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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ครั้งที่ 14/2564 

 เมื่อวันจันทรที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 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. รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝาย  นางสาวอารีรัตน วงศสุวรรณ  กรรมการ 

 บริการวิชาการและซอมบำรุง 

 5. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายจิรานุวัฒน   จันทรุกขา  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาเครือขาย 

 6. ผูแทนบุคลากร  นางวิยะดา  ธนสรรวนิช  กรรมการ 

 7. ผูแทนบุคลากร  นายวิชิต  คำพิภาค  กรรมการ 

 8. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  นางรัชนี  นิคมเขตต  กรรมการ 

 และเลขานุการ 

 9. ผูแทนบุคลากร  นายฉัตรชัย  พรหมนา  กรรมการ 

 และผูชวยเลขานุการ 

 ผูไมมาประชุม 

 รองผูอำนวยการฝายพัฒนา  นายเกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ  ลากิจสวนตัว 

 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 กำหนดการปใหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำป 2565 

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

 มหาวิทยาลัย  ขอ  เชิญ  บุคลากร  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  เขา  รวม  กิจกรรม  สื่อสาร  องคกร  จาก  นโยบาย  ผู  บริหาร  ลง  สู  การ 

 ปฎิบัติเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปใหม วันศุกรที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เปนตนไป ผานระบบ Zoom 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  กำหนดการ  ป  ใหม  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ประจำ  ป  2565 

 โดยมอบสำนักงานเลขานุการประสานและอำนวยการพรอมประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบและเขารวมกิจกรรม 

 ดังกลาวตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายครั้งที่ 13/2564 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  เลขานุการ  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม  เพื่อ  รับรอง  รายงาน 

 คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายครั้งท่ี 13/2564 เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2564 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร  และเครือขาย 

 คร้ังท่ี 13/2564 เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 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 และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ที่ผานมา 

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

 เพ่ือ  ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  ที่  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  กำหนด  ให  สวน  งาน  ยอย  ภายใน  สำนัก  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  ที่  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  เกณฑ 

 รางวัลคุณภาพแหงชาติ TQA 

 ฝายเลขานุการและฝายตางๆ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร : 

 1.  ขอ  ให  พิจารณา  ใหการ  สนับสนุน  ระบบ  UBU  LMS  เพื่อ  รองรับ  การ  จัด  สอบ  ออนไลน  ให  มี 

 ความเสถียรและรองรับกับผูใชงานตอไป 

 2.  ขอ  ให  พิจารณา  นำ  กา  รส  มคร  เขา  รวม  โครงการ  Digital  literacy  ใน  ระบบ  UBU  LMS  เพื่อ  ให 

 ใชระบบท่ีมีอยูไดอยางเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 ฝายพัฒนาเครือขาย : 

 ขอ  ให  พิจารณา  ใหการ  สนับสนุน  ระบบ  ออนไลน  ตางๆ  ให  พรอม  รองรับ  กับ  การ  เรียน  การ  สอน  และ 

 การปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 ฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง : 

 ขอ  ให  พิจารณา  เพ่ิม  เติม  รายงาน  ที่  เช่ือม  โยง  และ  สอดคลอง  กับ  พันธ  กิจ  ของ  มหาวิทยาลัย  (  ทุก  ฝาย  ) 

 เพ่ือตอบตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยไดชัดเจนข้ึน 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน  ของฝายพัฒนา 

 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  ฝาย  ท่ี  รับ  ผิด  ชอบ  ดำเนิน  การ  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ  กรรมการ  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ใน  ทราบ 

 ในการประชุมครั้งถัดไป 

 3.2 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 เพ่ือทราบและพิจารณา 

 1. ผลประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 ตาม  ท่ี  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ได  กำหนด  ให  มี  กิจกรรม  รับ  ตรวจ  ประเมิน  คุณภาพ  ภายใน 

 ระดับ  คณะ  /  สำนัก  ป  การ  ศึกษา  2563  โดย  มหาวิทยาลัย  ได  กำหนด  วัน  –  เวลา  ใน  การ  ตรวจ  ประเมิน  คุณภาพ  ภายใน  ของ 

 สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ระหวาง  วัน  ท่ี  18  –  19  ตุลาคม  2564  บัดนี้  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ได  รับ  รายงาน  สรุป  ผล 

 การ  ประเมิน  ภาพ  รวม  (Feedback  Report)  จาก  คณะ  กรรมการ  เรียบรอย  แลว  โดย  มี  บท  สรุป  และ  ผล  การ  ตรวจ  ประเมิน  ใน 

 ภาพรวม (Key Theme) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 2. การจัดทำแผนปรับปรุงตามขอเสนอแนะตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 ตาม  ท่ี  มติ  ที่  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประกัน  คุณภาพ  การ  ศึกษา  ภายใน  คร้ัง  ที่  4/2564  วัน  ที่  25 

 พฤศจิกายน  2564  ระเบียบวาระ  ท่ี  3.2  แผน  พัฒนา  คุณภาพ  ระดับ  คณะ  สำนัก  ป  การ  ศึกษา  2564  ที่  ประชุม  มี  มติ  เห็น 

 ชอบ  ให  คณะ  /  หนวย  งาน  พิจารณา  จัด  ทำ  แผน  ปรับ  ปรุงฯ  จำนวน  3  -  4  แผน  นำ  เสนอ  มหาวิทยาลัย  เพื่อ  ใช  เปน  แนวทาง  ใน 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป 

 ท้ังน้ี  เพ่ือ  ใหการ  ดำเนิน  งาน  เปน  ไป  ตาม  มติ  ที่  ประชุม  และ  สอดคลอง  ตาม  กระบวนการ  ดำเนิน 

 งาน  PDCA  งาน  แผน  งบ  ประมาณ  และ  สารสนเทศ  จึง  ได  จัด  ทำ  (  ราง  )  แผน  พัฒนา  คุณภาพ  /  ปรับปรุง  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ 

 ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 แผนปรับปรุง ไดแก 

 เรื่องที่ 1 : ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ 

 เรื่องที่ 2 : การปรับปรุงการนำกลยุทธไปปฏิบัติ 

 เรื่องที่ 3 : การจัดทำขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการหลัก 

 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
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 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  รายงาน  ผล  ประเมิน  คุณภาพ  ภายใน  ป  การ  ศึกษา  2563 

 (  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564)  และ  เห็น  ชอบ  แผน  พัฒนา  คุณภาพ  /  ปรับปรุง  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  (Improvement  Plan) 

 ท้ังน้ี ขอใหฝายท่ีรับผิดชอบดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 เพ่ือ  ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  บันทึก  ขอความ  ท่ี  อว  0604.5  /  ว  1268  ลง  วัน  ที่  3  สิงหาคม  2564  กอง  แผน  งาน  ได  แจง  เวียน 

 ให  คณะ  /  วิทยาลัย  /  สำนัก  ได  ดำเนิน  การ  ระบุ  และ  วิเคราะห  ความ  เสี่ยง  ระดับ  หนวย  งาน  เพื่อ  ประกอบ  การ  จัด  ทำ  แผน 

 บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ  แผนการ  ควบคุม  ภายใน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ท้ังนี้  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย 

 ได  ดำเนิน  การ  ตาม  ข้ัน  ตอน  และ  แนวทาง  การ  ดำเนิน  งาน  วิเคราะห  และ  ระบุ  ประเด็น  ความ  เสี่ยง  และ  ควบคุม  ภายใน  และ  นำ 

 เสนอ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตอ  ที่  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่  4/2564  เมื่อ  วัน  ที่  29 

 ตุลาคม  2564  โดยที่  ประชุม  มี  มติ  เห็น  ชอบ  การ  ระบุ  และ  วิเคราะห  ความ  เส่ียง  และ  การ  ประเมิน  องค  ประกอบ  ของ  การ  ควบคุม 

 ภายใน เพ่ือประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ท้ังน้ี  เพ่ือ  ใหการ  ดำเนิน  งานการ  บริการ  ความ  เสี่ยง  และ  ควบคุม  ภายใน  ประจำ  ปงบประมาณ 

 พ  .  ศ  .  2565  เปน  ไป  อยาง  มี  ประสิทธิภาพ  งาน  แผน  งบ  ประมาณ  และ  สารสนเทศ  จึง  ได  จัด  ทำ  (  ราง  )  แผน  บริหาร  ความ  เสี่ยง 

 และ  ควบคุม  ภายใน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม  พิจารณา  เพื่อ  ใช  เปน  แนวทาง  ใน  การ  ติดตาม  ผล 

 การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ประเด็น  ความ  เสี่ยง  และ  ควบคุม  ภายใน  ท่ี  กำหนด  ซึ่ง  สามารถ  สรุป  ราย  ละเอียด  ได  ตาม  เอกสาร  ประกอบ 

 การประชุม 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและ  แผนการปรับปรุง 

 ควบคุม  ภายใน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ทั้งน้ี  ให  ฝาย  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  ดำเนิน  การ  ตาม  แผนฯ  และ  รายงาน  ผล 

 การดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 3.4 แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 เพ่ือทราบและพิจารณา 

 1.  สรุปผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตาม  ท่ี  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  มี  การ  จัด  ทำ  แผน  ปฏิบัติ  การ  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ 

 ประมาณ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ทั้งนี้  ผูรับ  ผิด  ชอบ  และ  เกี่ยวของ  ได  ดำเนิน  งาน  โครงการ  ตาม  แผนการ  ใช  จาย 

 งบประมาณ ภาพรวมท้ังหมดคิดเปนรอยละ 43.67 สามารถสรุปขอมูลได ดังนี ้

 สรุป  ขอมูล  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  *  * 

 อางอิง  ขอมูล  จาก  ระบบ  UBUFMIS  วัน  ท่ี  27  ธ  .  ค  .  2564  ราย  ละเอียด  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ราย  โครงการ  ตาม  เอกสาร 

 ประกอบการ ประชุม 
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 แหลงงบประมาณ  จำนวนงบประมาณ 
 รับจัดสรร (บาท) 

 ณ วันที ่
 27 ต.ค. 2564 

 รอยละ  ณ วันที ่
 27 ธ.ค. 2564 

 รอยละ  คงเหลือ 

 งบประมาณเงิน 
 แผนดิน 

 4,086,100  237,760  5.82  918,951  22.49  3,167,149 

 งบประมาณเงิน 
 รายได 

 18,848,000  1,856,090  9.85  9,096,571  48.26  9,751,429 

 รวมทั้งส้ิน  22,934,100  2,093,850  9.13  10,015,522  43.67  12,918,578 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำ 

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  วัน  ท่ี  27  ธันวาคม  2564  ทั้งนี้  มอบ  ฝาย  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  ดำเนิน  การ  ตาม  แผนฯ  และ 

 รายงานผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ทางการ  เงิน  และ  พัสดุ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565 

 และเงินกันไวเบิกเหลื่อมป (ถามี) ณ วัน 30 พฤศจิกายน 2564 

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

 พิจารณา  ตาม  มติ  ที่  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่  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  เงิน 

 ตอ  คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ทุก  ครั้ง  ท่ี  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 

 สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  จึง  ขอ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ทางการ  เงิน  และ  พัสดุ 

 ตอ  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  วัน  ที่  30  พฤศจิกายน  2564  ราย  ละ  เอียด  ปราก  ฎ 

 ตามเอกสารประกอบการประชุม 

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

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  และ  เงิน  กัน  ไว  เบิก  เหลื่อม  ป  (  ถา  มี  )  ณ  วัน  30  พฤศจิกายน  2564  โดย  มอบ  ฝาย  ที่  รับ  ผิด 

 ชอบมีการใชจายงบประมาณตามแผนที่กำหนดอยางตอเนื่อง 

 4.2 แผนกลยุทธสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

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

 เพ่ือ  ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  ท่ี  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  กำหนด  แนวทาง  การ  จัด  ทำ  แผน  กลยุทธ  ระยะ  5  ป  (  พ  .  ศ  .  2566 

 –  2570)  ของ  คณะ  /  หนวย  งาน  ภายใน  มหาวิทยาลัย  เพื่อ  ขับ  เคลื่อน  การ  ดำเนิน  งาน  ที่  สอดคลอง  กับ  นโยบาย 

 สภา  มหาวิทยาลัย  พ  .  ศ  .  2564  –  2565  และ  ให  มี  ความ  สอดคลอง  กับ  แผน  พัฒนา  เศษ  ฐ  กิจ  และ  สังคม  แหง  ชาติ  ฉบับ  ที่  13 

 (ป 2566 - 2570) น้ัน 
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 ท้ังน้ี  มหาวิทยาลัย  ได  ดำเนิน  การ  จัด  ทำ  (  ราง  )  แผน  กลยุทธ  ระยะ  5  ป  (  พ  .  ศ  .  2566  –  2570  ) 

 ระดับ  มหาวิทยาลัย  ที่  เกี่ยวของ  ดาน  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  โดย  มอบ  หมาย  ให  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  เปน  หนวย  งาน  หลัก  ใน 

 การ  กำกับ  ดูแล  และ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ประเด็น  กลยุทธ  ท่ี  กำหนด  นอกจาก  นี้  สำนัก  คอมพิวเตอร  ได  ดำเนิน  การ  จัด  ทำ 

 (  ราง  )  แผน  กลยุทธ  ระยะ  5  ป  (  พ  .  ศ  .  2566  –  2570  )  ระดับ  สำนัก  ที่  มี  ความ  สอดคลอง  เชื่อม  โยง  ตาม  ประเด็น  กลยุทธ  ที่ 

 มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมี รายละเอียดท่ีสำคัญดังเอกสารประกอบการประชุม 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 1.  ขอ  ให  เพิ่ม  เติม  ความ  เชื่อม  โยง  ของ  แตละ  โครงการ  ใน  สวน  ของ  เสา  หลัก  ที่  4  เนื่องจาก  แตละ 

 โครงการมีความหลากหลาย และเช่ือมโยงกับหลายยุทธศาสตร ท้ังในระดับสำนักและมหาวิทยาลัย 

 2. ขอใหปรับคำวาสรางภาพลักษณ เปนภาพลักษณ 

 มติ  ท่ี  ประชุม  เห็น  ชอบ  (  ราง  )  แผน  กลยุทธ  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธาน ี  และ  (  ราง  )  แผน 

 กลยุทธ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  พ  .  ศ  .  2566  -  2570  ทั้งนี้  มอบ  คณะ  กรรม  การ  แผนฯ  ของ  สำนัก  นัด  ประชุม 

 เพ่ือ  พิจารณา  ให  ความ  เห็น  ชอบ  (  ราง  )  แผน  กล  ยุทธฯ  ดัง  กลาว  ใน  วัน  ที่  6  มกราคม  2565  กอน  เสนอ  ไป  ยัง  มหาวิทยาลัย 

 ตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่นๆ 

 5.1 การหมดวาระของคณะกรรมการบริหารสำนักชุดปจจุบัน 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  เลขานุการ  หารือ  ที่  ประชุม  ตาม  ที่  สำนัก 

 คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ท่ี  5/2563  ลง  วัน  ที่  26  กุมภาพันธ  2563  ได  แตง  ตั้ง  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร 

 และเครือขาย มีวาระดำรงตำแหนงตั้งแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 นั้น 

 เนื่องจาก  วาระ  การ  ดำรง  ตำแหนง  ของ  คณะ  กรรมการ  ดัง  กลาว  จะ  หมาด  วาระ  ใน  วัน  ที่  25 

 กุมภาพันธ  พ  .  ศ  .  2565  จึง  ขอ  หารือ  รูป  แบบ  การ  สรรหา  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  ใน  สวน  ของ  ผู  แทน  บุคลากร  เดิม  เลือก  จาก 

 บุคลากรท้ังสำนัก จำนวน 3 คน 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหปรับรูปแบบการสรรหากรรมการบริหาร  สำนักในสวนของผู 

 แทน  บุคลากร  จาก  เดิม  บุคลากร  ท้ัง  สำนัก  เลือก  ผู  แทน  จำนวน  3  คน  เปน  ให  แตละ  ฝาย  เลือก  ผู  แทน  ของ  ฝายๆ  ละ  1  คน 

 รวม 4 คน โดยมอบสำนักงานเลขานุการเปนผูประสานและดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 5.2 กำหนดการประชุมคร้ังตอไป 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  เลขานุการ  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 

 ประชุมกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 มติ  ท่ี  ประชุม  กำหนดการ  ประชุม  ครั้ง  ที่  1/2565  วัน  ศุกร  ที่  21  มกราคม  2565  เวลา 

 09.30 น. เปนตนไป 

 เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
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 (นายฉัตรชัย  พรหมนา) 

 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 

 (นางรัชนี  นิคมเขตต) 

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ  สุริยา) 

 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประธานกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 


