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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

วันพุธ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑.  อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   ประธาน 
 ๒.  อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ รองประธาน 
  ๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    
 ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา  ทรงศรีวิทยา กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  ๕.  ดร.ขจรศักดิ์    สังข์เจริญ กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๖.  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์    มากสุข  กรรรมการ 
 ๗.  อาจารย์วิชุณี    สารสุวรรณ กรรรมการ 
 ๘.  นายธรรมศักดิ์   จลาสุภ  เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมหมาย    มหาบรรพต กรรมการ (ติดราชการ) 
 ๒.  อาจารย์อรุณี    คู่วิมล   กรรมการ (ติดราชการ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑.  อาจารย์นิศากร    เถาสมบัติ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
  ๒.  นางสุพิศ    รุกขชาติ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
    
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
 ๑.๑ เรื่อง น าเสนอข้อมูลพื้นฐาน พร้อมแนะน าผู้บริหารและบุคลากร อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ประธาน
ในการประชุม กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
จากนั้นได้น าเรียนข้อมูลพ้ืนพ้ืนฐานของส านักคอมพิวเตอร์ พร้อมแนะน าคณะผู้บริหารและบุคลากรของส านัก
คอมพิวเตอร์ ต่อคณะกรรมการประจ าส านักตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 ปรัชญญา 
   ไอซีทีภิวัฒน์ สนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ สร้างความพึงพอใจ สู่ผู้ใช้และสังคม 
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  ปณิธาน 
   มุ่งมั่นพัฒนาระบบไอซีทีของมหาวิทยาลัยที่มีคยวามเป็นเอกภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพ่ือการพัฒนาภายใต้กรอบกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  วิสัยทัศน์ 
   เป็นศูนย์กลางการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
  โดยทางส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 
  แนะน ารองผู้อ านวยการของส านักคอมพิวเตอร์ 
    อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการ 
    - รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนงบประมาณ 
     อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ 
     - รับผิดชอบด้านบริการวิชาการและฝึกอบรม 
    อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ รองผู้อ านวยการ 
     - รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศและระบเครือข่าย 
  โครงสร้างการบริหารของส านักคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ๖ ฝ่ายงาน ได้แก่ งานส านักงานผู้อ านวยการ 
งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย งานระบบสารสนเทศ งานบริการวิชาการไอซีที งานห้องปฏิบัติการ
และบริการ และงานซ่อมบ ารุง โดยมีผู้บริหาร ๔ คน บุคลากร ๑๖ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๒ เรื่อง ผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้ผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คะแนนเฉลี่ย ๘๗.๑๗ 
เป็นอันดับที่ ๑ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ๖๐ แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จ านวน  ๒๑ แห่ง 
เป็นอีกกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิ ใจ ที่ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภายใต้ค่านิยมองค์กร                   
ของมหาวิทยาลัย MORALITY และค่านิยมองค์กรของส านักคอมพิวเตอร์ i-Service  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก  
  - 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  - 
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วาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านแผนและงบประมาณ อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์     
รองผู้อ านวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการด าเนินงานด้านแผนและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) จ าแนกตามกิจกรรม/โครงการ และประเภทหมวดรายจ่าย  
  แหล่งงบประมาณ 
  ๑) งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 
   ๑.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีที การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน และการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการสนับสนุนรายจ่ายขั้นพื้นฐานด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย 
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๖,๓๙๗,๔๐๐ บาท 
    - ค่าตอบแทน        ๘๖,๔๐๐ บาท 
    - ค่าใช้สอย   ๔,๕๕๑,๐๐๐ บาท 
    - ค่าววัสดุ      ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าสาธารณูปโภค     ๙๖๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๒ โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน            
สู่ความส าเร็จตามพันธกิจ เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการส านักคอมพิวเตอร์ โดย
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท 
    - ค่าตอบแทน   ๑๒๖,๘๔๐ บาท 
    - ค่าใช้สอย   ๒๙๖,๔๐๐ บาท 
    - ค่าวัสดุ   ๗๑๖,๗๖๐ บาท 
  ๒) งบประมาณแผ่นดิน 
   ๒.๑ โครงการพัมนาบุคลากรทางการศึกษาด้านไอซีทีเพ่ือรองรับประเทศไทยยุค ๔.๐ เป็น
โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ ICT  โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
    - งบอุดหนุน   ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการสนับสนุน
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท 
    - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล ๒๐ เครื่อง  ๔๒๐,๐๐๐ บาท 
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ ๑๒๐ เครื่อง  ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน ๕๐ เครื่อง  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
   ส่วนการด าเนินการโครงการด้านแผนและงบประมาณ ในปีงบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต้องมีความ
สอดคล้องภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) โดยทางส านักฯ ต้องท า
การคัดเลือกโครงการ (โครงการหลัก-โครงการรอง) ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และพันธกิจของส านัก
คอมพิวเตอร์ จ าแนกโครงการหลัก ๘ โครงการ โครงการรอง ๓ ด้าน ๑๔ โครงการ ดังนี้ 
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   โครงการหลัก 
    ๑) โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับคณาจารย์/บุคลากร 
    ๒) โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบค้นฐานข้อมูลออนลน์ส าหรับนักศึกษา 
    ๓) โครงการเพ่ิมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับคณาจารย์ 
    ๔) โครงการเพ่ิมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการส าหรับ
บุคลากร 
    ๕) โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ส าหรับนักศึกษา 
    ๖) โครงการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๗) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อการบริหารงานในยุค
ดิจิทัล 
    ๘) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   โครงการรอง 
    ๑) ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม 
      ๑.๑ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สอดคล้องต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ 
    ๒) ด้านการใช้ทรัพยากร 
     ๒.๑ โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวก 
     ๒.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบ Smart Device 
     ๒.๓ โครงการจัดหาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสารสนเทศ (บรรจุในแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๑ โครงการ) 
     ๒.๔ โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ (MOOC) 
       ๒.๕ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทักษะด้าน ICT 
     ๒.๖ โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับคณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา 
    ๓) ด้านการจัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
     ๓.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
     ๓.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๓.๓ โครงการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมุ่งสู่องค์กรแห่งความโปร่งใส 
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     ๓.๔ โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     ๓.๕ โครงการจัดตั้งศูนย์สอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) 
ส าหรับคณาจารย์และนักศึกษา 
     ๓.๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (BSRU EIS) 
     ๓.๗ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการบน (Smart Device) 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาจารย์นิศากร  
เถาสมบัติ รองผู้อ านวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   ด้านการพัฒนาบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย 
   มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนานาระบบเครือข่าย โดยใช้เส้นทางระบบเครือข่ายหลักร่วมกับส านักงานบริหาร     
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ด้วยโครงสร้างเครือข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) แบบ  Single-Mode 
Fiber ที่สามารถรองรับอัตราการส่งถ่ายข้อมูลมากกว่า 1Gbps สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างทั่วถึงภายในมหาวิทยาลัย และยังมี
ระบบเครือข่ายส ารองจากผู้ค้าเอกชน คือ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นเส้นทางระบบเครือข่ายส ารองเพ่ิมเติมอีก
หนึ่งเส้นทาง และจากการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมามีการติดตั้งจุดให้บริการระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi) เพ่ิมอีก ๑๓๐ จุด 
ซึ่งรวมที่สามารถใช้งานได้ทั้งสิ้นกว่า ๓๕๐ จุดในปัจจุบัน และมีการจัดหาระบบบริหารจัดการเครือข่ายเพ่ือป้องกันภัยคุกคาม การ
โจมตี การบุกรุก ตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบเครือข่าย เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย 
  ด้านการพัฒนาบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
   ๑) การพัฒนาเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย http://bsru.ac.th จากเดิมในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ มีการปรับปรุงให้
สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ Smart Device ได้ดียิ่งขึ้น และมีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆของมหาวิทยาลัย และ
จากผลการส ารวจการรับนักศึกษาเข้าใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารจากเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย จ านวน ๘๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕  
   ๒) การพัฒนาบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงาน (MIS) ในช่วงปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ในส่วนของการบ ารุงรักษาระบบ Maintenance Service Agreement หรือ MA 
ทางส านักเป็นผู้ด าเนินเองทั้งสิ้น ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณในการจ้าง Outsource  ปีละประมาณกว่าสองล้านบาท 
   ๓) การพัฒนาระบบสารสนเทศ อ่ืน ๆ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
    - ระบบจัดการผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (นักศึกษาและบุคลากร) 
    - ระบบปฏิทินกิจกรรม 
     - ระบบจองห้องปฏิบัติการ/ห้องส าหรับการฝึกอบรม 
     - ระบบรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ 
    - ระบบแจ้งปัญหา 
    - ระบบเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
    - ระบบประเมินผู้ร่วมงาน 
 07



 
-๖- 

 
   - ระบบ E-meeting Online (จัดการเอกสาร) 
    - ระบบเอกสารการประชุมออนไลน์ 
    - ระบบประเมินการปฏิบัติงาน 
    - ระบบสนับสนุนข้อมูลเพ่ือจัดท า มคอ.7 
    - ระบบการสอบ CEFR 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการไอซีที งานบริการห้องปฏิบัติการและงานซ่อม
บ ารุง อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการไอซีที 
งานบริการห้องปฏิบัติการและงานซ่อมบ ารุง 
   การบริการด้านห้องปฏิบัติการ  
     - ห้องส าหรับจัดประชุมสัมมนา  ได้แก่ ห้อง Edu Roam ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาพิชัยญาติ  
    - ห้องบริการจัดการเรียนการสอน  
   - ห้องบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  
    - ห้องบริการค้นคว้านอกชั้นเรียน 
    - ห้องบริการผลิตสื่อโสตทัศน์ 
   โดยมีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการส าหรับห้องบริการดังกล่าว จ านวนกว่า ๔๕๒ เครื่อง 
ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีการดูแลและบ ารุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการ
ใช้งานเกิน ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๗ ปี จะมีการถ่ายโอนเข้าสู่โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ OPOD ไว้ให้บริการสนับสนุน
การให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต่อไป 
   การบริการซ่อมบ ารุง 
    โดยในงานซ่อมบ ารุงมีบุคลากรประจ า จ านวน ๓ คน ซึ่งต้องรับผิดชอบงานบริการให้กับ
คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด จากสถิติในรอบปีที่ผ่านมามีการออกให้บริการซ่อมบ ารุง    
แบบ Onsite Service กว่า ๕๐๐ ครั้ง ไม่นับรวมการให้บริการซ่อมบ ารุงภายในที่ตั้ง 
   การบริการวิชาการด้าน ICT 
    งานบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจของส านักที่จัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์และบคุลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทางส านักได้มีการส่งเสริมสนับสนุนในการ
การพัฒนาบุคลากรของส านักที่ความช านาญในงานด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นวิทยากรด้วย ทั้งนี้ ในการให้บริการวิชาการ
มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
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   กลุ่มที่ ๑ นักศึกษา จัดให้บริการจ านวนอย่างน้อย ๓ โครงการ/ปี เน้นทักษะการเรียนรู้การใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน โดยผลการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการจัดอบรม ๒ โครงการ 
   กลุ่มที่ ๒ คณาจารย์และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐/ปี ของบุคลการทั้งหมด เน้นด้านการ
พัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคล การใช้งานซอฟต์แวร์
พ้ืนบานในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยผลการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการจัดอบรม
ให้กับคณาจารย์และบุคลากร ๓๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๗ 
   กลุ่มที่ ๓ บุคลากรภายนอก จัดให้บริการวิชาการสู่สังคม เน้นด้านการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรภายนอก ๑ โครงการ 
จ านวน ๑๒๐ คน 
   การบริการด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning 
    โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการบริการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
e-Learning ด้วยโปรแกรม Moodle โดยจัดท าเป็นเว็บไซต์ส่วนกลาง ปัญหาที่พบเนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบด้าน
ระบบ มีเพียงคนเดียวจึงไม่เพียงพอ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงบริหารจัดการเว็บไซต์ e-Learning เป็นคณะ 
ได้มีการสร้างเครือข่ายโดยการเชิญตัวแทนจากหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการและมีการฝึกอบรมเป็นผู้ดูแล
ระบบร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ      
รองผู้อ านวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยองค์ประกอบและ   
ตัวบ่งชี้ที่ทางส านักต้องรับการตรวจประเมินย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ ๑ มี ๑ ตัวบ่งชี้ 
    ตัวบ่งชี้ ๑.๑ การบริหารเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
   องค์ประกอบที่ ๒ มี ๓ ตัวบ่งชี้ 
    ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน (ERP MIS) เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
    ตัวบ่งชี้ ๒.๒ การเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ซึ่งในปี ๒๕๕๙ ได้มีการทบทวนปรับตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การเตรียมความพร้อมด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการทรัยพากรองค์กรและระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย        
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และในส่วนของการประกันคุรภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ทางส านักจะรับการตรวจประเมินฯ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้มีการทบทวนในการ
ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่มาตารฐานยิ่งขึ้น ดังนี้   
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-๘- 

 
   องค์ประกอบที่ ๑ มี ๗ ตัวบ่งชี้ 
    ตัวบ่งชี้ ๑.๑ กระบวนการจัดท าแผน 
    ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
    ตัวบ่งชี้ ๑.๓ การบริหารความเสี่ยง 
    ตัวบ่งชี้ ๑.๔ การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
    ตัวบ่งชี้ ๑.๕ แนวปฏิบัติที่ดี 
    ตัวบ่งชี้ ๑.๖ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรในกหน่วยงาน 
    ตัวบ่งชี้ ๑.๗ ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก 
   องค์ประกอบที่ ๒  มี ๖ ตัวบ่งชี้ 
    ตัวบ่งชี้ ๒.๑ การเตรียมความพร้อมด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 
    ตัวบ่งชี้ ๒.๒ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ตัวบ่งชี้ ๒.๓ การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ตัวบ่งชี้ ๒.๔ ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    ตัวบ่งชี้ ๒.๕ ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย (ครบทั้ง ๔ พันธกิจ) ที่รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดจิทัล (Digital University)   
    ตัวบ่งชี้ ๒.๖ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส านักคอมพิวเตอร์ 
โดยผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ 
ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

องคประกอบที่ ๑ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ 
องคประกอบที่ ๒ ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

คะแนนประเมิน ๓.๕๐ ๔.๗๕ ๔.๗๕ 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ เรื่อง  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ตามที่
มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนยุทธศาสตร์ศาสตร์มหาวิทยาลัยณ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นในในทิศทางเดียวกัน และสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทางส านักคอมพิวเตอร์ 10



 
-๙- 

 
จึงได้ทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ทางส านักฯ ได้มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของส านักและของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ก าหนดเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองการบริหารงานในยุคดิจิทัล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการส านักคอมพิวเตอร์ 
  โดยท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้มีการอภิปราย และให้ข้อคิดเห็น 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ได้ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นที่ ๑ มหาวิทยาลัยควรจะต้องจัดท า 
แผนแม่บท ICT เนื่องจากไม่เป็นปัจจุบัน โดยแผนแม่บท ICT จะเป็นตัวก าหนดให้เห็นถึงความต้องการด้าน ICT 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่พบว่าส านักท าหน้าที่แทนมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่เป็นการ
ด าเนินการของส านักมีเพียงข้อเดียว จึงอยากให้ทางส านักทบทวน/ปรับปรุง ประเด็นที่ ๒  แผนยุทธศาสตร์ควรมี 
เป้าหมายชัดเจน เช่น ภายใน ๕ ปี ส านักคอมพิวเตอร์จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็น Digital University ควรมี
เป้าหมายที่ชัดเจนว่าในปีที่ ๑ – ๕ ในแต่ละปีควรจะมีอะไรเมื่อครบ ๕ ปี จึงจะเข้า Digital University ดังนั้น    
จึงควรจัดท าแม่บท ICT มีการจัดท า Road Map และก าหนด Outcome ให้มีความชัดเจน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา  ทรงศรีวิทยา  กล่ า ว สนั บ สนุ น คว ามคิ ด เ ห็ น  ร อ งศ าสตร า จ า ร ย์                   
ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข ทั้งนี้  หากมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะมีผลดีต่อการน าเสนอพิจารณาของบประมาณ                
ต่อมหาวิทยาลัย อีกประการส านักควรมีการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนในรูปแบบ
งบประมาณ วิทยากร หรืออุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการวิชาการ ซึ่งในปัจจุบันมีเอกชนหลายภาคส่วนที่ยินดีให้
การสนับสนุน 
  ดร.ขจรศักดิ์  สังข์เจริญ กล่าวชื่นชมพัฒนาการของส านักที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี จากมุมมองจาก
บุคคลจากภาคเอกชน อาจมองจากจุดที่สวยหรือสามารถโชว์ได้  ประเด็นที่ ๑ เห็นว่าทางส านักมีการให้บริการ
วิชาการซึ่งน ามาบูรณากับจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีชื่อเสียงในการผลิตครู เพ่ือสร้างให้เกิดความโดดเด่น
ในการบริการวิชาการด้าน ICT ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการพัฒนาสร้างศูนย์ทดสอบ เป็นต้น
ประเด็นที่ ๒ การขาดแคลนอัตราก าลังคนอาจน านักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ – ๔ มาช่วยฝึกงานประจ าแทนการจ้าง
บุคลากรหรือจ้าง Outsource หรืออาจให้นักศึกษาฝึกฝีมือจากงานเล็ก ๆ เช่น การจัดท า Website                  
งานออกแบบกราฟิค งานจัดท า Template ที่อาจสร้างรายได้ให้กับส านัก ประเด็นที่ ๓ ควรสร้างแบรนด์ดิ้ง           
ในชิ้นงาน ในระดับมหาวิทยาลัย และในส่วนของการให้บริการวิชาการในบางเรื่องที่อาจจัดท าซ้ า ๆ อาจใช้
เทคโนโลยีมาช่วย เช่น การจัดท าเป็นวิดีโอประกอบการสอน ควบคู่กับการบรรยายโดยวิทยากรเพ่ือเป็นการลด
ภาระงาน 
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-๑๐- 

 
 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข ในปัจจุบันทึกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยก็มีส่วนในการจัดหาทรัพยากร
ด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ในฐานะส านักคอมพิวเตอร์อาจไปช่วยส่งเสริม
สนับสนุนในส่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มใหญ่ ได้แก่ นักศึกษา ดังนั้น การน าระบบ Cloud จึงนับเป็น
ช่องทางที่ดี ส านักจึงควรเข้าไปเติมเต็มเทคโนโลยีที่ขาดหายให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 

ที่ประชุมรับทราบ มีมติเห็นชอบในหลักการ  
ให้น าข้อเสนอแนะไปทบทวน และน าเข้าประชุมในครั้งถัดไป 

 
วาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๖.๑ เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก จะนัดหมายประมาณครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ช่วงวันที่ 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะน าเรียนคณะกรรมการเพื่อนัดหมายอีกครั้ง 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐น.  
     
 
 
                  นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ/ นางสุพิศ รุกขชาติ ผู้จดบันทึกการประชุม 
          อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
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วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

..................................................................................................... .........................................................................
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.............................................................................................................................. ............................................... 
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วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๒ รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   ๔.๓  แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................. .................................................................
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ปรัชญา
 ไอซีทีภิวัฒน สนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม"

สรางความพึงพอใจ สูผูใชและสังคม

ปณิธาณ

 มุงมั่นพัฒนาระบบไอซีทีของมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเอกภาพดวย

 เทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม

เพื่อการพัฒนาภายใตกรอบกลยุทธของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน

เปนศูนยกลางการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มีคุณภาพสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

สำนักคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา


