รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
หองประชุม ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารสํานักคอมพิวเตอร
----------------------ผูมาประชุม
๑. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุรางคนา
๒. นายพรศักดิ์
๓. นายวิทวัส
๔. นางพิสมัย
๕. นางสาวอมรรัตน
๖. นางสาวยุวธิดา
๗. นายสยาม
๘. นายจักรกฤษณ
๙. นางเกศแกว

ธรรมลิขิต
ทูปยะ
พันธุมจินดา
น้ําจันทร
มากบดี
ยะนินทร
ศรีพั่ว
แมนเหมือน
มนตวิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
-ไมมีเริ่มประชุมเวลา
๑๔.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ประธานไดกลาวเปดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ และดําเนินการประชุม
ตามวาระดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจงใหทราบ
๑. ประธานแจงใหทราบ
๑.๑ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอรในครั้งตอไปมีนโยบายใหนํา
ระบบ e-Meeting มาใชในการประชุมคณะกรรมการบริหารของสํานักคอมพิวเตอร
ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ สําเนาหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓(๔)/ว.๑๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง ขอใหเรงรัด
ติดตามการดําเนินโครงการ/ แผนงานในความรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
-๒วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใหการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก
คอมพิวเตอร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยแกไขดังนี้
๑. หนา ๑ ขอ ๑.๒ มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบหัวหนาฝายทําหนาที่สรุป
การจัดการความรูของฝายที่เขียนทั้งหมดและสรุป นําเสนอรายงานในที่ประชุม
กรรมการบริหาร
แกเปน มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบหัวหนาฝายใหนโยบายฝายในการเขียน
บล็อก และใหแนวทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรุปในกรรมการบริหาร
๒. หนา ๓ ขอ ๒ อาจารยวิทวัส พันธุมจินดา มีหนาที่บริหารจัดการ ฝายโครงสรางพัฒนา
ระบบ ฝายพัฒนาระบบ ดูแลทางดานเทคนิค
แกเปน ๒ อาจารยวิทวัส พันธุมจินดา มีหนาที่บริหารจัดการ ฝายโครงสรางพื้นฐาน
ระบบ ฝายพัฒนาระบบ ดูแลทางดานเทคนิค
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลการดําเนินงานการจัดทําระบบ ISO
-ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
EMR ไดดําเนินการวิเคราะหเพิ่มเติมของแผนฉุกเฉิน
-ระบบการริหารงานคุณภาพ
QMR ไดดําเนินการติดตามคูมือตาง ๆ ที่ตองการปรับปรุง ในเรื่องของวัตถุประสงคจะใช
การวัดความพึงพอใจของนิสิตที่มาใชบริการสํานักคอมพิวเตอร และลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานของแตละงานบริการ
-ระบบความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ
ISMS ไดดําเนินการปรับแผนฉุกเฉิน และระเบียบการปฏิบัติงาน

-๓๓.๒ ผลการดําเนินการงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓.๒.๑ มอบคุณเกศแกว มนตวิเศษ เช็ครายการที่ตองตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แตละตัวบงชี้ของแตละองคประกอบ
ตัวบงชี้ที่ ๙.๑ สิ่งที่ตองผานคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร และอะไรที่ตองให
บุคลากรรับทราบ
ตัวบงชี้ที่ ๗.๓ จากการประเมินความสําเร็จของแผน การตรวจสอบและการรายงาน
ตามแผน และการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ แผนพัฒนาบุคลากร
แผนกลยุทธทางการเงิน

ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ และตัวบงชี้ที่ ๒.๖ มอบคุณสยาม ศรีพั่ว เก็บขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอร
๓.๒.๒ มอบหัวหนาฝายนวัตกรรมการเรียนการสอนในเรื่องการสรางสื่อ โดยเนนอาจารย
สรางเอง และวางแผนสื่อที่อาจารยสราง รวมถึงวางแผนเชื่อมโยงไปตามวิทยาเขตทั้งสอง
๓.๓ ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร (ระหวางเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
๓.๓.๑ รายงานผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (กลยุทธที่ ๑๒ ของแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย) (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
๓.๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรที่ ๒ : พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ
เพื่อสนับสนุนการเปนองคกรอัจฉริยะของมหาวิทยาลัย (กลยุทธที่ ๑๒ ของแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
๓.๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรที่ ๓ : สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (กลยุทธที่ ๔ ของแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย) (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
๓.๓.๔ รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงการ
ฝกอบรมดานไอซีที และการบริการวิชาการ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
๓.๓.๕ รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรที่ ๕ : สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการ
ความรู งานวิจัยและนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
๓.๓.๖ รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรที่ ๖ : พัฒนาองคกรสูองคกรคุณภาพและองคกร
แหงความสุข (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
๓.๔ ผลการดําเนินงานการจัดการความรู
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร (คุณพรศักดิ์ ทูปยะ) นําเสนอแผนการจัดการความรูในสํานัก
คอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) (รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม)
-๔วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานการใหบริการ อาคารสํานักคอมพิวเตอร อาคารศูนย
กิจกรรมนิสิต และอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติ ๖๐ ป
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร (นายพรศักดิ์ ทูปยะ) รายงานผลการปฏิบัติงานการใหบริการ
อาคารสํานักคอมพิวเตอร อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต และอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติ ๖๐ ป
ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาปญหาและขอเสนอจากผูใชบริการ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบใหฝายที่เกี่ยวของสงผลการดําเนินงาน
หลังงาน WUNCA
๔.๒ พิจารณาการปรับปรุงแผนพับของสํานักคอมพิวเตอร

รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร (นายพรศักดิ์ ทูปยะ) นําเสนอแผนพับของสํานักคอมพิวเตอร
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวใหปรับแกเพิ่มเติม
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ สํานักคอมพิวเตอรจะดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรจะเริ่มใช
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เลิกประชุม

เวลา

๑๘.๐๐ น.
นางเกศแกว มนตวิเศษ
ผูจดรายงานการประชุม
นายพรศักดิ์ ทูปยะ
ผูตรวจรายงานการประชุม

