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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ครั้งที่ 11/2564 

 เมื่อวันศุกรที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เปนตนไป 

 ณ หองประชุม 4C 05 ช้ัน 4 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

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

 ผูมาประชุม 

 1. ผูอำนวยการ  ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ   สุริยา  ประธานกรรมการ 

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 2. รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  แวนรัมย  รองประธานกรรมการ คนที่  1 

 3. รองผูอำนวยการฝายพัฒนา  นายเกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ  รองประธานกรรมการ คนที่  2 

 4. รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝาย  นางสาวอารีรัตน วงศสุวรรณ  กรรมการ 

 บริการวิชาการและซอมบำรุง 

 5. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร 

 6. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายจิรานุวัฒน   จันทรุกขา  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาเครือขาย 

 7. ผูแทนบุคลากร  นางวิยะดา  ธนสรรวนิช  กรรมการ 

 8. ผูแทนบุคลากร  นายวิชิต  คำพิภาค  กรรมการ 

 9. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  นางรัชนี  นิคมเขตต  กรรมการ 

 และเลขานุการ 

 10. ผูแทนบุคลากร  นายฉัตรชัย  พรหมนา  กรรมการ 

 และผูชวยเลขานุการ 

 ผูไมมาประชุม 

 -  ไมมี 

 เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

 ผู  ชวย  ศาสตราจารย  อธิ  พงศ  สุริยา  ผู  อำนวย  การ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ประธาน  กรรมการ  โดย 

 ประธานไดกลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 1.1 การแตงตั้งรักษาการในตำแหนงหัวหนาฝายตาง ๆ สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  เลขานุการ  นำ  เสนอ  ท่ี  ประชุม  เพื่อ  ทราบ  ตาม  คำ 

 สั่ง  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ที่  1510/2564  ลง  วัน  ท่ี  3  กันยายน  พ  .  ศ  .  2564  แตง  ตั้ง  รักษา  การ  ใน  ตำแหนง  หัวหนา  ฝาย 

 ตาง ๆ สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ดังนี ้

 1.  นาย  จิ  รา  นุ  วัฒน  จัน  ทรุก  ขา  พนักงาน  มหาวิทยาลัย  ตำแหนง  นัก  วิชาการ  คอมพิวเตอร 

 ปฏิบัติ  การ  เลข  ที่  ตำแหนง  553  สังกัด  ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย  เปน  ผู  รักษา  การ  ใน  ตำแหนง  หัวหนา  ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย 

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 (1)  ควบคุม  ดูแล  และ  ติดตาม  การ  ดำเนิน  งาน  ของ  ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย  ให  เปน  ไป  ตาม  นโยบาย 

 ของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย และมหาวิทยาลัย 

 (2)  สนับสนุน  และ  สง  เสริม  ระบบ  TQA  ภายใน  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  และ  ดูแล 

 ติดตามการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

 (3)  สนับสนุน  และ  สง  เสริม  การ  จัด  ทำ  แผน  กา  รายงาน  ผล  การ  ปฏิบัติ  งาน  ประจำ  ป  ทุก  ๆ   แผน 

 งานของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 (4)   จัดทำรายงานประสิทธิการการใหบริการประจำปของฝายพัฒนาเครือขาย 

 (5)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.  นาย  ชิต  ชัย  เลิศ  ศิริ  วัฒนวงศ  พนักงาน  มหาวิทยาลัย  ตำแหนง  นัก  วิชาการ  คอมพิวเตอร 

 ชำนาญ  การ  เลข  ท่ี  ตำแหนง  54  สังกัด  ฝาย  พัฒนา  ซอฟตแวร  เปน  ผู  รักษา  การ  ใน  ตำแหนง  หัวหนา  ฝาย  พัฒนา 

 ซอฟตแวร สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 (1)  ควบคุม  ดูแล  และ  ติดตาม  การ  ดำเนิน  งาน  ของ  ฝาย  พัฒนา  ซอฟตแวร  ให  เปน  ไป  ตาม  นโยบาย 

 ของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย และมหาวิทยาลัย 

 (2)  สนับสนุน  และ  สง  เสริม  ระบบ  TQA  ภายใน  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  และ  ดูแล 

 ติดตามการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

 (3)  สนับสนุน  และ  สง  เสริม  การ  จัด  ทำ  แผน  กา  รายงาน  ผล  การ  ปฏิบัติ  งาน  ประจำ  ป  ทุก  ๆ   แผน 

 งานของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 (4)  จัดทำรายงานประสิทธิการการใหบริการประจำปของฝายพัฒนาซอฟตแวร 

 (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 3.  นางสาว  อารี  รัตน  วงศ  สุวรรณ  ขาราชการ  พลเรือน  ใน  สถาบัน  อุดมศึกษา  ตำแหนง  นัก 

 วิชาการ  คอมพิวเตอร  ชำนาญ  การ  พิเศษ  เลข  ที่  ตำแหนง  250  สังกัด  ฝาย  พัฒนา  ซอฟตแวร  เปน  ผู  รักษา  การ  ใน  ตำแหนง 

 หัวหนาฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

 (1)  ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินงานของฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง 

 ใหเปนไปตามนโยบายของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย และมหาวิทยาลัย 
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 (2)  สนับสนุน และสงเสริมระบบ TQA ภายในของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 และดูแลติดตามการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

 (3)  สนับสนุน  และ  สง  เสริม  การ  จัด  ทำ  แผน  กา  รายงาน  ผล  การ  ปฏิบัติ  งาน  ประจำ  ป  ทุก  ๆ   แผน 

 งานของสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 (4)   จัดทำรายงานประสิทธิการการใหบริการประจำปของฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง 

 (5)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ตั้งแต  วัน  ท่ี  1  กันยายน  พ  .  ศ  .  2564  ถึง  วัน  ท่ี  28  กุมภาพันธ  พ  .  ศ  .  2565  ราย  ละเอียด  ปรากฏ 

 ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  การ  แตง  ตั้ง  รักษา  การ  ใน  ตำแหนง  หัวหนา  ฝาย  ตาง  ๆ   ของ  สำนัก 

 คอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรอง  รายงาน  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่ 

 คร้ังท่ี 10/2564 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  ผู  ชวย  เลขานุการ  แจง  ที่  ประชุม  เพื่อ  พิจารณา  รับรอง 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร  และเครือขาย 

 คร้ังท่ี 10/2564 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 โดยไมมีการแกไข 

 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ของ  ฝาย  พัฒนา  ซอฟตแวร  ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย  ฝาย  บริการ 

 วิชาการ  และ  ซอม  บำรุง  และ  สำนักงาน  เลขานุการ  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ 

 กรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ที่ผานมา 

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

 เพ่ือ  ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  ท่ี  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  กำหนด  ให  สวน  งาน  ยอย  ภายใน  สำ  นักฯ  ไดแก  1) 

 สำนักงาน  เลขานุการ  2)  ฝาย  พัฒนา  ซอฟตแวร  3)  ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย  และ  4  )  ฝาย  บริการ  และ  ซอม  บำรุง  รายงาน  ผล  การ 

 ดำเนิน  งาน  ท่ี  ได  รับ  มอบ  หมาย  ตอ  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  เปน  ประจำ  ทุก  เดือน  หรือ  ทุก  ครั้ง 

 ท่ี  มี  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำ  นักฯ  เพ่ือ  ให  ผู  บริหาร  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  กำกับ  ติดตาม  รับ 

 ทราบ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ปญหา  และ  อุปสรรค  ตางๆ  และ  สอดคลอง  แนวทาง  การ  ประกัน  คุณภาพ  การ  ศึกษา  ของ  สำนัก  ตาม 

 เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ TQA 

 ฝายเลขานุการและฝายตางๆ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1. เพ่ือทราบและพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของ 1) สำนักงานเลขานุการ 2) ฝายพัฒนา 
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 ซอฟตแวร 3) ฝายพัฒนาเครือขาย และ 4) ฝายบริการและซอมบำรุง  ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 

 2. เพ่ือทราบและพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของ  คณะกรรมการบริหาร 

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  ครั้งท่ีผานมา 

 3. เพ่ือทราบและพิจารณาผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของ  คณะกรรมการประจำสำนัก 

 คอมพิวเตอรและเครือขาย  ครั้งท่ีผานมา 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร : 

 1. ขอใหพิจารณาเพ่ิมเติมระบบ e booking ใหสามารถเก็บขอมูลการขอใชหองและเทคโนโลยีที่ใช 

 อาจพิจารณาเก็บขอมูลที่สะทอนถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่รองรับการประชุมขนาดใหญ หรือการประชุมที่สำคัญๆ 

 ภายในประเทศ หรือตางประเทศ เปนตน 

 2. ขอใหพิจารณาการเก็บขอมูลท่ีประหยัดไดจากการใชระบบ DMS เชน มิติของงบประมาณ พลังงาน 

 มลภาวะ ข้ันตอนงาน เปนตน 

 ฝายพัฒนาเครือขาย : 

 1. ขอใหพิจารณาบริหารจัดการเก็บขอมูลการใชงาน google อาจปรับตัวกรองใหม เพื่อใหสะทอนกับ 

 ตัวช้ีวัดท่ีสำนักไดรับมอบหมายเพิ่มขึ้น 

 ฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง : 

 1. ขอใหพิจารณาหลักเกณฑการยืม-คืนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เพื่อใหมีแนวปฏิบัติเปน 

 แนวทางเดียวกัน 

 2. ขอใหพิจารณารายงานขอมูลจำนวนเครื่องโทรศัพท VOIP แยกตามคณะ/หนวยงาน และราย 

 ละเอียดหมายเลขของแตละ คณะ/หนวยงาน ปที่ไดมา เพื่อใชประกอบการวิเคราะหความคุมคาการใชงานและการ 

 บำรุงรักษาตอไป 

 3. ขอใหพิจารณารายงานขอมูลจำนวนเครื่อง CCTV ท่ีติดตั้งทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ปที่ได 

 มา เพ่ือใชประกอบการวิเคราะหความคุมคาการใชงานและการบำรุงรักษาตอไป 

 4. ขอใหพิจารณาการจัดทำ 5 ส พรอมมีมุมพักผอน สนทนา ในฝาย 

 5. ขอใหพิจารณาการจัดทำระบบการรับนักศึกษาฝกงานอยางเปนระบบ 

 6. ขอใหเพ่ิมเติมขอมูลทุกฝายเชิงเปรียบเทียบระหวางป (ทุกฝาย) 

 สำนักงานเลขานุการ : 

 1. มอบงานบุคคลประสานรายละเอียดเพื่อประกอบการดำเนินการจัดสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร 

 2. ใหดำเนินการแจงเวียนทุกฝายเสนอรายชื่อบุคลากรดีเดนภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และจัด 

 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ(วาระพิเศษ) ระหวางวันท่ี 12-14 ตุลาคม 2564 เพื่อสงรายช่ือใหกองการเจาหนาที่ในวัน 

 ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตอไป 

 3. ขอใหจัดทำสรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ ครั้งท่ี 2/2564 ฉบับสมบูรณ เพื่อแจงเวียนให 

 บุคลากรทราบและใชประกอบการประเมินเล่ือนเงินรอบ 2 ป 2564 และจัดทำแผนปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และ 

 รวบรวมเปนรูปเลม ตอไป 
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 4. ขอใหพิจารณาจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแชรไฟลขอมูลใหทุก 

 ฝายกรอกขอมูลในสวนท่ีรับผิดชอบ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 

 5. ขอใหพิจารณาสรางกลุมคณะกรรมการตรวจรับงานจางปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อการให 

 บริการ ซึ่งประกอบไปดวย ผูควบคุมงาน งานพัสดุ กรรมการตรวจรับพัสดุ ผูรับจาง เพื่อใชเปนชองทางการติดตามงาน 

 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 6. ขอใหจัดทำไฟลขอมูลเพื่อแชรใหทุกฝายกรอกขอมูลภาระงานที่จะมอบหมายการจางเหมาปฏิบัติ 

 งานและรวบรวมภายในวันท่ี 24 กันยายน 2564 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนิน  งานของฝายพัฒนา 

 ซอฟตแวร  ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย  ฝาย  บริการ  วิชาการ  และ  ซอม  บำรุง  และ  สำนักงาน  เลขานุการ  และ  รายงาน  ผล  การ 

 ดำเนิน  งาน  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ  กรรมการ  บริหาร  และ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ที่  ผาน 

 มา  โดย  ให  ผูรับ  ผิด  ชอบ  นำ  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ  กรรมการ  ไป  ดำเนิน  การ  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ใน  การ  ประชุม 

 คร้ังถัดไป 

 3.2 แผนการจัดการความรู ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รอง  ผู  อำนวย  การ  ฝาย  บริหาร  และ  บริการ  รอง  ประธาน  กรรมการ  คน  ที่  1  แจง  ที่  ประชุม  เพื่อ 

 ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  มติ  ท่ี  ประชุม  คณะ  กรรมการ  การ  จัดการ  ความ  รู  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่ 

 1/2564 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบแผนการจัดการความรู ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 
 ประเด็นการจัดการ 

 ความรู  ผลลัพธ 

 วิธีการดำเนิน 

 งาน 

 ความ 

 สอดคลอง 

 คำอธิบายความ 

 สอดคลอง 

 ตัวชี้วัดความ 

 สำเร็จที่เกี่ยวของ 

 ระยะเวลา  งบ 

 ประมาณ 

 ผูรับผิดชอบ 

 กระบวนการเบิก 

 จายคาใชจาย 

 พัฒนากระบวนงาน 

 เพื่อสรางแนว 

 ปฏิบัติท่ีถูกตองเพื่อ 

 ใชในการปฏิบัติงาน 

 1.วิเคราะห 

 ปญหา 

 2.อบรมให 

 ความรู 

 3.แลกเปลี่ยน 

 เรียนรู 

 4.กำหนดแนว 

 ปฏิบัติที่ดี 

 แผนกลยุทธ  4.การองคกรสู 

 ความเปนเลิศ 

 1.บุคลากรสารถ 

 ปฏิบัติงานไดถูก 

 ตอง 

 2. ลดข้ันตอน 

 ระยะเวลา 

 3. มีแนวปฏิบัติที่ 

 ดีในการปฏิบัติ 

 งาน 

 1 

 ปงบประมา 

 ณ 

 5000  สำนักงาน 

 เลขานุการ 

 ระบบการตรวจ 

 สอบหน้ีสินของ 

 บุคลากร 

 พัฒนากระบวนงาน 

 เพื่อสรางแนว 

 ปฏิบัติท่ีดีในการ 

 ปฏิบัติงานและ 

 อำนวยความ 

 สะดวกแกผูใช 

 บริการ 

 1.วิเคราะห 

 ปญหา 

 2.อบรมให 

 ความรู 

 3.แลกเปลี่ยน 

 เรียนรู 

 4.กำหนดแนว 

 ปฏิบัติที่ดี 

 แผนกลยุทธ  มีเทคโนโลยี 

 ดิจิทัล เพ่ือการ 

 บริหารจัดการ 

 แบบครบวงจร 

 และรองรับการ 

 จัดการศึกษาใน 

 ยุคท่ีมีการ 

 เปล่ียนแปลง 

 อยางรวดเร็ว 

 (Disruption) 

 1.บุคลากรสารถ 

 ปฏิบัติงานไดถูก 

 ตอง 

 2. ลดข้ันตอน 

 ระยะเวลา 

 3. มีแนวปฏิบัติที่ 

 ดีในการปฏิบัติ 

 งาน 

 1 

 ปงบประมา 

 ณ 

 5000  1. ฝายพัฒนา 

 ซอฟตแวร 

 2. ฝายพัฒนา 

 เครือขาย 

 3. ฝายบริการ 

 วิชาการและ 

 ซอมบำรุง 

 4. กองการเจา 

 หนาที่ 
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 พัฒนาระบบ 

 ถายทอดความรูของ 

 บุคลากร ผาน UBU 

 LMS 

 พัฒนาระบบการ 

 ถายทอดความรูของ 

 บุคลากรและสราง 

 ชองทางถายทอด 

 องคความรูใหมี 

 ประสิทธิภาพมาก 

 ยิ่งข้ึน 

 1.วิเคราะห 

 ปญหา 

 2.อบรมให 

 ความรู 

 3.แลกเปลี่ยน 

 เรียนรู 

 4.กำหนดแนว 

 ปฏิบัติที่ดี 

 แผนกลยุทธ  4.การองคกรสู 

 ความเปนเลิศ 

 1.บุคลากรสารถ 

 ปฏิบัติงานไดถูก 

 ตอง 

 2. มีแนวปฏิบัติที่ 

 ดีในการปฏิบัติ 

 งาน 

 1 

 ปงบประมา 

 ณ 

 5000  1.ฝายพัฒนา 

 ซอฟตแวร 

 การบริหารจัดการ 

 ระบบกลองวงจรปด 

 ภายใน 

 มหาวิทยาลัย 

 พัฒนากระบวนงาน 

 เพื่อสรางแนว 

 ปฏิบัติท่ีดีในการ 

 ปฏิบัติงานและ 

 อำนวยความ 

 สะดวกแกผูใช 

 บริการ 

 1.วิเคราะห 

 ปญหา 

 2.อบรมให 

 ความรู 

 3.แลกเปลี่ยน 

 เรียนรู 

 4.กำหนดแนว 

 ปฏิบัติที่ดี 

 แผนกลยุทธ  4.การองคกรสู 

 ความเปนเลิศ 

 1.บุคลากรสารถ 

 ปฏิบัติงานไดถูก 

 ตอง 

 2. มีแนวปฏิบัติที่ 

 ดีในการปฏิบัติ 

 งาน 

 1 

 ปงบประมา 

 ณ 

 5000  1.ฝายบริการ 

 วิชาการและ 

 ซอมบำรุง 

 2.สำนักงาน 

 รักษาความ 

 ปลอดภัยและ 

 สวัสดิภาพ 

 บุคลากร 

 ระบบแจงซอม 

 สาธารณูปโภค 

 ออนไลน 

 พัฒนากระบวนงาน 

 เพื่อสรางแนว 

 ปฏิบัติท่ีดีในการ 

 ปฏิบัติงานและ 

 อำนวยความ 

 สะดวกแกผูใช 

 บริการ 

 1.วิเคราะห 

 ปญหา 

 2.อบรมให 

 ความรู 

 3.แลกเปลี่ยน 

 เรียนรู 

 4.กำหนดแนว 

 ปฏิบัติที่ดี 

 วัฒนธรรม 

 องคกร /คา 

 นิยม 

 2.มีเทคโนโลยี 

 ดิจิทัล เพ่ือการ 

 บริหารจัดการ 

 แบบครบวงจร 

 และรองรับการ 

 จัดการศึกษาใน 

 ยุคท่ีมีการ 

 เปล่ียนแปลง 

 อยางรวดเร็ว 

 (Disruption) 

 4.การองคกรสู 

 ความเปนเลิศ 

 1.บุคลากรสารถ 

 ปฏิบัติงานไดถูก 

 ตอง 

 2. ลดข้ันตอน 

 ระยะเวลา 

 3. มีแนวปฏิบัติที่ 

 ดีในการปฏิบัติ 

 งาน 

 1 

 ปงบประมา 

 ณ 

 5000  1.ฝายบริการ 

 วิชาการและ 

 ซอมบำรุง 

 2. สำนักงาน 

 บริหารกายภาพ 

 และสิ่งแวดลอม 

 พัฒนาชองทางการ 

 ส่ือสารเพ่ือรับฟง 

 เสียงลูกคาใหมี 

 ประสิทธิภาพมาก 

 ยิ่งข้ึน 

 พัฒนากระบวนงาน 

 เพื่อสรางแนว 

 ปฏิบัติท่ีดีในการ 

 ปฏิบัติงานและ 

 อำนวยความ 

 สะดวกแกผูใช 

 บริการ 

 1.วิเคราะห 

 ปญหา 

 2.อบรมให 

 ความรู 

 3.แลกเปลี่ยน 

 เรียนรู 

 4.กำหนดแนว 

 ปฏิบัติที่ดี 

 แผนกลยุทธ  4.การองคกรสู 

 ความเปนเลิศ 

 1.บุคลากรสารถ 

 ปฏิบัติงานไดถูก 

 ตอง 

 2. มีแนวปฏิบัติที่ 

 ดีในการปฏิบัติ 

 งาน 

 1 

 ปงบประมา 

 ณ 

 5000  1. ฝายพัฒนา 

 ซอฟตแวร 

 2. ฝายพัฒนา 

 เครือขาย 

 3. ฝายบริการ 

 วิชาการและ 

 ซอมบำรุง 

 4. สำนักงาน 

 เลขานุการ 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  และ  เห็น  ชอบ  แผนการ  จัดการ  ความ  รู  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  . 

 2565  โดย  งาน  บุคคล  ประสาน  และ  ดำเนิน  การ  ให  เปน  ไป  ตาม  แผนฯ  และ  กระบวนการ  และ  มอบ  หมาย  ผูรับ  ผิด  ชอบ 

 ดำเนินการตามแผนในสวนที่เก่ียวของและรายงานผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 
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 3.3 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

 เพ่ือทราบและพิจารณา ดังน้ี 

 1.  กำหนดการรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2564 ระดับคณะ/สำนัก 

 ตาม  มติ  ท่ี  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประกัน  คุณภาพ  ระดับ  มหาวิทยาลัย  คร้ัง  ที่  3/2564  วัน  ที่  25 

 สิงหาคม  2564  ณ  หอง  ประชุม  วารินชำราบ  ระเบียบวาระ  ท่ี  3.2  กำหนดการ  ประเมิน  คุณภาพ  ภายใน  ระดับ  คณะ  สำนัก 

 ปการศึกษา 2563 ดังน้ี 

 วัน/เวลา  คณะ/สำนัก  ประธาน  คณะกรรมการ 

 17-18 ตุลาคม 2564  สำนักวิทยบริการ  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  รศ.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 

 ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล 

 18-19 ตุลาคม 2564  สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  รศ.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 

 ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล 

 1-2 พฤศจิกายน 2564  สำนักงานทรัพยสินและสิทธิ 

 ประโยชน 

 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  นางสายเพชร อักโข 

 ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร 

 (ราง) กำหนดการ 

 วัน /เวลา  กิจกรรม 

 วันแรก 

 09.00 -16.00 น.  คณะกรรมการประชุมพิจารณาผลรวมกันและหาขอสรุปอีกครั้งกอนการประเมิน 

 วันที่สอง 

 09.00 -11.00 น.  สัมภาษณผูบริหารคณะ/สำนัก 

 11.00 -15.00 น.  กรรมการประชุมสรุปผลการประเมินและยกราง ยกราง site version 1 

 15.00 - 16.00 น.  นำเสนอผลการประเมินดวยวาจา 

 2.  การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตาม  ท่ี  มติ  ที่  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประกัน  คุณภาพ  การ  ศึกษา  ภายใน  คร้ัง  ที่  2/2564  วัน  ที่  22 

 มิถุนายน  2564  ระเบียบวาระ  ท่ี  4.2  ระบบ  ประกัน  คุณภาพ  ภายใน  ป  การ  ศึกษา  2564  ท่ี  ประชุม  มี  มติ  เห็น  ชอบ  กรอบ  การ 

 ดำเนิน  งานการ  ประกัน  คุณภาพ  ภายใน  และ  ให  ทุก  คณะ  /  สำนัก  และ  หนวย  งาน  ได  ดำเนิน  งาน  ให  สอดคลอง  ตาม  กรอบ  การ 

 ดำเนิน  งาน  ท่ี  กำหนด  ท้ังนี้  จาก  กรอบ  การ  ดำเนิน  งาน  ท่ี  กำหนด  มหาวิทยาลัย  กำหนด  ให  ทุก  คณะ  /  สำนัก  จัด  ทำ  รายงาน 

 การ  ประเมิน  ตนเอง  ตาม  แนวทาง  EdPEx/TQA  และ  รายงาน  ขอมูล  พื้น  ฐาน  Common  Data  Set  ตาม  ปฏิทิน  ที่  กำหนด 

 (อยางนอย 1 เดือนกอนรับการประเมิน) คือ ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2564 
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 เพ่ือ  ใหการ  จัด  ทำ  (  ราง  )  รายงาน  การ  ประเมิน  ตนเอง  (SAR)  ของ  สำ  นักฯ  เปน  ไป  ดวย  ความ 

 เรียบรอย  และ  เกิด  ประโยชน  ตอ  การ  ปฏิบัติ  งาน  ดาน  ประกัน  คุณภาพ  ภายใน  ของ  สำ  นักฯ  จึง  ได  จัด  ทำ  รายงาน  การ  ประเมิน 

 ตนเอง  ของ  สำ  นักฯ  ที่  ปรับปรุง  ราย  ละเอียด  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  คณะ  กรรมการ  ตรวจ  ประเมิน  ใน  รอบ  ป  ที่  ผาน  มา  ราย  ละเอียด 

 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 แกไขขอมูลอางอิง ณ วันที่ ทายเอกสารประกอบการประชุมทุกหนา 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1.  กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนัก 

 2.  รายละเอียดรายงานการประเมินตนเอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  กำหนดการ  ประเมิน  คุณภาพ  ภายใน  ระดับ  คณะ  /  สำนัก  และ  เห็น 

 ชอบ  ราย  ละเอียด  รายงาน  การ  ประเมิน  ตนเอง  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ทั้งนี้  ให  ฝาย  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  ให  ความ  รวม 

 มือจัดเตรียมขอมูลและเอกสารประกอบตัวบงช้ีอยางตอเนื่อง 

 3.4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

 เพ่ือ  ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ได  จัด  ราย  ละเอียด  แผน  บริหาร  ความ  เสี่ยง  ควบคุม  ภายใน  ตาม  ผล  การ 

 ระบุ  และ  วิเคราะห  ความ  เสี่ยง  และ  การ  ประเมิน  องค  ประกอบ  ของ  การ  ควบคุม  ภายใน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564 

 โดย  1)  ผาน  การนำ  เสนอ  ท่ี  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่  10/2563  เมื่อ  วัน  ที่  28 

 สิงหาคม  2563  ระเบียบวาระ  ท่ี  3.5  และ  2)  นำ  เสนอ  ท่ี  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย 

 คร้ังที่ 6/2563 เมื่อ วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 

 ท้ังน้ี  เพ่ือ  ใหการ  ดำเนิน  งาน  ให  เกิด  ความ  ตอ  เนื่อง  และ  มี  ประสิทธิภาพ  ตาม  กระบวนการ  ดำเนิน 

 งาน  ตาม  แผนการ  บริหาร  ความ  เสี่ยง  ประจำ  ป  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  จึง  ได  ดำเนิน  การ  ติดตาม  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผนการ 

 บริหาร  ความ  เส่ียง  และ  ควบคุม  ภายใน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  สิ้น  ไตรมาส  4  ซึ่ง  ผูรับ  ผิด  ชอบ  และ  ที่  เกี่ยวของ 

 ตามประเด็นความ เสี่ยงและควบคุมภายในไดรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1.  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  บริหาร  ความ  เสี่ยง  มี  จำนวน  ความ  เสี่ยง  ใน  แผน  ทั้งหมด  3 

 ความเสี่ยง ดำเนินการแลวเสร็จ ทั้งหมด 3 ความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได (ตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด) 

 2.  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผนการ  ปรับปรุง  ควบคุม  ภายใน  มี  จำนวน  ความ  เสี่ยง  ใน  แผน 

 ท้ังหมด  5  ความ  เสี่ยง  ดำเนิน  การ  แลว  เสร็จ  จำนวน  4  ความ  เสี่ยง  อยู  ระหวาง  ดำเนิน  การ  จำนวน  1  ความ  เสี่ยง  ยอมรับ 

 ความเสี่ยงได (ตามวิธีการจัดการความเสี่ยงท่ีกำหนด) รายละเอียดปรากฏามเอกสารประกอบการประชุม 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1.  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  บริหาร  ความ  เสี่ยง  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  สิ้น 

 ไตรมาส 4 
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 2.  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  ปรับปรุง  ควบคุม  ภายใน  ระดับ  หนวย  งาน  ประจำ  ปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตร มาส 4 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผน  บริหารความเสี่ยงและ 

 แผน  ปรับปรุง  ควบคุม  ภายใน  ระดับ  หนวย  งาน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  สิ้น  ไตรมาส  4  ทั้งนี้  ขอ  ให  ผูรับ 

 ผิดชอบมีการดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 3.5 แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

 เพ่ือทราบและพิจารณา ดังน้ี 

 1. สรุปผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำป 

 สรุป  ขอมูล  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  *  * 

 อางอิงขอมูลจากระบบ UBUFMIS วันที่ 15 กันยายน 2564 ดังนี้ 

 แหลงงบประมาณ 

 จำนวนงบประมาณ 

 รับจัดสรร(บาท) 

 ณ วันที่ 26 ส.ค. 2564  ณ วันที่ 15 ก.ย. 2564 

 คงเหลือ 
 งบประมาณ  รอยละ  งบประมาณ  รอยละ 

 งบประมาณเงินแผนดิน  4,414,100  2,988,972  67.71  3,031,372  68.67  1,382,728 

 งบประมาณเงินรายได  25,095,500  21,835,770  84.00  23,999,802  92.32  1,995,698 

 รวมท้ังส้ิน  30,409,600  24,824,742  81.63  27,031,174  88.89  3,378,426 

 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (OKRs) 

 สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  ดำเนิน  งาน  ที่  สามารถ  ผลัก  ดัน  และ  ขับ  เคลื่อน  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ยุทธศาสตร 

 มหาวิทยาลัย  ตาม  ราย  ละเอียด  คำ  รับรอง  การ  ปฏิบัติ  ราชการ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  วัน  ที่  15  กันยายน 

 2564 มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี ้

 ตัวชี้วัด  หนวยนับ  คาเปา 
 หมาย 

 ผลการดำเนินงาน 
 (ณ กันยายน 2564) 

 O1 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 KR 1.1 เพื่อความเร็วอินเตอรเน็ตในพื้นท่ี การ 
 ศึกษา (โซนการศึกษาทุกอาคาร) 

 Mbps  85  ความเร็วอินเตอรเน็ตในพื้นที่การศึกษา (โซนการศึกษา 
 ทุกอาคาร) ทดสอบไดเฉลี่ย 85Mbps 

 KR 1.2 เพิ่มความครอบคลุมของระบบ เครือ 
 ขายของพื้นท่ีท่ีกำหนดตามแผน 

 รอยละ  80  มีความครอบคลุมของระบบเครือขายของพื้นที่ที่ 
 กำหนดตามแผน รอยละ 80 

 KR 1.3 เพิ่มเสถียรภาพของระบบเครือขาย ( 
 อินเตอรเน็ตไมหลุดหลังจากเขาใชงานภายใน 1 
 ช่ัวโมง) 

 รอยละ  85  มีผูใชงานมากกวารอยละ 85 ไมหลุดการเชื่อมตอ 
 ภายใน 1 ชั่วโมง 
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 KR 1.4 รอยละบุคลากรท่ีมีทักษะดานดิจิทัล 
 เปนไปตามเกณฑสมรรถนะท่ีกำหนด 

 รอยละ  50  บุคลากรที่มีทักษะดานดิจิทัลเปนไปตามเกณฑ 
 สมรรถนะที่กำหนด จำนวน 222 คน คิดเปนรอยละ 
 14.84 จากจำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,495 คน 

 O2 การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 

 KR 5.3 เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอมูล 
 ดิจิทัลและระบบสารสนเทศท่ีรองรับการ บริหาร 
 จัดการในดานตาง ๆ 
 (ไมนับสะสม) 

 ฐานขอมูล/ 
 ระบบ 

 6  ดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอมูลดิจิทัลและ 
 ระบบสารสนเทศที่รองรับการ บริหารจัดการ จำนวน 
 8 ระบบ ไดแก 
 1. ระบบ UBU LMS 
 2. ระบบลาออนไลน 
 3. ระบบตรวจสอบครุภัณฑ 
 4. ระบบรายงานขอมูลการเดินทางเขา-ออกในพื้นที่ 
 จังหวัดอุบลราชธานี (HUGUBON DASHBORD) 
 5. ระบบรายงานขขอมูลศูนยวัคซีนปองกันโรค 
 COVID-19 โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 6. ระบบติดตามสถานะยืนยันสิทธิ์รับสิทธิ์สวนลดคา 
 ธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 7. ระบบรับสมัครงาน 
 Online มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 8. ระบบตรวจสอบผลการเรียนและจำนวนชั่วโมงจิต 
 อาสาสำหรับนักศึกษา กยศ. 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1.  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  วัน  ที่  15 

 กันยายน 2564 

 2.  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ตัว  ชี้  วัดคeรับรอง  การ  ปฏิบัติ  ราชการ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564 

 (OKRs) 

 3.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่น ๆ เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบผลการใชจายงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ 

 ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  วัน  ที่  15  กันยายน  2564  และ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ตัว  ชี้  วัด  คำ  รับรอง  การ 

 ปฏิบัติ  ราชการ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564(OKRs)  ทั้งน้ี  ให  ผูรับ  ผิด  ชอบ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผนฯ  และ  รายงาน  ผล 

 การดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ทางการ  เงิน  และ  พัสดุ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564 

 และเงินกันไวเบิกเหลื่อมป (ถามี) ณ วัน 31 สิงหาคม 2564 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  ผู  ชวย  เลขานุการ  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม  เพื่อ  ทราบ 

 และ  พิจารณา  ตาม  มติ  ท่ี  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ท่ี  1/2554  เมื่อ  วัน  พฤหัสบดี  ที่ 

 17  กุมภาพันธ  2554  ระเบียบวาระ  ท่ี  4.1  ได  มี  มติ  เห็น  ชอบ  ให  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  นำ  เสนอ  รายงาน  ทางการ 
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 เงิน  ตอ  คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ทุก  ครั้ง  ที่  มี  การ  จัดการ  ประชุม  ประกอบ  กับ  มติ  ที่  ประชุม 

 คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่  2/2561  เมื่อ  วัน  ที่  27  เมษายน  2561  ระเบียบวาระ  ที่  4.1 

 ที่ประชุมเสนอแนะใหปรับปรุงการรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยให  จัดทำใบสรุปเร่ืองประกอบวาระดวย 

 ทุกคร้ัง และใหสำนักพิจารณารูปแบบการจัดทำรายงานตามท่ีกองคลังกำหนด  น้ัน 

 จึง  ขอ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ทางการ  เงิน  และ  พัสดุ  ตอ  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  ประจำ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 1.  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 

 2.  แผนการดำเงินงานจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

 พ.ศ. 2564 โดยใหเรงรัดการเบิกจายเงินในโครงการที่รับผิดชอบใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่นๆ 

 5.1 กำหนดการประชุมคร้ังตอไป (ครั้งที่ 12/2564) 

 ประธาน  การ  ประชุม  หารือ  ที่  ประชุม  เพื่อ  กำหนดการ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก 

 คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  เพื่อ  ให  มี  ความ  เหมาะ  สม  และ  สอดคลอง  กับ  การ  กำกับ  ติดตาม  ปรับปรุง  แกไข  การ  ดำเนิน  งาน 

 ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  อยาง  สม่ำเสมอ  และ  ตอ  เนื่อง  จึง  ขอ  ให  ที่  ประชุม  กำหนดการ  ประชุม  คณะ  กรรมการ 

 บริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 มติ  ที่  ประชุม  นัด  หมาย  การ  ประชุม  คร้ัง  ตอ  ไป  (  ครั้ง  ที่  12/2564)  ใน  วัน  ศุกร  ที่  21  ตุลาคม 

 2564 เวลา 09.30 น. 

 เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 

 (นายฉัตรชัย  พรหมนา) 

 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 

 (นางรัชนี  นิคมเขตต) 

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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 (ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ  สุริยา) 

 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประธานกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 


