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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 คร้ังที่ 12/2564 (วาระพิเศษ) 

 เม่ือวันศุกรที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. เปนตนไป 

 ณ หองประชุม 4C 05 ช้ัน 4 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  และประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

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

 ผูมาประชุม 

 1. ผูอำนวยการ  ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ   สุริยา  ประธานกรรมการ 

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 2. รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  แวนรัมย  รองประธานกรรมการ คนที่  1 

 3. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร 

 4. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  นางรัชนี  นิคมเขตต  กรรมการ 

 และเลขานุการ 

 5. ผูแทนบุคลากร  นายฉัตรชัย  พรหมนา  กรรมการ 

 และผูชวยเลขานุการ 

 ผูประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 1. รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝาย  นางสาวอารีรัตน วงศสุวรรณ  กรรมการ 

 บริการวิชาการและซอมบำรุง 

 2. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายจิรานุวัฒน   จันทรุกขา  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาเครือขาย 

 3. ผูแทนบุคลากร  นางวิยะดา  ธนสรรวนิช  กรรมการ 

 4. ผูแทนบุคลากร  นายวิชิต  คำพิภาค  กรรมการ 

 ผูไมมาประชุม 

 รองผูอำนวยการฝายพัฒนา  นายเกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ  ลากิจสวนตัว 

 เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น. 

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

 ประธานไดกลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
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 ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 -  ไมมี 

 ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -  ไมมี 

 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 -  ไมมี 

 ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 การคัดเลือกบุคลากรดีเดน ประจำป พ.ศ. 2564 

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

 พิจารณา  ดวย  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  กำหนด  ให  มี  การ  พิจารณา  คัด  เลือก  บุคลากร  ดี  เดน  ภายใน  มหาวิทยาลัย  และ  คัด 

 เลือก  ผู  ท่ี  เหมาะ  สม  เปน  ขาราชการ  พลเรือน  ดี  เดน  เสนอ  ตอ  กระทรวง  การ  อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัย  และ  นวัตกรรม  โดย  มี 

 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ควรไดรับการยกยองเชิดช ู

 เกียรติ  ผู  เปน  แบบ  อยาง  ที่  ดี  ให  ผู  อื่น  ได  ประพฤติ  ปฏิบัติ  ตาม  ท้ัง  ใน  ดาน  การ  ดำรง  ตน  และ  การ  ปฏิบัติ  งาน  เพื่อ  ประโยชน  ตอม 

 หา  วิทยาลัย  และ  สังคม  ทั้งน้ี  สำ  นักฯ  ได  แจง  ให  สำนักงาน  เลขานุการ  และ  ฝาย  ตางๆ  เสนอ  ราย  ชื่อ  บุคลากร  เพื่อ  คัด  เลือก 

 บุคลากร  ดี  เดน  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ประจำ  ป  พ  .  ศ  .  2564และ  เสนอ  ชื่อ  เพ่ือ  การ  คัด  เลือก  เปน  บุคลากร  ดี  เดน 

 และขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัยตอไป นั้น 

 บัดน้ี  สำนักงาน  เลขานุการ  และ  ฝาย  ตางๆ  ได  เสนอ  ราย  ชื่อ  บุคลากร  ประเภท  เชี่ยวชาญ  เฉพาะ 

 ประเภท  วิชาชีพ  เฉพาะ  และ  ประเภท  ทั่วไป  จำนวน  1  ราย  ดังนี้  พนักงาน  มหาวิทยาลัย  นางสาว  วาสนา  สะอาด 

 นัก  วิเคราะห  นโยบาย  และ  แผน  ชำนาญ  การ  สังกัด  สำนักงาน  เลขานุการ  ดาน  นวัตกรรม  หรือ  พัฒนา  งาน  ราย  ละเอียด 

 ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรมอนี้ 

 คณะกรรมการมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 ขอใหเปล่ียนการคัดเลือกจาก ดานนวัตกรรมหรือพัฒนางาน เปน ดานการใหบริการ ให 

 สอดคลองตามผลงานและภารงานท่ีรับผิดชอบ และเพิ่มเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 1.  ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดอบรมบริการวิชาการ 

 2.  การจัดรายงานประจำป 

 3.  การประกันคุณภาพ 

 4.  ผลงานการวิเคราะห สังเคราะห 

 5.  งานวิจัยสถาบัน 

 6.  ใบรับรองการไดรับรางวัล 

 7.  การอบรมการพัฒนาตนเอง นำมาใชในการพัฒนางาน เชน อบรม TQA 



 3 

 มติ  ที่  ประชุม  เห็น  ชอบ  ผู  ได  รับ  การ  คัด  เลือก  บุคลากร  ดี  เดน  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ 

 ขาย  ประจำ  ป  พ  .  ศ  .  2564  ประเภท  เชี่ยวชาญ  เฉพาะ  ประเภท  วิชาชีพ  เฉพาะ  และ  ประเภท  ทั่วไป  ดาน  การ  ให  บริการ 

 พนักงาน  มหาวิทยาลัย  นางสาว  วาสนา  สะอาด  นัก  วิเคราะห  นโยบาย  และ  แผน  ชำนาญ  การ  และ  เสนอ  ชื่อ  เพื่อ  การ  คัด 

 เลือกเปนบุคลากรดีเดน และขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัยตอไป 

 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ 

 -  ไมมี 

 เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 

 (นายฉัตรชัย  พรหมนา) 

 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 

 (นางรัชนี  นิคมเขตต) 

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ  สุริยา) 

 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประธานกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 


