรีสุวรรณ รายงานขณะนี้รอข้อมูลห้อง
ต่างๆ จากกองอาคารและสถานที่ 
   ๒) ระบบปฏิทินส่วนกลาง และระบบจองยานพาหนะ รอประสานงานกับส านักงานอธิการบดีเพื่อ
ประชุมหารือเพ่ือขับเคลื่อนการใช้งาน 
   ๓) ระบบ OPOD มอบหมายให้นายวิชชา สุขรัตน์ เป็นผู้พัฒนาระบบ และให้อาจารย์ ดร.ปวิช     
ผลงาม เป็นผู้ตรวจสอบระบบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา   ๑๖.๓๐ น.  
 
 
       นายธรรมศักดิ์  จลาสุภ                   ผู้จดรายงานการประชุม 
     อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม    



 

 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์   
ครั้งที ่ ๔/๒๕๖๑ 

วันพุธที ่๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุม อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต  บุนนาค) ชั้น ๑๐  

 
ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   ผู้อ านวยการ/ประธาน 
2. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการ 
3. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ 
4. อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ รองผู้อ านวยการ 
5. นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ   รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
6. นางสุพิศ     รุกขชาติ  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
7. น.ส.บังอร    เหล่าปิ่นเพชร  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
8. นายวีรวุฒิ    ฉัตรธนโชติกุล   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
9. น.ส.บุรพร    ศรีสุวรรณ  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
10. นายรณกร    เรี่ยวแรง  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
11. นายนพฤทธิ    จันกลิ่น  ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
12. นายเดชอาคม   คดเก้ียว  ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที 
13. นายสาธิต    ถนอมศักดิ์ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
14. นายณัฏฐพล   จิรพัฒนากุล ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
15. นายพงษ์ศักดิ์   บ ารุงจิตต์  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
16. นายประทีป    ขันธวุธ   ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
17. นายวุฒิพงศ์    โพธิ์เย็น  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายจักรพงศ์   จิตรแก้ว  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
2. นายวิชชา    สุขรัตน์   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
3. นายภักดี    โตแดง   ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 
  



 

 

 
-๒- 

 
เมื่ออาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ    
  ๑.๑ เรื่อง มอบหมายผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน (MIS) อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม มอบหมายให้นายวิชชา  สุขรัตน์ ในการดูแลระบบ
เว็บ ERP/MIS ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์โดยตรง 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานกการประชุม ครั้งที ่๓/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ สืบเนื่อง ข้อ ๑.๑  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในช่วงวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 
๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เพ่ือดูแลป้องกันความผิดปกติของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๑๐ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

วันที่ ผู้ปฏิบัติ 
๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.ปวิช 

นายภักด ี
น.ส.บังอร 
น.ส.บุรพร 

ผลงาม 
โตแดง 
เหล่าปิ่นเพชร 
ศรีสุวรรณ 

๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.ปวิช 
น.ส.บังอร 
น.ส.บุรพร 

ผลงาม 
เหล่าปิ่นเพชร 
ศรีสุวรรณ 

๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.ปวิช 
น.ส.บังอร 
น.ส.บุรพร 

ผลงาม 
เหล่าปิ่นเพชร 
ศรีสุวรรณ 

๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.ปวิช 
น.ส.บังอร 
น.ส.บุรพร 

ผลงาม 
เหล่าปิ่นเพชร 
ศรีสุวรรณ 

๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.ปวิช 
นายณัฏฐพล 
นายภักด ี

ผลงาม 
จิรพัฒนากุล 
โตแดง 

ได้มีการตรวจสอบและทดสอบระบบ เป็นไปตามตารางรายการการตรวจสอบ ได้แก่ การใช้งาน Internet และ 
Website ระบบปรับอากาศและเครื่องส ารองไฟฟ้าห้อง Data Center ทุกรายการมีการท างานเป็นปกติ โดย
อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ได้ให้แนวทางการตรวจสอบและทดสอบระบบควรท าเป็นรูปแบบชัดเจน เป็นขั้นตอน 
พร้อมสรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และผู้ที่มาปฏิเวรควรมีผู้บริหารอย่างน้อย ๑ คน และบุคลากรไม่เกิน ๒ คน โดย
ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ 

ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

  
-๓- 

 
 ๓.๒ สืบเนื่อง ข้อ ๑.๔ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศตามพันธกิจ พร้อม
น าไปสู่มาตรการประหยัดพลังงาน และลดการใช้ทรัพยากร ของส านักคอมพิวเตอร์ OPOD (One Person One 
Device)  นายณัฏฐพล จิรพัฒนากุล รายงานว่าได้มีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลทั่วไป
ของใหม ่จ านวน ๘๐ เครื่อง เพ่ือใช้ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๕๕ และได้น าเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดเก่า
เพ่ือท าการตรวจสอบและจะน าเครื่องเข้าสู่โครงการ OPOD เพ่ือด าเนินการต่อไป อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ให้
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่น าออกจากห้องปฏิบัติการ ๑๐๕๕ จ านวน ๘๐ เครื่อง ควรท าการ
ตรวจสอบ และซ่อมบ ารุงให้มีสภาพพร้อมใช้งานจริง ๆ มีจ านวนกี่เครื่อง และที่ช ารุดไม่สามารถใช้งานต่อไปได้
จ านวนกี่เครื่อง เพ่ือท าทะเบียบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้เข้าสู่โครงการ OPOD และจ าหน่าย
ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ออกไป 
   ๒) ให้มีการสรุปรายงานต่อที่ประชุมว่าในแต่ละเดือนมีการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการ  
OPOD จ านวนเท่าไร 
   ๓) เตรียมจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ให้ กับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ อธิการบดี               
รองอธิการบดี โดยให้ท่านพิจารณาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 
หรือชนิดพกพา และในส่วนของเลขานุกการของท่าน จะจัดสรรเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานชุด
ใหม่ จ านวน ๑ เครื่อง หากผุ้บริหารท่านใดมีเลขา ๒ คน จะจัดสรรเป็นชุดใหม่ ๑ เครื่อง และชุดเดิม ๑ เครื่อง 
เป็นต้น โดยมอบหมายนายณัฏฐพล จิรพัฒนากุล เป็นประสานงานและผู้ด าเนินการหลัก 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๓ สืบเนื่อง ข้อ ๖.๓ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศ อาจารย์นิศากร เถาสมบัติ
รองผู้อ านวยการ รายงานความก้าวหน้าขณะนี้ ระบบปฏิทินส่วนกลาง (BSRU Calendar) มีหน่วยงานส านัก
คอมพิวเตอร์ได้เริ่มใช้งานระบบ ส่วนระบบจองห้องประชุมแบบออนไลน์ มีหน่วยงานส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้
เริ่มใช้งานระบบ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและน าไปสู่การใช้งานระบบต่าง ๆ ร่วมกัน ส านักฯ จะท ารายงานสรุป
เพ่ือน าเสนอต่ออธิการบดี และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เรื่อง รายงานสถานะการใช้งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑  
   นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ รายงานสถานะการใช้
งบประมาณ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ งบประมาณเงินรายได ้(บก.ศ.) ของส านักคอมพิวเตอร์ ดังนี้  
  งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑) 
   ๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๑๑-๐๑ ได้รับ
จัดสรร(งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๕๒๙,๑๐๕.๑๙ บาท คงเหลือ ๖๑๐,๘๙๔.๘๑ บาท    
คิดเป็นใช้ไปร้อยละ ๔๖.๔๑ และคงเหลือร้อยละ ๕๓.๕๙ 
  ๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๐๐-๐๑ ได้รับ
จัดสรร (งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๕,๒๗๘,๔๔๐ บาท ใช้ไป ๓,๓๔๕,๖๗๖ บาท คงเหลือ ๑,๙๓๒,๗๖๔ บาท         
คิดเป็นใช้ไปร้อยละ ๖๓.๓๘ และคงเหลือร้อยละ ๓๖.๖๒ 
 



 

 

 
-๔- 

 
   รายละเอียดตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๔.๒ เรื่อง กิจกรรม ๕ ส ส านักคอมพิวเตอร์ นายรณกร  เรี่ยวแรง รายงานผลการจัดกิจกรรม ๕ ส ของ
ส านักคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมที่ ๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มีการจัดท า
ความสะอาดและปรับสภาพแวดล้อมบนโต๊ะท างานของผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนเป็นที่เรียบร้อย และแจ้ง
ก าหนดกิจกรรม ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ จะมีการท าความสะอาด และปรับ
สภาพแวดล้อมพ้ืนที่บริเวณโดยรอบโต๊ะท างาน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  - 

 
วาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ เรื่อง นัดหมายประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑ ก าหนดประชุม
ครั้งต่อไป วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา   ๑๖.๓๐ น.  
 
 
       นายธรรมศักดิ์  จลาสุภ                   ผู้จดรายงานการประชุม 
     อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม    



 

 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์   
ครั้งที ่ ๕/๒๕๖๑ 

วันพุธที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุม อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต  บุนนาค) ชั้น ๑๐  

 
ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   ผู้อ านวยการ/ประธาน 
2. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการ 
3. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ 
4. อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ รองผู้อ านวยการ 
5. นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ   รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
6. นางสุพิศ     รุกขชาติ  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
7. นายจักรพงศ์   จิตรแก้ว  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
8. น.ส.บังอร    เหล่าปิ่นเพชร  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
9. นายวีรวุฒิ    ฉัตรธนโชติกุล   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
10. น.ส.บุรพร    ศรีสุวรรณ  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
11. นายรณกร    เรี่ยวแรง  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
12. นายวิชชา    สุขรัตน์   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
13. นายนพฤทธิ    จันกลิ่น  ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
14. นายภักดี    โตแดง   ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
15. นายเดชอาคม   คดเก้ียว  ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที 
16. นายสาธิต    ถนอมศักดิ์ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
17. นายณัฏฐพล   จิรพัฒนากุล ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
18. นายพงษ์ศักดิ์   บ ารุงจิตต์  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
19. นายประทีป    ขันธวุธ   ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
20. นายวุฒิพงศ์    โพธิ์เย็น  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
   - 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 
  



 

 

 
-๒- 

 
เมื่ออาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ    
  ๑.๑ เรื่อง การประชุมตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ปปช.) สืบเนื่องจากการประกาศผลคะแนนคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด คิดเป็นคะแนนร้อย ๘๗.๑๗ ได้อันดับที่ ๑ ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน ๖๐ แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จ านวน ๒๑ แห่ง ซึ่งโดยลักษณะการ
ติดตามการประเมินของ ปปช. มีการติดตามเป็นตัวชี้วัดที่คล้ายคลึงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ โดย
ให้ความส าคัญในการตรวจติดตามจากข้อมูลจริงมากกว่าเอกสารหลักฐานในบางตัวชี้วัด ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะแบ่ง
ความรับผิดชอบข้อมูลตามความรับผิดชอบของหน่วยงาน ได้แก่ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลคุณธรรมความโปร่งใสของ
แต่ละตัวชี้วัด น Web Site ของมหาวิทยาลัย ส านักคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะมีผู้บริหารและ
บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์กระจายกันไปเป็นกรรมการร่วมในแต่ละตัวชี้วัด เป็นต้น  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์  (รอบที่ ๑) ระหว่างวันที่            
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยขณะนี้การด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ๒ ส่วน ได้แก่ 

๑) ผลการปฏิบัติงาน (โดยการประเมินจากหน่วยงานจากคะแนน ๑๐๐%) ปรับให้คงเหลือเป็น
คะแนน ๗๐%  

๒) พฤติกรรมการท างาน คะแนน ๒๐% 

    - คะแนนจากการขาด ลา มาสาย ๑๐% (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้หัวหน้า
หน่วยงานลงนามอนุญาตการลาของบุคลากรได้โดยตรง) 

- คะแนนจากระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ๒๐% 
  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช้สิทธิ์ในการขาด ลา มาสาย เกินจ านวน ๒๘ ครั้งจะถูกตัดคะแนนจากส่วน
นี้ และจะไม่ได้รับการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนในปีนั้น ยกเว้นพนักงานราชการ ที่ใช้เกณฑ์การขึ้นเงินเดือนที่ต่าง
จากพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีนี้จึงก าหนดให้คู่มือการปฏิบัติงานเป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับการก ากับติดตามของ ปปช. 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานกการประชุม ครั้งที ่๔/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 ๓.๓ สืบเนื่อง ข้อ ๖.๓ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศ อาจารย์นิศากร เถาสมบัติ
รองผู้อ านวยการ รายงานความก้าวหน้าว่า ขณะนี้ได้จัดท ารายงานสรุปความก้าวหน้าของ ระบบจองห้องประชุม
แบบออนไลน์ และระบบปฏิทินส่วนกลาง (BSRU Calendar) เพ่ือน าเสนอต่ออธิการบดี และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

-๓- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เรื่อง รายงานสถานะการใช้งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑  
   นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ รายงานสถานะการใช้
งบประมาณ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ งบประมาณเงินรายได ้(บก.ศ.) ของส านักคอมพิวเตอร์ ดังนี้  
  งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
   ๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๑๑-๐๑ ได้รับ
จัดสรร(งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๕๔๘,๓๖๕.๑๙ บาท คงเหลือ ๕๙๑,๖๓๔.๘๑ บาท    
คิดเป็นใช้ไปร้อยละ ๔๘.๑๐ และคงเหลือร้อยละ ๕๑.๙๐ 
  ๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๐๐-๐๑ ได้รับ
จัดสรร (งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๕,๒๗๘,๔๔๐ บาท ใช้ไป ๓,๕๐๕,๖๖๒.๔๐ บาท คงเหลือ ๑,๗๗๒,๗๗๗.๖๐ 
บาท คิดเป็นใช้ไปร้อยละ ๖๖.๔๑ และคงเหลือร้อยละ ๓๓.๕๙ 
   รายละเอียดตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นายสาธิต  ถนอมศักดิ์ รายงานการ
ปฏิบัติงานฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที ่๔/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๔.๓ เรื่อง โครงการอบรมการจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ 
รองผู้อ านวยการ รายงานว่า ส านักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการ
จัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดการความรู้และ
เพ่ือการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โดยมีก าหนดด าเนินงานตามโครงการในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ณ ห้อง Edu Roam อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ และก าหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก          
อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยจะประสานงานและแจ้งก าหนดการอีกครั้ง   ใน
ภายหลังเมื่อมีก าหนดการที่ชัดเจน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๔.๔ เรื่อง โครงการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบ Office365 Education ส าหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ  รายงานว่า มีก าหนดการด าเนินงานตาม
โครงการในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีการแบ่งการอบรมเป็น ๔ กลุ่ม ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
   ๑) Office MIX in PowerPoint การสร้างสื่อการสอนและเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ ในวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
    ๒) Excel - Form การสร้างแบบส ารวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบหรือฟอร์มออนไลน์ ในวันที่ 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 



 

 

 
-๔- 

 
  ๓) SWAY การน าเสนอบทเรียน เนื้อหา งานวิจัย หรือผลงานต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์แบบ 
Responsive ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  ๔) OneNote การพัฒนาห้องเรียนเข้าสู่รูปแบบ Active Learning ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ เรื่อง (ร่าง) ประชาพิจารณ์มาตรการประหยัดพลังงาน และ (ร่าง) ค าสั่งมาตรการประหยัดพลังงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการ กล่าวสืบเนื่องจาก
นโยบายด้านการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ได้มีมติผ่านการเห็นชอบแล้วในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบ
กับงานประกันคุณภาพของแต่ละองค์กร มีหลายๆ หน่วยงานได้มีการจัดท า E-Report ที่รายงานประจ าทุกเดือน 
คาดว่าจะมีผลการบังคับใช้กับหน่วยงานราชการในอนาคตอย่างแน่นอน โดยขณะนี้ได้มีการด าเนินการแล้ว ได้แก่ 
การลดการใช้เอกสาร การลดขั้นตอนการด าเนินงานที่มีความซ้ าซ้อน เป็นต้น ซึ่งได้เริ่มมีการด าเนินการบ้างแล้ว 
และจากการศึกษาข้อมูลระบบ E-Report ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งรับผิดชอบ
โดยกระทรวงพลังงาน โดยมีเป้าหมายให้มีการลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิง) ในแต่ละเดือนต้องมีการ
ใช้ลดลง ๑๐% ทางส านักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดท าแบบประชาพิจารณ์มาตรการประหยัดพลังงาน และ (ร่าง) 
มาตรการประหยัดพลังงาน ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้บุคลากรทุก
ท่านให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุง (ร่าง) มาตรการประหยัดพลังงาน เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติจริงได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อไป โดยให้น าส่ง อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการ 

 ที่ประชุมรับทราบ มีมติเห็นชอบ 
 

 
วาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ เรื่อง นัดหมายประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑ ก าหนดประชุม
ครั้งต่อไป วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา   ๑๖.๓๐ น.  
 
 
       นายธรรมศักดิ์  จลาสุภ                   ผู้จดรายงานการประชุม 
     อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม    



 

 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์   
ครั้งที ่ ๖/๒๕๖๑ 

วันพุธที ่๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุม อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต  บุนนาค) ชั้น ๑๐  

 
ผู้มาประชุม 

๑. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   ผู้อ านวยการ/ประธาน 
๒. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการ 
๓. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ 
๔. อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ รองผู้อ านวยการ 
๕. นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ   รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
๖. นางสุพิศ     รุกขชาติ  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
๗. นายจักรพงศ์   จิตรแก้ว  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
๘. น.ส.บังอร    เหล่าปิ่นเพชร  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๙. นายวีรวุฒิ    ฉัตรธนโชติกุล   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑๐. น.ส.บุรพร    ศรีสุวรรณ  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑๑. นายรณกร    เรี่ยวแรง  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑๒. นายวิชชา    สุขรัตน์   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑๓. นายภักดี    โตแดง   ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๔. นายเดชอาคม   คดเก้ียว  ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที 
๑๕. นายสาธิต    ถนอมศักดิ์ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
๑๖. นายณัฏฐพล   จิรพัฒนากุล ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
๑๗. นายพงษ์ศักดิ์   บ ารุงจิตต์  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
๑๘. นายประทีป    ขันธวุธ   ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
๑๙. นายวุฒิพงศ์    โพธิ์เย็น  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายนพฤทธิ    จันกลิ่น  ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
      (ไปราชการ) 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
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เมื่ออาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ    
 ๑.๑ เรื่อง การก าหนดค่านิยมองค์กร ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และมีการก าหนดค่านิยมองค์กร MORALITY โดย
ฝ่ายบริหารของส านักคอมพิวเตอร์ก็ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพ่ือตอบสนองนโยบายและทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และได้มีการก าหนดค่านิยมองค์กรของส านักฯ “บริการด้วยใจ ตอบสนองเร็วไว ใส่ใจ
ผู้รับบริการ” iService 
   I : Integrity =  มีจริยธรรม คุณธรรม ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ควรท า และมีจิตส านึกด้วยตนเอง 
   S : Service mind = บริการด้วยใจ 
   E : Early response = ตอบสนองผู้ใชอย่างรวดเร็ว 
    R : Reliability = ไว้วางใจในบริการของเรา 
   V : Value = สร้างคุณค่าแห่งการบริการ 
   I : Innovation = สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
   C : Cooperation = สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
   E : Excellence = การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒ เรื่อง ระเบียบ และแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเพ่ือการให้บริการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้อง Edu Roam  ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม มอบหมาย อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ              
รองผู้อ านวยการ รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติเพ่ือน ามาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และมาน าเสนอต่อที่ประชุม
เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๓ เรื่อง ก าหนดการประชุมฝ่ายระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและความรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กรอย่างมี
คุณภาพ ที่รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) โดยฝ่ายบริหารจะมีการประชุมร่วมกับฝ่าย
ระบบสารสนเทศทุกวันจันทร์ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานกการประชุม ครั้งที ่๕/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 ๓.๑ สืบเนื่องข้อ ๔.๔ เรื่อง โครงการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบ Office365 
Education ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ  รายงานว่าขณะนี้การ
ด าเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยอาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม กล่าวเสริมเพ่ือให้รูปแบบการจัด
ฝึกอบรมด าเนินการอย่างเป็นไปตามรูปแบบมากยิ่งข้ึน และเพ่ือให้เกิดการจัดการความรู้ (KM) ควรมีการประชุม 



 

 

 
-๓- 

 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานก่อนทุกครั้ง โดยเริ่มจากโครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Moodle เพ่ือเป็นแนวในการปฏิบัติที่ดีในโครงการต่อ ๆ ไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เรื่อง รายงานสถานะการใช้งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑  
   นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ รายงานสถานะการใช้
งบประมาณ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ งบประมาณเงินรายได ้(บก.ศ.) ของส านักคอมพิวเตอร์ ดังนี้  
  งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
   ๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๑๑-๐๑ ได้รับ
จัดสรร(งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๕๘๑,๒๑๕.๑๙ บาท คงเหลือ ๕๕๘,๗๘๔.๘๑ บาท    
คิดเป็นใช้ไปร้อยละ ๕๐.๙๘ และคงเหลือร้อยละ ๕๙.๐๒ 
  ๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๐๐-๐๑ ได้รับ
จัดสรร (งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๕,๒๗๘,๔๔๐ บาท ใช้ไป ๓,๕๐๕,๖๖๒.๔๐ บาท คงเหลือ ๑,๗๗๒,๗๗๗.๖๐ 
บาท คิดเป็นใช้ไปร้อยละ ๖๖.๔๑ และคงเหลือร้อยละ ๓๓.๕๙ 
   รายละเอียดตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที่  ๖/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๔.๒ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ           
รองผู้อ านวยการ รายงานผลสืบเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้ เพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุนระดับบัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์/สถาบัน/ส านัก” 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีมีการด าเนินการ หรือ
ปรับปรุงในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   ๑) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินการ 
และข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพฯ ภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
   ๒) การทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และค่านิยมองค์กร 
   ๓) การปรับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๓ เรื่อง  การเพ่ิมช่องทางการติดต่อสอบถามและข่าวสารของส านักคอมพิวเตอร์ผ่านทาง LINE@     
นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล รายงานต่อที่ประชุม ขณะนี้ได้ทางส านักฯ ด าเนินการจัดสร้าง LINE@ (Line Official) 
ส าหรับส านักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมทั้งได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
และได้ทดลองใช้งานมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยได้รับการตอบรับจากผู้รับบริการที่ดี  จึงได้น าเสนอต่อ
ผู้บริหาร และได้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 



 

 

 
-๔- 

 
   ๑) ด าเนินการลงทะเบียนแบบ Premium ID ของส านักคอมพิวเตอร์ เป็น @CCBSRU และใน
นามมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็น @BSRU โดยมีค่าใช้จ่ายจ านวน ๑๙๘ บาท ต่อปี ต่อ ๑ ID  
   ๒) สมัครแพ็คเกจ LINE@ แบบ Basic ของ LINE@BSRU ค่าใช้จ่ายจ านวน ๙๙๘ บาท ต่อเดือน 
ในส่วน LINE@ CCBSRU ตามแผนที่วางไว้จะใช้เป็นแพ็คเกจ Stater แต่เนื่องด้วยจ านวนยอด Follow มากกว่าที่
แพ็คเกจก าหนดจึงส่งผลให้ฟังก์ชั่นการบอร์ดแคสจะใช้งานไม่ได้นั้น  ท าให้ยังไม่ได้ด าเนินการสมัครแพ็คเกจ
ดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  - 

 
วาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.๑ เรื่อง การสมัคร E-Mail@bsru ส าหรับนิสิต นักศึกษา นายวีรวุฒิ  ฉัตรธนโชติกุล ขอหารือนโยบาย
การให้ใช้ E-Mail@bsru ส าหรับนิสิต นักศึกษา หากทางส านักมีนโยบายให้นิสิต นักศึกษาสามารถใช้งานได้ จะให้
ท าการสมัครผ่าน Google form แล้วค่อย Import ข้อมูลเข้าระบบ โดยทางอาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ให้
ตรวจสอบข้อก าหนดในการน า E-Mail@bsru ไปใช้ร่วมกับระบบอ่ืน ๆ ได้แก่ ระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการอักขราวิสุทธิ์  Office 365 เป็นต้น และให้น าเข้าที่ประชุมฝ่ายระบบสารสนเทศเพ่ือหา
แนวทางปฏิบัติต่อไป 

  ๖.๒ เรื่อง นัดหมายประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ ก าหนดประชุม
ครั้งต่อไป วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา   ๑๖.๓๐ น.  
 
 
       นายธรรมศักดิ์  จลาสุภ                   ผู้จดรายงานการประชุม 
     อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
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รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์   
ครั้งที ่ ๗/๒๕๖๑ 

วันพุธที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุม อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต  บุนนาค) ชั้น ๑๐  

 
ผู้มาประชุม 

๑. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   ผู้อ านวยการ/ประธาน 
๒. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการ 
๓. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ 
๔. อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ รองผู้อ านวยการ 
๕. นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ   รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
๖. นางสุพิศ     รุกขชาติ  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
๗. นายจักรพงศ์   จิตรแก้ว  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
๘. น.ส.บังอร    เหล่าปิ่นเพชร  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๙. นายวีรวุฒิ    ฉัตรธนโชติกุล   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑๐. น.ส.บุรพร    ศรีสุวรรณ  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑๑. นายรณกร    เรี่ยวแรง  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑๒. นายวิชชา    สุขรัตน์   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑๓. นายนพฤทธิ    จันกลิ่น  ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๔. นายภักดี    โตแดง   ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๕. นายเดชอาคม   คดเก้ียว  ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที 
๑๖. นายสาธิต    ถนอมศักดิ์ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
๑๗. นายณัฏฐพล   จิรพัฒนากุล ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
๑๘. นายพงษ์ศักดิ์   บ ารุงจิตต์  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
๑๙. นายประทีป    ขันธวุธ   ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
๒๐. นายวุฒิพงศ์    โพธิ์เย็น  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
   - 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
  



 

 

 
-๒- 

 
เมื่ออาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ    
 ๑.๑ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยส านักคอมพิวเตอร์ 
มีฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และมีความรับผิดชอบในด้านการส่งเสริมพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีที การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ และการให้บริการต่างๆ ทางด้านระบบ
คอมพิวเตอร์ จึงมอบหมายให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ส ารวจและเตรียมความพร้อมในส่วนที่ฝ่ายรับผิดชอบมีงานบริการ
ด้านใดบ้างส าหรับให้บริการนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร โดยให้ยึดหลักของ One Stop Service ให้มีการ
ทบทวนกระบวนการท างานเพ่ือตอบสนองผู้รับบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ภายใต้กรอบค่านิยม
องค์กรของส านักคอมพิวเตอร์ i-Service และภายใต้กรอบค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัย MORALITY และควรมี
การประเมินเพ่ือสะท้อนผลของการด าเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง และเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานต่อไป และขอความร่วมมือในการรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน โดยให้ถือเป็นแนว
ปฏิบัติ เพ่ือความเป็นระเบียบวินัยที่ดี ดังนี้ 
       - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ช่วงเวลาที่บุคลากรทุกคนต้องประจ าที่และปฏิบัติงาน กรณี 
ที่ต้องออกดูงานนอกที่ตั้ง หรือออกไปท าภารกิจ ให้แจ้งไว้ในไลน์กลุ่ม เพ่ือความคล่องตัวในการส่งมอบงานที่ไม่ได้
อยู่ในแผนงานประจ าวัน 
        - เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ช่วงรับประทานอาหารกลางวัน ปิดการให้บริการ 
       - เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ช่วงเวลาที่บุคลากรทุกคนต้องประจ าที่และปฏิบัติงาน กรณีที่
ต้องออกดูงานนอกที่ตั้ง หรือออกไปท าภารกิจ ให้แจ้งไว้ในไลน์กลุ่ม เพ่ือความคล่องตัวในการส่งมอบงานที่ไม่ได้อยู่
ในแผนงานประจ าวัน 
      - เวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ถือแนวปฏิบัติของการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง และขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ให้การตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
และของมหาวิทยาลัยด้วยดี และเพ่ือน าไปสู่การสร้างค่านิยมองค์กร ได้แก่ กิจกรรมการแต่ผ้าไทย กิจกรรมการ
ออกก าลังกาย เป็นต้น 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒ เรื่อง การจัดหาระบบส ารองข้อมูล ขณะนี้ได้มอบหมายงานส านักงานเพ่ือเตรียมจัดท าแผนในการ
จัดหาระบบส ารองข้อมูลจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพ่ือความเสถียรภาพ และเพ่ือความมั่นคง 
ปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยจะจัดตั้งในส่วนของ Data Center ซึ่งภายในห้อง Data Center ยังมี           
ส่วนส าคัญอีกสองส่วนที่ต้องดูแลรักษา ส่วนแรกได้แก่ ระบบไฟฟ้า/ระบบส ารองไฟฟ้า ที่ต้องดูแลรักษา และ        
มีแผนการเตรียมความพร้อมทุกวันสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดทางราชการที่มีความต่อเนื่องเพ่ือให้ระบบไฟฟ้า/ระบบ
ส ารองไฟฟ้าให้สมารถท างานได้กรณีเกิดเหตุเช่นไฟฟ้าดับ ส่วนที่สอง ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ควรหมั่นตรวจสอบ 
และเฝ้าระวังหากพบอาการผิดปกติควรต้องมีการรายงาน หรือบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศทันที เนื่องจากภายใน
ห้อง Data Center ต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้มีความเหมาะสม โดยประธานการประชุมได้กล่าวชื่นชม
นายภักดี  โตแดง ที่ได้น าแนวคิด IoT (Internet of Things) มาใช้ร่วมในการแจ้งเตือนอุณหภูมิภายในห้อง แต่
เพ่ือความสมบูรณ์ในการท างาน บุคลากรผู้รับผิดชอบก็ยังควรเฝ้าระวังหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ และที่ส าคัญควร
ศึกษารายละเอียดในสัญญาการบ ารุงรักษา กรณีที่จ้าง Outsource เช่น เงื่อนไขการให้บริการ เป็นต้น เพ่ือจะได้
สอดคล้องกับการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 



 

 

 
-๓- 

 
  ในส่วนของระบบส ารองข้อมูลชุดเดิมที่ติดตั้ง ณ อาคาร ๕ ชั้น ๒ จะด าเนินการย้าย Server Rack กลับมา
ไว้ ณ ห้อง Data Center เพ่ือให้ท าการดูแลและบ ารุงรักษาให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจะท าการย้ายก่อน
เปิดภาคเรียน โดยมอบหมายนายภักดี โตแดง เป็นผู้ประสานงาน 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๓ เรื่อง การดูแลเว็บไซต์ (Web Site) ยังคงมอบหมายให้นายวีรวุฒิ  ฉัตรธนโชติกุลเป็นผู้ดูแล และ
รับผิดชอบในส่วนของ LINE@ ส านักคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย และมีเพ่ิมเติมในส่วนของมัคคุเทศน์
ต่างประเทศ ซึ่งจะมีการแต่งตั้งผู้ดูแลในภายหลัง โดยนายวีรวุฒิ  ฉัตรธนโชติกุล รายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 
    ๑) ด ำเนินกำรลงทะเบียนแบบ Premium ID ของส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็น @CCBSRU และใน
นำมมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็น @BSRU โดยมีค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน ๑๙๘ บำท ต่อปี ต่อ ๑ ID  
   ๒) สมัครแพ็คเกจ LINE@ แบบ Basic ของ LINE@BSRU ค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน ๙๙๘ บำท ต่อเดือน 
ในส่วน LINE@ CCBSRU ตำมแผนที่วำงไว้จะใช้เป็นแพ็คเกจ Stater แต่เนื่องด้วยจ ำนวนยอด Follow มำกกว่ำที่
แพ็คเกจก ำหนดจึงส่งผลให้ฟังก์ชั่นกำรบอร์ดแคสจะใช้งำนไม่ได้นั้น  ท ำให้ยังไม่ได้ด ำเนินกำรสมัครแพ็คเกจ
ดังกล่ำว หำกไม่เพียงพอจะประชำสัมพันธ์เพ่ิมเติมในส่วนของช่องทำงอ่ืน ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 
Facebook เป็นต้น 
  อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม กล่ำวเสริมข้อคิดเห็นในกรณีกำรจัดท ำ LINE@ ของโครงกำรมัคคุเทศน์
ต่างประเทศ ในฐานะที่ทางส านักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแลในส่วนนี้ ควรศึกษาข้อมูลในแต่ละแพ็คเกจว่ามีความ
เป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดอย่างไร หรือให้ค าแนะน า/ทางเลือกที่
เหมาะสมกับหน่วยงานที่มาขอค าแนะน าต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ เรื่อง การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ในโครงการ “OPOD (One Person One Device)” 
เนื่องจากการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าสู่โครงการนี้มีจ านวนมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานความก้าวหน้าในแต่ละเดือนว่ามีการบริหารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการอย่างไร และควรมีแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
ที่ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่แนวทางปฏิบัติ และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานต่อไป โดยให้ทุกฝ่ายงานถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานกการประชุม ครั้งที ่๖/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

  - 
 
 



 

 

 
-๔- 

 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เรื่อง รายงานสถานะการใช้งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑  
   นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ รายงานสถานะการใช้
งบประมาณ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ งบประมาณเงินรายได ้(บก.ศ.) ของส านักคอมพิวเตอร์ ดังนี้  
  งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
   ๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๑๑-๐๑ ได้รับ
จัดสรร (งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๘๖๘,๘๙๓.๔๖ บาท คงเหลือ ๒๗๑,๑๐๖.๕๔ บาท    
คิดเป็นใช้ไปร้อยละ ๗๖.๒๒ และคงเหลือร้อยละ ๒๓.๗๘ 
  ๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๐๐-๐๑ ได้รับ
จัดสรร (งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๕,๒๗๘,๔๔๐ บาท ใช้ไป ๓,๑๐๖,๙๕๕.๖๐ บาท คงเหลือ ๒,๑๗๑,๔๘๔.๔๐ 
บาท คิดเป็นใช้ไปร้อยละ ๕๘.๘๖ และคงเหลือร้อยละ ๔๑.๑๔ 
   รายละเอียดตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที่  ๗/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๔.๒ เรื่อง การขออนุมัติงวดเพิ่มเติม เงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นายธรรมศักดิ์  
จลาสุภ รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ รายงานตามที่ส านักคอมพิวเตอร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
บ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีที 
การพัฒนาบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน และการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มี
ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทางส านักได้รับจัดสรรในงวดที่ ๑ (๖๐%) แล้วนั้น เพ่ือให้การ
บริการจัดการงบประมาณที่เป็นรายจ่ายในขั้นพ้ืนฐานของทางมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย 
งานส านักงานจึงได้ขออนุมัติงบประมาณในงวดที่ ๒ (๔๐%) ดังนี้ 
   ๑) ค่าตอบแทบ  จ านวน    ๔๓,๒๐๐ บาท 
   ๒) ค่าใช้สอย   จ านวน ๗๕๕,๗๖๐ บาท 
   ๓) ค่าสาธารณูปโภค จ านวน  ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
  ทั้งนี้ หลังจากทางส านักได้รับจัดสรรงบประมาณในงวดที่  ๒ แล้วนั้น จะมีการด าเนินการขอโอนหมวด
รายจ่ายจากงบประมาณบางส่วนเพ่ือน าไปจัดหาระบบส ารองข้อมูล  ๑ ระบบ มิเตอร์วัดไฟ ๓ ตัว และเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกราฟิก ๑ เครื่อง โดยทั้ง ๓ รายการจะใช้งบโดยประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๓ เรื่อง การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน 
อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม รายงานผลจากการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านการประเมินในระดับดีมาก 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



 

 

 
-๕- 

 
 ๔.๓ เรื่อง  โครงการบริการวิชาการอบรม และพัฒนาความรู้ด้านไอซีที อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ               
รองผู้อ านวยการ รายงานโครงการฝึกอบรมฯ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำโมบำยแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติกำร Android 
ระหว่ำงวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑ วิทยำกรโดย ผศ.ดร.ชำญเวทย์  อิงคเวทย์ จัดให้กับบคุลำกรของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ และบุคลำกรที่มีควำมสนใจจำกหน่วยงำนภำยใน ๑๐ คน 
   ๒) โครงกำรอบรม Admin ในกำรบริหำรเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ ในวันที่ ๒๕ กรกฎำคม 
๒๕๖๑ โดยจัดให้กับบุคลำกรของ หน่วยงำนระดับคณะ/ ส ำนักโรงเรียนสำธิต และผู้รับผิดชอบรำยวิชำศึกษำ
ทั่วไป 
   ๓) โครงกำร “เพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑” ซึ่งจะมีกำรแนะน ำระบบต่ำง ๆ ที่ทำงส ำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริกำร ได้แก่ ระบบ 
e-Learning ระบบบริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (BSRU-Mail) ระบบสำรสนเทศงำนทะเบียน (MIS) ระบบ
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) รวมถึงกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย Internet ภำยในมหำวิทยำลัย โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยคือนักศึกษำของมหำวิทยำลัยทุกชั้นปี  จัดระหว่ำงเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๑ – มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
ลักษณะกิจกรรมจัดในรูปแบบกำรบรรยำยและภำคปฏิบัติ รอบละ ๙๐ นำทีต่อนักศึกษำ ๕๐ คน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๔.๔ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) เฉพาะผู้ที่อายุสัญญาจ้างสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ รายงาน ดังนี้ 
   ๑) พนักงานที่สิ้นสุดสัญญาจ้างระยะที่ ๑ จ านวน ๔ คน ได้แก่ น.ส.บุรพร  ศรีสุวรรณ นายภักดี  
โตแดง นายรณกร  เรี่ยวแรง และนายวิชชา  สุขรัตน์ 
   ๒) พนักงานที่สิ้นสุดสัญญาจ้างระยะที่ ๒ จ านวน ๒ คน ได้แก่ นายจักรพงศ์ จิตรแก้ว  และนาย
ณัฏฐพล  จิรพัฒนากุล 
โดยพนักงานทั้ง ๒ กลุ่ม ต้องผ่านการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
มาหวิทยาลัย ข้อ ๖(๑) และไม่ต้องมีผลงานอันเป็นเงื่อนไขตามข้อ ๑๐ และขอให้บุคลากรดังกล่าวจัดส่งแฟ้มสะสม
ผลงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน (ฉบับร่าง) ก าหนดส่งอย่างช้าภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๔.๕ เรื่อง รำยงำนกำรเข้ำร่วมเป็นวิทยำกร นำยนพฤทธิ  จันกลิ่น รำยงำนจำกกำรเข้ำร่วมเป็นวิทยำกร
กับส ำนังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ในโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำครูต้นแบบกำรให้บริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศ
ในโรงเรียน โดยกลุ่มเป้ำหมำยคือกลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และจะท ำกำรสรุปผลกำรเข้ำร่วมเป็นวิทยำกรในภำยที่โครงกำรด ำเนินกำรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 
 



 

 

 
-๖- 

 
โดยอำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ก ำชับให้บุคลำกรทุกคนที่เดินทำงไปรำชกำร ต้องรำยงำนผลกำรไปรำชกำรทุกครั้ง 
หลังกลับจำกกำรไปรำชกำร 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  - 

 
วาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ เรื่อง นัดหมายประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที ่๘/๒๕๖๑ ก าหนดประชุม
ครั้งต่อไป วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา   ๑๖.๓๐ น.  
 
 
       นายธรรมศักดิ์  จลาสุภ                   ผู้จดรายงานการประชุม 
     อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม    



 

 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์   
ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๑ 

วันพุธที ่๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุม อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต  บุนนาค) ชั้น ๑๐  

 
ผู้มาประชุม 

๑. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   ผู้อ านวยการ/ประธาน 
๒. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการ 
๓. อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ รองผู้อ านวยการ 
๔. นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ   รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
๕. นางสุพิศ     รุกขชาติ  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
๖. นายจักรพงศ์   จิตรแก้ว  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
๗. น.ส.บังอร    เหล่าปิ่นเพชร  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๘. นายวีรวุฒิ    ฉัตรธนโชติกุล   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๙. น.ส.บุรพร    ศรีสุวรรณ  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑๐. นายรณกร    เรี่ยวแรง  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑๑. นายวิชชา    สุขรัตน์   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑๒. นายนพฤทธิ    จันกลิ่น  ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๓. นายภักดี    โตแดง   ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๔. นายเดชอาคม   คดเก้ียว  ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที 
๑๕. นายสาธิต    ถนอมศักดิ์ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
๑๖. นายณัฏฐพล   จิรพัฒนากุล ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
๑๗. นายพงษ์ศักดิ์   บ ารุงจิตต์  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
๑๘. นายประทีป    ขันธวุธ   ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
๑๙. นายวุฒิพงศ์    โพธิ์เย็น  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ (ติดภารกิจงานประกันฯ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
  



 

 

-๒- 
 

เมื่ออาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ    
 ๑.๑ เรื่อง การเตรียมการเพ่ือประเมินสมรรถนะในการขึ้นขั้นเงินเดือน จากการเข้าร่วมประชุมกับท่าน
อธิการบดี เรื่องการขึ้นขั้นเงินเดือน อธิการบดีมีนโยบายด้านประเมินสมรรถนะในการขึ้นขั้นเงินเดือนโดยจะเริ่ม
จากสายการสอนก่อน ซึ่งเดิมคะแนนจากระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ๒๐% จะมี
การปรับคะแนนให้เหลือ ๑๐% อีก ๑๐% จะมาจากการเขียนบทความขึ้นสู่โครงการศูนย์ความเป็นเลิศตามอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย (BSRU Identity) แนวโน้มในอนาคตก็จะมีเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดลงสู่       
สายสนับสนุน จึงอยากให้บุคลากรทุกคนเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้  เช่น การเขียนขั้นตอนการท างาน      
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒ เรื่อง การบริหารแผนและงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากการประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสมัยวิสามัญ วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ในวาระเสนอเพ่ือพิจารณา โดยส านักคอมพิวเตอร์ได้รับการพิจารณางบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) จ านวน ๔ รายการดังนี้ 
   ครุภัณฑ ์จ านวน ๑ รายการ งบประมาณ ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๑) ระบบจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่วิชาชีพและชุมชน ๑ ระบบ จ านวน 
๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท ในรายละเอียดจะเป็นรายการครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุง โดยจะท าการทะลุระหว่างห้องให้บริการ 
๒๔ ชั่วโมง และห้องระบบเครือข่ายที่ติดกัน ณ อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการและ
สร้างความร่วมมือกับชุมชนทางการศึกษา โดยดูทิศทางและนโยบายของรัฐบาล เช่น Smart City, Internet of 
things สื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งในอนาคตทางส านักอาจเป็นศูนย์กลาง (Hub) ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีการบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นต้น จึงขอให้ทางฝ่ายเคลียร์พ้ืนที่ให้มีความพร้อมส าหรับการปรับปรุง 
   สิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓ รายการ งบประมาณ ๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๑) ปรับปรุงห้องพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ๑ งาน จ านวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท โดยจะ
ปรับปรุงบริเวณห้องพัฒนาสื่อ ณ อาคาร ๑๐ ชั้น ๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประปรุงเป็นห้องพัฒนาสื่อที่มี
ประสิทธิภาพให้เหมาะส าหรับการพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์  
   ๒) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้ ๑ งาน จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยจะปรับปรุงบริเวณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๕ ชั้น ๔  
   ๓) ปรับปรุงห้องบริการทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ๑ งาน จ านวน ๙๓๐,๐๐๐ บาท โดยจะ
ปรับปรุงบริเวณส านักคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๐ ชั้น ๘ ซึ่งระหว่างการปรับปรุงจะท าการย้ายส านักงานไปที่ห้อง    
Edu Roam เป็นการชั่วคราว 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๓ เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมตามแนวนโยบายบของมหาวิทยาลัย และรัฐบาล ได้แก่ การส่งเสริม
ข้าราชการออกก าลังกายทุกวันพุธ (การเต้นแอโรบิก การแข่งขันเทเบิลเทนนิส) และการส่งเสริมการใส่ผ้าไทย      
ทุกวันศุกร์ จากการที่ได้ปฏิบัติมาก็ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรด้วยดี จึงขอให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ท ากิจกรรมเหล่านี้ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

 
-๓- 

 
 ๑.๔ เรื่อง การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ในโครงการ “OPOD (One Person One Device)” 
เนื่องจากการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าสู่โครงการนี้มีจ านวนมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานความก้าวหน้าในแต่ละเดือนว่ามีการบริหารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการอย่างไร และควรมีแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
ที่ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่แนวทางปฏิบัติ และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานต่อไป โดยให้ทุกฝ่ายงานถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๕ เรื่อง พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที ่๙ เนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีพิธีในวันศุกร์ที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔         
ในโอกาสนี้ส านักฯ จึงได้ด าเนินการจัดหาเสื้อสีฟ้า พร้อมปักโลโก้ส านักคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรของส านักคนละ 
๒ ตัว โดยเบิกจ่ายจากเงินสวัสดิการของส านักคอมพิวเตอร์ และเพ่ือให้เกิดความพร้อมเพรียงในการแต่งกายของ
บุคลากรภายในส านักจึงขอก าหนดให้ใส่พร้อมกันในทุกวันพุธอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานกการประชุม ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ สืบเนื่องข้อ ๑.๒ เรื่อง การจัดท าระบบส ารองข้อมูลฯ จากประเด็นการดูแลรักษา/ เฝ้าระวังระบบ
ส ารองไฟฟ้า จากการที่มีแผนการเตรียมความพร้อมทุกวันสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดทางราชการที่มีความต่อเนื่อง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ระบบไฟฟ้า/ ระบบส ารองไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับ โดยมี
การทดสอบให้เครื่อง Generator ประจ าทุกวันพุธ และวันศุกร์ เพ่ือไม่ให้เกิดเป็นภาระงานคนใดคนหนึ่ง      
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม มอบหมายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบจัดท าเป็นตารางเวรและให้น าเสนอต่อที่ประชุมในครั้ง
ต่อไป และเพ่ือเป็นแบบแผนในการก ากับติดตามต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
๓.๒ สืบเนื่องข้อ ๑.๓ เรื่อง การดูแลเว็บไซต์ (Web Site) จากประเด็นการประชาสัมพันธ์โครงการ

หลักสูตรผู้น าเที่ยวและมัคคุเทศน์ นายวีรวุฒิ  ฉัตรธนโชติกุล รายงานว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยได้แต่ตั้ง ผศ.สายัณ  
พุทธลา เป็นผู้รับผิดชอบหลัก จากที่มีผู้สนใจโครงการฯ ส่วนใหญ่จะสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ จึงได้มีการหารือ
กับทาง ผศ.สายัณ  พุทธลา ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ อาจเพ่ิมเติมช่องทางผ่านทาง Face book ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบให้ด าเนินการโปรโมทแบบเลือกช่วงเวลา แบบมีค่าใช้จ่ายประมาณวันละ ๕๐ – ๖๐ บาท เพ่ือดู
แนวโน้มของผู้ที่สนใจจะสมัครที่เข้าร่วมโรงการ และจะท ารายงานสรุปให้กับทางโครงการรับทราบต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



 

 

-๔- 
 

  ๓.๓ สืบเนื่องข้อ ๔.๒ เรื่อง การขออนุมัติงวดเพ่ิมเติม เงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ นายธรรมศักดิ์  จลาสุภ รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ รายงานงานความก้าวหน้าการขออนุมัติ
งบประมาณ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๐๐-๐๑ (เพ่ิมเติม ๔๐%) เป็นจ านวน ๑,๑๑๘,๙๖๐ บาท 
ขณะนี้ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกันนี้ได้มีการด าเนินการขอโอนหมวดรายจ่าย       
จากงบประมาณบางส่วนเพ่ือน าไปจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูล ๑ ระบบ มิเตอร์วัดไฟ ๓ ตัว และเครื่องคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในงานกราฟิก เพ่ิมเติมจาก ๑ เครื่องเป็น ๒ เครื่อง โดยทั้ง ๓ โดยได้รับการอนุมัติให้โอนหมวดรายจ่ายแล้ว
เช่นเดียวกัน และอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในขั้นตอนดังนี้ 
   ๑) ระบบจัดเก็บข้อมูล ๑ ระบบ จ านวน ๕๘๔,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการ   
หาราคากลาง 
   ๒) มิเตอร์ไฟ ๓ ตัว จ านวน ๓๘,๕๒๐ บาท อยู่ในขั้นตอนการเสนอราคาและเปรียบเทียบราคา 
   ๓) เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบพกพา ๒ เครื่อง จ านวน ๒๘๖,๗๖๐ บาท อยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณาคุณสมบัติ เสนอราคาและเปรียบเทียบราคา 
  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กล่าวเสริม จากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือ
ความเป็นเลิศตามพันธกิจ พร้อมน าไปสู่มาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรฯ ในเรื่องของการ
ก ากับติดตามการใช้ระบบไฟฟ้าภายใน อาคาร ๑๐ ซึ่งขณะนื้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟครบทุกชั้นแล้ว ในล าดับถัดไปก็
จะท าการหารือร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ภายในอาคาร ได้แก่ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน สาขาวิชา
ศิลปกรรม และสถาบันขงจื้อ เพ่ือขับเคลื่อนเข้าสู่มาตรการประหยัดพลังงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งรับผิดชอบโดยกระทรวงพลังงาน โดยมีเป้าหมายให้มีการลดการใช้
พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิง) ในแต่ละเดือนต้องมีการใช้ลดลง ๑๐%    

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เรื่อง รายงานสถานะการใช้งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑  
   นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ รายงานสถานะการใช้
งบประมาณ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ งบประมาณเงินรายได ้(บก.ศ.) ของส านักคอมพิวเตอร์ ดังนี้  
  งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑) 
   ๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๑๑-๐๑ ได้รับ
จัดสรร (งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๑,๐๖๗,๕๙๒.๓๖ บาท คงเหลือ ๗๒,๔๐๗.๖๔ บาท    
คิดเป็นใช้ไปร้อยละ ๙๓.๖๕ และคงเหลือร้อยละ ๖.๓๕ 
  ๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๐๐-๐๑ ได้รับ
จัดสรร (งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๕,๒๗๘,๔๔๐ บาท ได้ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม (งวดที ่๒) ๔๐% ๔๙๖,๔๔๐ 
บาท รวมเป็นเงิน ๖,๓๙๗,๔๐๐ บาท ใช้ไป ๓,๒๖๖,๙๔๒ บาท คงเหลือ ๓,๑๓๐,๔๕๘ บาท คิดเป็นใช้ไปร้อยละ 
๕๑.๐๗ และคงเหลือร้อยละ ๕๓.๐๕ 
   ในที่ประชุมได้มีการน าเสนอของบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่อง LED จ านวน ๘ จอ เพ่ือทดแทน
ของเดิมที่ช ารุด และงบประมาณส าหรับการติดตั้ง Anti-Virus ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมอบหมาย
นายสาธิต  ถนอมศักดิ ์เป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กล่าวเสริมในส่วนของการใช้ Anti-Virus 
หากมีความเหมาะสมกับบริบทการใช้งาน ก็ให้ท าการผลักดันเข้าสู่การจัดท าแผนเป็นงบรายจ่ายประจ า เพ่ือเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย ต่อไป 



 

 

 
-๕- 

 
   รายละเอียดรายงานงบประมาณตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที่             
๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๔.๒ เรื่อง การขออนุมัติงวดเพิ่มเติม เงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นายธรรมศักดิ์  
จลาสุภ รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ รายงานตามที่ส านักคอมพิวเตอร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
บ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีที 
การพัฒนาบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน และการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มี
ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทางส านักได้รับจัดสรรในงวดที่ ๑ (๖๐%) แล้วนั้น เพ่ือให้การ
บริการจัดการงบประมาณที่เป็นรายจ่ายในขั้นพ้ืนฐานของทางมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย  
งานส านักงานจึงได้ขออนุมัติงบประมาณในงวดที่ ๒ (๔๐%) ดังนี้ 
   ๑) ค่าตอบแทบ  จ านวน    ๔๓,๒๐๐ บาท 
   ๒) ค่าใช้สอย   จ านวน ๗๕๕,๗๖๐ บาท 
   ๓) ค่าสาธารณูปโภค จ านวน  ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
  ทั้งนี้ หลังจากทางส านักได้รับจัดสรรงบประมาณในงวดที่  ๒ แล้วนั้น จะมีการด าเนินการขอโอนหมวด
รายจ่ายจากงบประมาณบางส่วนเพ่ือน าไปจัดหาระบบส ารองข้อมูล  ๑ ระบบ มิเตอร์วัดไฟ ๓ ตัว และเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกราฟิก ๑ เครื่อง โดยทั้ง ๓ รายการจะใช้งบโดยประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๓ เรื่อง รายการการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในพันธกิจของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 
ตามที่งานส านักงานได้รับมอบหมายจากที่ประชุมเพ่ือด าเนินการส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาส าหรับ
ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุงข้อมูล และสอบทานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดรายงาน        
ตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๔ เรื่อง รายงานการให้บริการ ยืม-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
โดยนายวุฒิพงศ์  โพธิ์เย็น ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๔.๕ เรื่อง รายงานจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการ  OPOD ประจ าเดือนกรฏาคม ๒๕๖๑ 
รายละเอียดรายงานตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที ่๙ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๔.๔ เรื่อง รายงานสถิติการใช้ฟฟ้าภายใน อาคาร ๑๐ โดยณัฏฐพล  จิรพัฒนากุล มีการเปรียบเทียบสถิติ
การใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร ๑๐ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๑ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 



 

 

 
-๖- 

 
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  - 

 
วาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ เรื่อง นัดหมายประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ ก าหนดประชุม
ครั้งต่อไป วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๖.๒ เรื่อง การจัดสร้าง Cloud Storage นายภักดี  โตแดง รายงานขณะนี้ได้มีการน า Cloud Storage 
มาติดตั้งเพ่ือทดลองใช้งาน เนื่องจากเห็นว่าระบบ Cloud Storage มีคุณสมบัติในการงาน การแชร์ไฟล์งาน การ
ค้นหาเอกสาร ทั้งยังช่วยในการลดการใช้งานกระดาษ โดยบุคลากรภายในส านักคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใช้งานที่  

  Url : http://drive.bsru.ac.th 
user : User ERP 

   pass : bsru1234 (default สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้) 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา   ๑๖.๓๐ น.  
 
 
       นายธรรมศักดิ์  จลาสุภ                   ผู้จดรายงานการประชุม 
     อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

http://drive.bsru.ac.th/


 

 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์   
ครั้งที ่ ๙/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๖  กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุม อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต  บุนนาค) ชั้น ๑๐  

 
ผู้มาประชุม 

๑. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   ผู้อ านวยการ/ประธาน 
๒. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการ 
๓. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ 
๔. นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ   รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
๕. นางสุพิศ     รุกขชาติ  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
๖. นายจักรพงศ์   จิตรแก้ว  ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
๗. น.ส.บังอร    เหล่าปิ่นเพชร  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๘. นายวีรวุฒิ    ฉัตรธนโชติกุล   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๙. น.ส.บุรพร    ศรีสุวรรณ  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑๐. นายรณกร    เรี่ยวแรง  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑๑. นายวิชชา    สุขรัตน์   ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑๒. นายนพฤทธิ    จันกลิ่น  ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๓. นายภักดี    โตแดง   ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๔. นายเดชอาคม   คดเก้ียว  ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที 
๑๕. นายสาธิต    ถนอมศักดิ์ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
๑๖. นายณัฏฐพล   จิรพัฒนากุล ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
๑๗. นายพงษ์ศักดิ์   บ ารุงจิตต์  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
๑๘. นายประทีป    ขันธวุธ   ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
๑๙. นายวุฒิพงศ์    โพธิ์เย็น  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ รองผู้อ านวยการ (ติดราชการ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
  



 

 

-๒- 
 

เมื่ออาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ    
 ๑.๑ เรื่อง  โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย รวมใจ
ลูกสุริยะ ครั้งที ่๒” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับ
มหาวิทยาลัยฯ โดยทางส านักคอมพิวเตอร์ได้รับให้จ าหน่ายบัตรจ านวน ๒ โต๊ะๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล 
“ศึกเพชรหนุ่มน้อย” โดยมีวัตุประสงค์เพ่ือหารายได้สมทบทุนการศึกษา ซึ่งจัดชก ณ สนามมวยลุมพินี               
ในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยท่านประธานการประชุมได้จัดหาผู้ให้การสนับสนุน ซื้อตั๋วในครั้งนี้ 
จ านวน ๕ ใบ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๒ เรื่อง การน าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน Internet of 
Things (IOT) จากจุดเริ่มต้นได้น าแนวคิดของนายภักดี  โตแดง ที่ได้พัฒนาระบบตรวจจับอุณหภูมิภายในห้อง 
Data Center ให้มีการแจ้งเตือนผ่าน Line Notification โดยท่านประธานเห็นว่าเป็นแนวทางที่จะน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการภายในส านักได้ดี ขณะนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ๑ ระบบ ซึ่งจะสามารถติดตามดูระบบ
แบบออนไลน์ได้ที่ http://dc.bsru.ac.th (CC@BSRU IOT Monitor) จึงอยากผลักดันให้อาคาร ๑๐ เป็นต้นแบบ
ในการน าระบบสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการพลังงาน และถึงแม้จะมีระบบในการติดตามตรวจสอบระบบ
ปรับอากาศ ระบบเครื่องส ารองไฟฟ้าภายห้อง Data Center แล้วแต่ก็อยากให้มีการจัดตารางเวรในการเข้า
ตรวจสอบภายในห้อง Data Center ทุกวันเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๓ เรื่อง ขอความร่วมมือในการรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน โดยให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือความเป็น
ระเบียบวินัยที่ดี ดังนี้ 
       - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ช่วงเวลาที่บุคลากรทุกคนต้องประจ าที่และปฏิบัติงาน กรณี 
ที่ต้องออกดูงานนอกที่ตั้ง หรือออกไปท าภารกิจ ให้แจ้งไว้ในไลน์กลุ่ม เพ่ือความคล่องตัวในการส่งมอบงานที่ไม่ได้
อยู่ในแผนงานประจ าวัน 
        - เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ช่วงรับประทานอาหารกลางวัน ปิดการให้บริการ 
       - เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ช่วงเวลาที่บุคลากรทุกคนต้องประจ าที่และปฏิบัติงาน กรณีที่
ต้องออกดูงานนอกที่ตั้ง หรือออกไปท าภารกิจ ให้แจ้งไว้ในไลน์กลุ่ม เพ่ือความคล่องตัวในการส่งมอบงานที่ไม่ได้อยู่
ในแผนงานประจ าวัน 
      - เวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ถือแนวปฏิบัติของการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๔ เรื่อง การจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย เนื่องจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้
สายที่ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดกว่า ๕๐๐ จุด ขณะนี้มีอายุการใช้งานกว่า ๖-๗ ปี ซึ่งขณะนี้เริ่มมีการ
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานไม่สามารถที่จะบ ารุงรักษา หรือไม่คุ้มค่ากับการบ ารุงรักษา จึงได้ขอหารือกับ   



 

 

-๓- 
 
ผศ.สมหมาย  มหาบรรพต รองอธิการบดี เพ่ือของบประมาณสนับสนุนเพื่อมาปรับปรุงระบบบางส่วน ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณจากการยกเลิกโครงการ จึงมอบหมายให้ทางส านักจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินบ ารุง
การศึกษา (คงคลัง) จ านวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการปรับปรุงปรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
ภายในมหาวิทยาลัย ในเบื้องต้นมีการส ารวจราคาอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่าง ๆ ได้แก่ Cisco Aruba และใน
วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ จะมีตัวแทนจากผู้ค้าจะมาท าการส ารวจผังในการวางระบบฯ ในแต่ละอาคาร 
ประธานการประชุมมอบหมาย นายนพฤทธิ  จันกลิ่น นายภักดี  โตแดง เป็นตัวแทนในการน าส ารวจครั้งนี้ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานกการประชุม ครั้งที ่๘/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ สืบเนื่องข้อ ๑.๑ เรื่อง การเตรียมการเพ่ือประเมินสมรรถนะในการขึ้นขั้นเงินเดือน ในประเด็นการ
ประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงานผ่านระบบ (Peer Assessment) ขณะนี้ได้มีการขยายเวลาการประเมินโดยจะ      
ปิดระบบในวันที ่๗ กันยายน ๒๕๖๑  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เรื่อง รายงานสถานะการใช้งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑  
   นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ รายงานสถานะการใช้
งบประมาณ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ งบประมาณเงินรายได ้(บก.ศ.) ของส านักคอมพิวเตอร์ ดังนี้  
  งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๕ กันยายน ๒๕๖๑) 
   ๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๑๑-๐๑ ได้รับ
จัดสรร (งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๑,๐๗๔,๕๔๗.๓๖ บาท คงเหลือ ๖๕,๔๕๒.๖๔ บาท    
คิดเป็นใช้ไปร้อยละ ๙๔.๒๖ และคงเหลือร้อยละ ๕.๗๔ 
  ๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๐๐-๐๑ ได้รับ
จัดสรร (งวดที่ ๑) ๖๐% เป็นเงิน ๕,๒๗๘,๔๔๐ บาท ได้ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม (งวดที ่๒) ๔๐% ๔๙๖,๔๔๐ 
บาท รวมเป็นเงิน ๖,๓๙๗,๔๐๐ บาท ใช้ไป ๔,๔๙๕,๔๘๙.๒๐ บาท คงเหลือ ๑,๙๐๑,๙๑๐.๘๐ บาท คิดเป็นใช้ไป
ร้อยละ ๗๐.๒๗ และคงเหลือร้อยละ ๒๙.๗๓ 
   รายละเอียดรายงานงบประมาณตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที่             
๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที ่๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๔.๒ เรื่อง สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง               
งานก่อสร้างฯ” นายธรรมศักดิ์  จลาสุภ รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ รายงานจากการเข้าร่วมโครงการ
เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ขอรายงานผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมและสิ่งที่ทางส านักได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  ๑. ฟังการบรรยายและร่วมอภิปรายระหว่างหน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน 
(หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กับส านักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม งานพัสดุ) ถึงค านิยามความหมายของงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ 



 

 

-๔- 
 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหนังสือเวียนที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๙ ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

  ๒. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ โดยการน าแบบในการปรับปรุง BOQ ที่ทางส านักคอมพิวเตอร์ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้ง ๓ รายการ คือ 
ห้องพัฒนาสื่อเรียนรู้แบบออนไลน์ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้  ห้องบริการทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเรียนรู้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการถอดแบบค านวณราคากลางงานปรับปรุงก่อสร้าง  
ร่วมกับทีมวิศวกรและสถาปนิก ของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   ๓. ฟังการบรรยายและร่วมอภิปรายถึงวิธีการรายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ร่วมกับทางผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
   ๔. อภิปรายพร้อมรายงานผลของการจัดท าการถอดแบบค านวณราคากลางงานปรับปรุงก่อสร้าง 
ของส านักคอมพิวเตอร์ ในเบื้องต้นได้จัดท าแบบรูปรายการ/ TOR/ BOQ เป็นที่เรียบร้อย แต่ยังคงต้องเพ่ิมเติมใน
ส่วนของแบบที่ยังไมเ่สร็จสมบูรณ์ ทั้งนี ้ได้มีการรายงานผลกับทางมหาวิทยาลัยว่าทางส านักจะสามารถด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นอย่างช้า 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๓ เรื่อง รายงานสถานะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นายจักพงศ์  จิตรแก้ว รายงาน
สถานะรายงานสถานะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่อยู่ในช่วงของการด าเนินการในไตรมาสสุดท้าย จ านวน ๑๒ รายการ 
ตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที ่๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  - 

 
วาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ เรื่อง นัดหมายประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ก าหนด
ประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๖.๒ เรื่อง  สรุปรายงานการประชุมฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑ นางสุพิศ  รุกขชาติ 
รายงานตามเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที ่๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา   ๑๖.๓๐ น.  
 
 
       นายธรรมศักดิ์  จลาสุภ                   ผู้จดรายงานการประชุม 
     อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม    


