
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอร 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดท่ีี  ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หองประชุม ๓๐๖ ช้ัน ๓ อาคารสํานักคอมพิวเตอร 
----------------------- 

 
ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรางคนา  ธรรมลิขิต ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพรศักดิ์    ทูปยะ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายวิทวัส    พันธุมจินดา กรรมการ 
 ๔. นางพิสมัย    น้ําจันทร กรรมการ 
 ๕. นางสาวอมรรัตน   มากบดี  กรรมการ 

๖. นางสาวยุวธิดา                         ยะนินทร กรรมการ 
๗. นายสยาม    ศรีพ่ัว  กรรมการ 
๘. นายจักรกฤษณ   แมนเหมือน กรรมการ 

           ๙. นางเกศแกว    มนตวิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 -ไมมี- 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ประธานไดกลาวเปดประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ และดําเนินการประชุม                         
ตามวาระดังนี้ 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจงใหทราบ 

๑. ประธานแจงใหทราบ 
๑.๑ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอรในครั้งตอไปมีนโยบายใหนํา 

ระบบ e-Meeting  มาใชในการประชุมคณะกรรมการบริหารของสํานักคอมพิวเตอร  
ประเด็นเสนอ   เพ่ือใหท่ีประชุมทราบ 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
๑.๒ สําเนาหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๓(๔)/ว.๑๕ ลงวันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง ขอใหเรงรัด 

ติดตามการดําเนินโครงการ/ แผนงานในความรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือใหท่ีประชุมทราบ 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

-๒- 
 

วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖ 



 ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  
วันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรอง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ      
การประชุม) 

ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาใหการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก                   
                             คอมพิวเตอร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 มติ           ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ โดยแกไขดังนี้ 

๑. หนา ๑ ขอ ๑.๒ มติ ท่ีประชุมรับทราบ และมีมติมอบหัวหนาฝายทําหนาท่ีสรุป                        
การจัดการความรูของฝายท่ีเขียนท้ังหมดและสรุป นําเสนอรายงานในท่ีประชุม
กรรมการบริหาร 

     แกเปน  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และมีมติมอบหัวหนาฝายใหนโยบายฝายในการเขียน   
     บล็อก และใหแนวทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสรุปในกรรมการบริหาร 
๒. หนา ๓ ขอ ๒ อาจารยวิทวัส  พันธุมจินดา มีหนาท่ีบริหารจัดการ ฝายโครงสรางพัฒนา

ระบบ ฝายพัฒนาระบบ ดูแลทางดานเทคนิค 
แกเปน  ๒ อาจารยวิทวัส  พันธุมจินดา มีหนาท่ีบริหารจัดการ ฝายโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบ ฝายพัฒนาระบบ ดูแลทางดานเทคนิค 

 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ ผลการดําเนินงานการจัดทําระบบ ISO  
       -ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
  EMR ไดดําเนินการวิเคราะหเพ่ิมเติมของแผนฉุกเฉิน 
        -ระบบการริหารงานคุณภาพ 
  QMR ไดดําเนินการติดตามคูมือตาง ๆ ท่ีตองการปรับปรุง ในเรื่องของวัตถุประสงคจะใช       
                            การวัดความพึงพอใจของนิสิตท่ีมาใชบริการสํานักคอมพิวเตอร และลดความผิดพลาด 
                            ในการปฏิบัติงานของแตละงานบริการ 
       -ระบบความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ 
  ISMS ไดดําเนินการปรับแผนฉุกเฉิน และระเบียบการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

-๓- 
 ๓.๒ ผลการดําเนินการงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
       ๓.๒.๑ มอบคุณเกศแกว  มนตวิเศษ เช็ครายการท่ีตองตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
แตละตัวบงชี้ของแตละองคประกอบ 

ตัวบงชี้ท่ี ๙.๑ สิ่งท่ีตองผานคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร และอะไรท่ีตองให 
บุคลากรรับทราบ 

ตัวบงชี้ท่ี ๗.๓ จากการประเมินความสําเร็จของแผน การตรวจสอบและการรายงาน 
   ตามแผน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔ แผนพัฒนาบุคลากร 
                  แผนกลยุทธทางการเงิน 



ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕ และตัวบงชี้ท่ี ๒.๖ มอบคุณสยาม  ศรีพ่ัว เก็บขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอร 
      ๓.๒.๒ มอบหัวหนาฝายนวัตกรรมการเรียนการสอนในเรื่องการสรางสื่อ โดยเนนอาจารย                      
สรางเอง และวางแผนสื่อท่ีอาจารยสราง รวมถึงวางแผนเชื่อมโยงไปตามวิทยาเขตท้ังสอง 
 

๓.๓ ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร (ระหวางเดือนตุลาคม                              
พ.ศ. ๒๕๕๖ – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

       ๓.๓.๑ รายงานผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตรท่ี ๑ : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี  
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ (กลยุทธท่ี ๑๒ ของแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย) (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)   

       ๓.๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ 
เพ่ือสนับสนุนการเปนองคกรอัจฉริยะของมหาวิทยาลัย (กลยุทธท่ี ๑๒ ของแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย) 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

        ๓.๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี ๓ : สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (กลยุทธท่ี ๔ ของแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย) (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

        ๓.๓.๔ รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงการ
ฝกอบรมดานไอซีที และการบริการวิชาการ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

        ๓.๓.๕ รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี ๕ : สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการ
ความรู งานวิจัยและนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

        ๓.๓.๖ รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี ๖ : พัฒนาองคกรสูองคกรคุณภาพและองคกร
แหงความสุข (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 ๓.๔ ผลการดําเนินงานการจดัการความรู 
 รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร (คุณพรศักดิ์  ทูปยะ) นําเสนอแผนการจัดการความรูในสํานัก
คอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) (รายละเอียด        
ดังเอกสารประกอบการประชุม) 

-๔- 
 
วาระท่ี 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   เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาปญหาและขอเสนอจากผูใชบริการ 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบใหฝายท่ีเก่ียวของสงผลการดําเนินงาน 
                     หลังงาน WUNCA 

 
๔.๒ พิจารณาการปรับปรุงแผนพับของสํานักคอมพิวเตอร 



รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร (นายพรศักดิ์  ทูปยะ) นําเสนอแผนพับของสํานักคอมพิวเตอร 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณา 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหปรับแกเพ่ิมเติม 

 
วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ สํานักคอมพิวเตอรจะดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรจะเริ่มใช
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   
 
เลิกประชุม เวลา        ๑๘.๐๐   น. 
 
 

 นางเกศแกว  มนตวิเศษ 
                 ผูจดรายงานการประชุม 
 
  
                             นายพรศักดิ์  ทูปยะ 
                ผูตรวจรายงานการประชุม 


	Uประเด็นเสนอU   เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
	UมติU  ที่ประชุมรับทราบ
	ติดตามการดำเนินโครงการ/ แผนงานในความรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

	Uประเด็นเสนอU   เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
	UมติU  ที่ประชุมรับทราบ
	-๒-

	๓.๑ ผลการดำเนินงานการจัดทำระบบ ISO
	-ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
	EMR ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพิ่มเติมของแผนฉุกเฉิน
	-ระบบการริหารงานคุณภาพ
	QMR ได้ดำเนินการติดตามคู่มือต่าง ๆ ที่ต้องการปรับปรุง ในเรื่องของวัตถุประสงค์จะใช้
	การวัดความพึงพอใจของนิสิตที่มาใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ และลดความผิดพลาด
	ในการปฏิบัติงานของแต่ละงานบริการ
	-ระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
	ISMS ได้ดำเนินการปรับแผนฉุกเฉิน และระเบียบการปฏิบัติงาน
	-๓-
	๓.๒ ผลการดำเนินการงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
	๓.๒.๑ มอบคุณเกศแก้ว  มนต์วิเศษ เช็ครายการที่ต้องตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
	แต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ
	ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ สิ่งที่ต้องผ่านคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ และอะไรที่ต้องให้
	บุคลากรรับทราบ
	ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ จากการประเมินความสำเร็จของแผน การตรวจสอบและการรายงาน
	ตามแผน และการประเมินผลสัมฤทธิ์
	ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ แผนพัฒนาบุคลากร
	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
	ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ และตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ มอบคุณสยาม  ศรีพั่ว เก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
	๓.๒.๒ มอบหัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอนในเรื่องการสร้างสื่อ โดยเน้นอาจารย์                      สร้างเอง และวางแผนสื่อที่อาจารย์สร้าง รวมถึงวางแผนเชื่อมโยงไปตามวิทยาเขตทั้งสอง
	๓.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ (ระหว่างเดือนตุลาคม                              พ.ศ. ๒๕๕๖ – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
	๓.๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรอัจฉริยะของมหาวิทยาลัย (กลยุทธ์ที่ ๑๒ ของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)
	(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
	๓.๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (กลยุทธ์ที่ ๔ ของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
	๓.๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงการฝึกอบรมด้านไอซีที และการบริการวิชาการ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
	๓.๓.๕ รายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
	๓.๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรแห่งความสุข (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)
	๓.๔ ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้
	U๔.๑ พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต และอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
	Uประเด็นเสนอU   เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาปัญหาและข้อเสนอจากผู้ใช้บริการ
	UมติU  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องส่งผลการดำเนินงาน
	หลังงาน WUNCA
	U๔.๒ พิจารณาการปรับปรุงแผ่นพับของสำนักคอมพิวเตอร์
	Uประเด็นเสนอU   เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
	UมติU  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ปรับแก้เพิ่มเติม

