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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ครั้งที่ 1/2565 

 เม่ือวันศุกรที่ 21 มกราคม 2565 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 

 - ไมมี 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายครั้งที่ 14/2564 

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

 คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายครั้งท่ี 14/2564 เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2564 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  สำนักคอมพิวเตอรและ 

 เครือขายครั้งท่ี 14/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 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  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 21 มกราคม 2565 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร : 

 - 

 ฝายพัฒนาเครือขาย : 

 1.  ขอ  ให  เสนอ  ขอมูล  การ  ใช  account  ทั้งหมด  แยก  ตาม  คณะ  /  หนวย  งาน  /  สถานะ  ของ  บุคลากร 

 เพ่ือใหขอมูลสะทอนกับจำนวนผูใชจริง และรอยละของการใชงานเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 2.  ควร  สราง  ความ  เขาใจ  /  วิธี  การ  ใช  งาน  เพื่อ  สราง  แรง  จูงใจ  และ  ประชาสัมพันธ  การ  ใช  งาน  mail 

 ubu 

 ฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง : 

 1.  ขอ  ให  พิจารณา  ยก  ราง  ประกาศ  หลัก  เกณฑ  การ  ยืม  -  คืน  อุปกรณ  เพื่อ  ใหการ  ใช  ทรัพยากร  ที่  มี 

 อยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ขอใหพิจารณาจุดติดตั้งจอนับจำนวนผูมารับบริการอีกครั้ง เพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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 3.  ขอ  ให  พิจารณา  ปรับ  พื้นที่  หอง  smart  learning  เพื่อ  รองรับ  การ  ให  บริการ  แก  นักศึกษา  ใน 

 สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิท 19 

 สำนักงานเลขานุการ : 

 1. มอบสำนักงานเลขานุการจัดพ้ืนที่ใหบริการบริเวณ  ภายนอกอาคารใหเพียงพอ 

 2. นัดประชุมสงมอบงานดานพัสดุ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2565 เวลา 13.30 น. 

 3.  นัด  ประชุม  เพ่ือ  ทบทวน  แบบสอบถาม  และ  วิธี  ประเมิน  ความ  พึง  พอ  ใจฯ  ป  2565  วัน  ที่  3 

 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.30 น. 

 4.  มอบ  สำนักงาน  ประสาน  การเต  รี  ยม  การ  สอบ  B-net  ใน  สวน  ของ  การ  ขอ  ความ  อนุเคราะห  เจา 

 หนาท่ีรักษาความปลอดภัย/เจาหนาท่ีไฟฟา และยืมเต็นท 2 หลัง พรอมเจาหนาที่เก็บ/กาง จำนวน 4 คน 

 5.  ประสาน  การ  ปรับ  ภูมิ  ทัศน  ดาน  โรง  จอด  รถ  เกา  ใน  สวน  เนื้อ  งาน  ที่  นอก  เหนือ  จาก  ที่  คณะ 

 วิทยาศาสตรดำเนินการแลว 

 6.  ให  จัด  ทำ  เกณฑ  การ  ประเมิน  เพื่อ  เพิ่ม  คา  จาง  ทำความ  สะอาด  และ  ดูแล  ภูมิ  ทัศน  เพื่อ  เสนอ  ขอ 

 ความเห็นชอบและตั้งงบประมาณในป 2566 ตอไป 

 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  ท้ังนี้  ให  ทุก  ฝาย  พิจารณา  นำ  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ  กรรมการ  ไป  ดำเนิน  การ  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ให  คณะ 

 กรรมการทราบในการประชุมคร้ังถัดไป 

 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. ผลการสมัครเขารวม EdPEx 200 รุนที่ 9 

 ตาม  ท่ี  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธาน ี  ได  สมัคร  เขา  รวม  “  โครงการ  พัฒนา  คุณภาพ  การ  ศึกษา  สู  ความ 

 เปน  เลิศ  :  EdPEx  200”  รุน  ท่ี  9  พ  .  ศ  .  2564”  ของ  สำนักงาน  ปลัด  กระทรวง  การ  อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัย  และ 

 นวัตกรรม 

 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมหาวิทยาลัยไดนำแนวทางในการนำเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ 

 การ  ดำเนิน  การ  ที่  เปน  เลิศ  มา  ใช  ใน  การ  ประกัน  คุณภาพ  การ  ศึกษา  ภายใน  และ  นำ  ไป  สู  ความ  เปน  เลิศ  อยาง  กาว  กระโดด  ซึ่ง 

 เอกสาร  ท่ี  มหาวิทยาลัย  จัด  ทำ  เพ่ือ  ประกอบ  การ  สมัคร  ไดแก  (1)  จัด  ทำ  OP  จ  า  นวน  ไม  เกิน  5  หนา  (2)  ผลลัพธ7.1  -7.5 

 จำนวน  ไม  เกิน  5  หนา  (3)  หัวขอ  2.2  ไม  เกิน  5  หนา  และ  (4)  หัวขอ  6.1  ไม  เกิน  5  หนา  โดย  ใช  เกณฑ  EdPEx  ฉบับ  ป 

 2563 - 2566 

 บัดน้ี  การ  พิจารณา  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ขอ  กำหนด  คณะ  อนุกรรมการ  พัฒนา  และ  ยก  ระดับ 

 คุณภาพ  การ  ศึกษา  สู  ความ  เปน  เลิศ  ได  พิจารณา  แลว  มี  มติ  เห็น  ชอบ  หนวย  งาน  ที่  ผาน  การ  ประเมิน  ระดับ  200  คะแนน  ผู  ผาน 

 โครงการ  EdPEx  200”  รุน  ท่ี  9  พ  .  ศ  .  2564  ท่ี  เปน  หนวย  งาน  ภายใน  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  จำนวน  4  หนวย  งาน 

 ไดแก 

 1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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 2. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 3. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 4. คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 2.  สรุป  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  กิจกรรม  การ  ให  คำ  ปรึกษา  ใน  การ  ดำเนิน  การ  ตาม  เกณฑ  ประเมิน 

 ระดับสำนัก ครั้งท่ี 1/2565 

 ตาม  ท่ี  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ได  จัด  กิจกรรม  การ  ให  คำ  ปรึกษา  ใน  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  เกณฑ  ประกัน 

 คุณภาพ  ระดับ  สำนัก  ครั้ง  ที่  1/2565  เมื่อ  วัน  ที่  18  มกราคม  2565  เวลา  08.30  –  12.00  น  .  ณ  หอง  ประชุม  ชั้น  3  สำนัก 

 คอมพิวเตอรและเครือขาย ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมไดดังนี ้

 1. การนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักในประเด็นที่ทีมที่ปรึกษากำหนดประเด็น ดังนี้ 

 - การทบทวนวิสัยทัศน และพันธกิจ 

 - Improvement plan จากปที่ผานมา (2564) สำนักฯ ไดเรียนรูอะไรบาง 

 - Improvement plan ป 2565 มีแผนอะไรบาง 

 - บทบาทของสำนักฯ ท่ีมีตอมหาวิทยาลัย 

 - (ราง) แผนกลยุทธ 

 2.  การ  วิเคราะห  ภาพ  รวม  ของ  การ  กาว  สู  การ  เปน  มหาวิทยาลัย  ดิจิทัล  โดย  มี  การ  แบง  กลุม  ผู  เขา 

 รวม  กิจกรรม  ใน  การ  แลก  เปลี่ยน  และ  ระดม  ความ  คิด  เห็น  รวม  กัน  พรอม  ทั้ง  นำ  เสนอ  ตอ  ที่  ประชุม  พิจารณา  ภาพ  รวม  รวม  กัน 

 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได 6 ประเด็น ดังนี้ 

 -  ประเด็น  ท่ี  1:  Digital  Infrastructure(internet  of  everything  on  everywhere  for 

 everyone) 

 - ประเด็นท่ี 2: Digital Platform / Services 

 - ประเด็นท่ี 3: Digital Transformation 

 -  ประเด็น  ที่  4:  Digital  Literacy  แผน  พัฒนา  บุคลากร  ที่  สอดคลอง  ตาม  Individual 

 Development Plan: IDP. 

 -  ประเด็น  ที่  5:  นวัตกรรม  /  เทคโนโลยี  การนำ  ระบบ  เทคโนโลยี  มา  ใช  ใน  การ  ปรับปรุง  งาน  /  การ  ให 

 บริการตาง ๆ 

 - ประเด็นท่ี 6: ความปลอดภัยของขอมูล 

 3. แผนการดำเนินงาน : 

 -  จัด  ทำ  แผนท่ี  สอดคลอง  ใน  6  เรื่อง  ที่  สรุป  ประเด็น  ใน  การ  ประชุม  (  แผน  กลยุทธ  (  งาน  ที่  ฝน  )  แผน 

 ปฏิบัติการ (งานที่ทำปกติ) โฟกัสงานท่ีสำคัญ กำหนดระยะเวลา เชน ระยะส้ัน 1 ป ระยะยาว 3-5 ป 

 -  กำหนด  ตัว  วัด  ใน  6  เรื่อง  ดัง  กลาว  โดย  การก  าหนด  KPI  ให  มี  ความ  สอดคลอง  และ  เปน  ไป  ตาม 

 ระดับ ของ KPI 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  ผล  การ  สมัคร  เขา  รวม  โครงการ  EdPEx  200  รุน  ที่  9  พ  .  ศ  .  2564 

 และ  สรุป  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  กิจกรรม  การ  ให  คำ  ปรึกษา  ใน  การ  ดำเนิน  การ  ตาม  เกณฑ  ประเมิน  ระดับ  สำนัก  ครั้ง  ที่ 

 1/2565  โดย  มอบ  งาน  แผน  งบ  ประมาณ  และ  สารสนเทศ  และ  ทุก  ฝาย  กำกับ  ติดตาม  และ  มี  การ  ดำเนิน  การ  และ  รายงาน 

 ในสวนท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง 
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 3.3 แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 เพ่ือทราบและพิจารณา 

 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 47.82 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  20  ม  .  ค  .  2565  ราย  ละเอียด  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ราย  โครงการ  ตาม  เอกสาร 

 ประกอบการประชุม 

 แหลงงบ 

 ประมาณ 

 จำนวนงบ 

 ประมาณ 

 รับจัดสรร(บาท) 

 ณ วันที่ 27 ธ.ค. 

 2564 

 รอยละ  ณ วันที่ 20 ม.ค. 

 2565 

 รอยละ  คงเหลือ 

 งบประมาณเงิน 

 แผนดิน 

 4,086,100  918,951  22.49  974,181  23.84  3,111,919 

 งบประมาณเงิน 

 รายได 

 18,848,000  9,096,571  48.26  9,992,110  53.01  8,855,890 

 รวมทั้งสิ้น  22,934,100  10,015,522  43.67  10,966,291  47.82  11,967,809 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบการใชจายงบประมาณตาม  แผนปฏิบัติการประจำ 

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  วัน  ที่  20  มกราคม  2565  โดย  มอบ  ทุก  ฝาย  กำกับ  ติดตาม  ให  มี  การ  ดำเนิน  การ  และ 

 รายงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่มีรอยละของการเบิกจายเปนศูนย 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 รายงานทางการเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 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 
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 สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  จึง  ขอ  รายงาน  ทางการ  เงิน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  . 

 2564 งวด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  รายละเอียดปรากฎตาม  เอกสารประกอบการประชุม 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 มอบฝายเลขานุการ พิจารณาปรับรูปแบบการนำเสนอรายงานใหกระชับขึ้น 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบรายงานทางการเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวด 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมอบฝายเลขานุการนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักตอไป 

 4.2 (ราง) รายงานประจำป 2564 

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

 เพ่ือ  ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  ท่ี  ประชุม  สภา  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ได  มอบ  หมาย  ให  กอง  แผน  งาน  เปน  หนวย  งาน  ใน  การ 

 ประสาน  ขอมูล  เพื่อ  จัด  ทำ  รายงาน  ประจำ  ป  ของ  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  และ  ติดตาม  ให  คณะ  /  วิทยาลัย  /  สำนัก  ดำเนิน 

 การ  จัด  ทำ  รายงาน  ประจำ  ป  ของ  หนวย  งาน  เปน  ประจำ  ทุก  ส้ิน  ปงบประมาณ  ภายใน  90  วัน  เพื่อ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน 

 ตาม  ภารกิจ  หลัก  ของ  มหาวิทยาลัย  คณะ  หนวย  งาน  /  สำนัก  เพื่อ  เผย  แพร  ประชาสัมพันธ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ดาน  ตาง  ๆ   ของ 

 มหาวิทยาลัย แกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกตอไป ความละเอียดทราบแลวนั้น 

 ท้ังน้ี  กอง  แผน  งาน  ได  แจง  เวียน  โครง  ราง  รายงาน  ประจำ  ป  เพื่อ  ให  คณะ  /  สำนัก  /  หนวย  งาน  นำ  ไป 

 ใชเปน แนวทางในการดำเนินงานที่เปนรูปแบบเดียวกัน ซ่ึงมีโครงราง ดังนี้ 

 1. สวนที่ 1 ลักษณะองคกร 

 กิจกรรมสำคัญในรอบปงบประมาณ(ภาพกิจกรรมที่สำคัญ) 

 ขอมูลทั่วไปขององคกร 

 ประวัติ  ความ  เปน  มา  ของ  องคกร  ปรัชญา  /  วิสัย  ทัศน  /  พันธ  กิจ  /  อัต  ลักษณ  /  เอกลักษณ  /  ประเด็น 

 ยุทธศาสตร 

 โครงสรางพ้ืนฐาน (แผนที่ตั้ง) 

 โครงสรางการแบงสวนราชการ 

 2. สวนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 2.  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผน  ยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  . 

 2564 

 3. สวนที่ 3 ขอมูลสารสนเทศ 

 บัดน้ี  การ  ดำเนิน  การ  จัด  ทำ  (  ราง  )  รายงาน  ประจำ  ป  2564  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ได  ดำเนิน  การ 

 เรียบรอย  แลว  ตาม  รูป  แบบ  และ  แนวทาง  ของ  มหาวิทยาลัย  กำหนด  งาน  แผน  งบ  ประมาณ  และ  สารสนเทศ  จึง  ได  นำ  เสนอ 

 (ราง)รายงาน ประจำป 2564 สำนักคอมพิวเตอรฯเสนอตอที่ประชุมพิจารณาและจักไดนำสงมหาวิทยาลัยตอไป 

 มติ  ท่ี  ประชุม  เห็น  ชอบ  (  ราง  )  รายงาน  ประจำ  ป  2564  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย 

 โดยมอบงานแผนงบประมาณและสารสนเทศ ประสานและดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
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 4.3 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการภายในสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

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

 คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  มี  คำ  สั่ง  แตง  ตั้ง  คณะ  กรรมการ  ภายใน  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  เนื่องจาก  วาระ  การ 

 ดำรง  ตำแหนง  ของ  คณะ  กรรมการ  ชุด  ตางๆ  ดัง  กลาว  ได  ครบ  วาระ  การ  ดำรง  ตำแหนง  แลว  จึง  ขอ  หารือ  การ  แตง  ตั้ง  คณะ 

 กรรมการภายในสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายตอไป 

 มติ  ท่ี  ประชุม  เห็น  ชอบ  ให  ฝาย  เลขานุการ  รวบรวม  คำ  สั่ง  คณะ  กรรมการ  ของ  สำนัก 

 คอมพิวเตอรและเครือขายทุกคณะ เพื่อรวบรวมคำส่ังเปนคำส่ังเดียว โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 

 1. ผูอำนวยการสำนัก เปนที่ปรึกษา 

 2. รองผูอำนวยการทั้ง 2 ทาน เปนประธานคนที่ 1 และ 2 

 3. หัวนาฝายทุกฝายเปนกรรมการ 

 4. เจาของเร่ือง/โครงการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

 5. ผูแทนบุคลากรฝายละ 1 คน เปนกรรมการ 

 และยกรางคำสั่งพรอมยกเลิกคำส่ังเกาตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 5.1 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  ตอ  ไป  ใน  วัน  ศุกร  ที่  25  กุมภาพันธ  2565  เวลา 

 09.30 น. 

 เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 

 (นายฉัตรชัย  พรหมนา) 

 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 
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 (นางรัชนี  นิคมเขตต) 

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ  สุริยา) 

 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประธานกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 


