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รายงานการประชุม 

โครงการประชุมเพ่ือพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร 

ครั้งท่ี 2/2558 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 มกราคม 2558 เวลา 10.00 – 11.41 น. 

ณ หองประชุม 1 อาคารสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1.  อาจารยวีระศักดิ์  ชื่นตา 

2.  นางรัตนาวดี   แพรอัตร 

3.  นายสุรัตน   ศิลาประเสริฐ 

4.  นายเอกพงศ   นาคะพันธุ 

5.  นายวชิราวุธ   จันผอง  

6.  นายสามชัย   วัฒนกิจรุงโรจน 

7.  นางสาวกุญฎา  เปรมปรีดิ์ 

8.  นางสาววรรณา  แสงทอง 

รายช่ือผูไมเขารวมการประชุม 

1. อาจารย ดร.นิฏฐิตา  เชิดชู 

2. อาจารยขนิษฐา  แซลิ้ม 

3. อาจารยสมพล   สุขเจริญพงษ 

4. อาจารยบพิตร   ไชยนอก 

5. นายปรัชญา   ท่ังจันทร  ลาปวย 
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6. นายอํานาจ   ชางเขียว  ไปราชการ 

7. นายธนบดี   ศรีวารีรัตน  ไปราชการ 

8. นายนพสิทธิ์   ไตรสิทธิวัฒน  ไปราชการ 

9. นางสาวชุลีพร   ปนธนสุวรรณ  ไปราชการ 

10. นางสาววาทินี  นอยเคียง  ไปราชการ 

11. นายอรรณพ   นันยา   ปฏิบัติงาน 

12. นายสรวุฒิ   ศุภชัยศิริเรือง  ปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.      

 เริ่มประชุม ประธานกําชับเรื่องเวลาในการเริ่มประชุม ขอใหทุกฝายเขารวมประชุมใหตรงตอเวลา และ
กรณีทุกคนเขารวมประชุมพรอมกันไมไดเนื่องจากติดภารกิจตางๆ ขอใหแตละฝายสงตัวแทนเขารวมในการประชุม
แตละครั้งดวย                                                                

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1. ท่ีประชุมรับทราบการแบงสวนงานใหมของสํานักคอมพิวเตอร โดยแตละฝายงานมีผูกํากับดูแล ดังนี้  

- ฝายงานเครือขายและการสื่อสาร อาจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู และอาจารยวีระศักดิ์ ชื่นตา  
- ฝายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารยบพิตร ไชยนอก 
- ฝายงานบริการวิชาการ แบงออกเปน 
 บริการฝกอบรม  อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ และอาจารยขนิษฐา แซลิ้ม 
 ซอมบํารุง  อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม และอาจารยวีระศักดิ์ ชื่นตา 
- งานโสตทัศนูปกรณ  คุณสมบัติ ผิวออน 
- งานเลขา แบงออกเปน อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม 

งานประกันคุณภาพ อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ 
งานแผนและงบประมาณ อาจารยวีระศักดิ์ ชื่นตา 

    ท้ังนี้ประธานมอบหมายใหฝายซอมบํารุงดําเนินการสํารวจเครื่องคอมพิวเตอรของนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (หองปฏิบัติการตางๆ) โดยมีรายละเอียดขอมูลท่ีจําเปน คือ อยูท่ีไหน อาคารอะไร 
หองท่ีเทาไร มีจํานวนเทาไร เลขครุภัณฑอะไร สภาพเปนอยางไร พรอมรูปภาพประกอบดวย ท้ังนี้กอนเขาสํารวจ
จะมีการสงหนังสือขอความอนุเคราะหเขาสํารวจแจงไปยังหนวยงานตางๆกอน หากพบปญหาใดๆในการเขาสํารวจ
ใหบันทึกและรายงานใหทราบตอไป  
    ประธานมอบฝายเลขากํากับ ติดตาม การใชงบประมาณใหตรงตามแผนท่ีวางไว รวมไปถึงพิจารณา
โครงการกิจกรรมท่ีควรเรงดําเนินการ โดยใหพิจารณาตามความเหมาะสมและลงมือปฏิบัติได ในสวนของวัสดุให
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ดําเนินการจัดซ้ือไดเลย ท้ังนี้มอบคุณรัตนาวดี แพรอัตร จัดทําตารางโครงการของสํานักคอมพิวเตอรพรอมรายชื่อผู
เปนเจาของโครงการตัวจริงสงใหอาจารยวีระศักดิ์ ชื่นตา 
 2.  ท่ีประชุมรับทราบโครงการหองเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ประธานมอบคุณชุลีพร                    
ปนธนสุวรรณ ดําเนินการนัดประชุมคณะกรรมการรางคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และคณะกรรมการตรวจรับ เพ่ือ
ประชุมหารือภายในสัปดาหหนา (26 – 30 มกราคม 2558) โดยนัดวัน เวลา ตามท่ีประธานของคณะกรรมการท้ัง 
2 ชุด วางตรงกัน  
 3. ท่ีประชุมรับทราบการขอความรวมมือจากทุกฝายในการดําเนินงานระบบ IPTV โดยจะเปดตัวใน              
วันเสารท่ี 14 กุมภาพันธ 2558 ท้ังนี้ในเบื้องตนอาจารยวีระศักดิ์ ชื่นตา ไดประสานงานกับหมวดสฤษดิ์ สายสวาท 
เพ่ือประสานขอความรวมมือไปยังเคเบิ้ล ทีวี นครปฐม ในการจัดทําวิดีโอสัมภาษณทานอธิกาบดีมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏนครปฐม  
    ท้ังนี้ประธานมอบคุณรัตนาวดี แพรอัตร เขารวมประชุมคณะทํางานจัดทําวิดีโอดังกลาว เพ่ือดูแลสวน
ของการเบิก-จาย ตางๆ โดยการนัดประชุมจะเปนประมาณชวงตนสัปดาหหนา (26 – 30 มกราคม 2558) โดย
จะแจง วัน เวลา สถานท่ีในการนัดประชุมอีกครั้ง  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสํานักคอมพิวเตอร โครงการประชุมเพ่ือพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร
ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2558 ณ หองประชุมสํานักคอมพิวเตอร  

ท้ังนี้ประธานขอใหมีการรายงานสรุปวาระการประชุมท่ีผานการรับรองฯ เสนอตอผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล และนําข้ึนเผยแพรผานเว็บไซตของสํานักคอมพิวเตอรดวย   
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 1. ท่ีประชุมรับทราบการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ท่ีประชุมมีมติมอบอาจารยวีระศักดิ์ ชื่นตา จัดหา
แบบฟอรมและตัวอยางการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน แลวดําเนินการจัดสงใหคุณรัตนาวดี แพรอัตร เพ่ือ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรทุกคนทราบ และใหทุกคนสามารถจัดทําไปในแนวทางเดียวกัน 
    ในการนี้ประธานขอใหทุกคนสงคูมือการปฏิบัติงาน กอนการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งตอไป  
 2. ท่ีประชุมรับทราบการมอบหมายผูกํากับ ดูแล ตัวชี้วัดตางๆของคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผน
ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2558  
    ในการนี้ฝายเลขาอยูระหวางการดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูดูแล เม่ือแลวเสร็จจะจัดสงใหแกทุกคน
ทราบ  
 3. ท่ีประชุมรับทราบเรื่องยังไมมีการปรับเปลี่ยนสวนงานท่ีสังกัดของคุณสามชัย วัฒนกิจรุงโรจน โดยจาก
ท่ีประชุมผูบริหารนั้นมีแนวโนมการโยกยายสังกัดฝายของคุณสามชัย จากเดิมสังกัดฝายงานบริการวิชาการ หนวย
ซอมบํารุงใหไปสังกัดฝายเครือขายและการสื่อสารนั้น  

   ในการนี้ประธานในท่ีประชุมยืนยันใหคุณสามชัยยังคงสัดกัดฝายเดิมกอน 2-3 เดือนหลังจากนี้จึงจะ
พิจารณาใหม 
 4. ท่ีประชุมรับทราบการพิมพประวัติ การทํางานของแตละคน หัวขอดังนี้ 1. ใคร 2. เกิดเม่ือไร 3. ทํา
อะไร 4. งานหนักเทาไร (100%) 5. ทําอยางไรใหเต็มรอย  
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    ท้ังนี้ประธานใหทุกคนจัดพิมพใหมทุกคน เพ่ือความเปนทางการ และใหแตละฝายรวบรวมไฟลงานของ
แตละคน นําสงท่ี e-mail : weerasak@npru.ac.th ภายในวันศุกรท่ี 23 มกราคม 2558 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณา 
 1. ท่ีประชุมรับทราบ แนวคิดการจัดวางผังหองทํางานของอาคารสํานักคอมพิวเตอร ตั้งแตชั้น 1 และชั้น 
2 รวมไปถึงหองประชุมสัตตบงกชเม่ือไดรับการปรับปรุงใหมีเพ่ิมอีก 1 ชั้น 
    ในการนี้ท่ีประชุมเห็นชอบใหแตละฝายเขียนความตองการ วาแตละฝายตองการหองอะไรเพ่ิมบาง  
จํานวนก่ีหอง ขนาดประมาณเทาไร ใชสําหรับทําอะไร จําเปนตองอยูชั้นไหน เพราะอะไร และมีเง่ือนไขอ่ืนๆ เชน 
ตองการอยูใกลฝายไหน เปนตน แลวจัดสงใหนางสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์ รวบรวมขอมูล เพ่ือนําสงใหอาจารย                
วีระศักดิ์ ชื่นตา ท่ี e-mail : weerasak@npru.ac.th ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ  
 1. ประธานมอบคุณสุรัตน ศิลาประเสริฐ นัดประชุมฝายบริการวิชาการ เฉพาะหนวยซอมบํารุงเทานั้น
ภายในสัปดาหหนา (26 – 30 มกราคม 2558)  
 2. ประธานใหทุกคนเขารวมประชุมตามโครงการประชุมเพ่ือพัฒนาสํานักคอมพิวเตอรสัปดาหเวนสัปดาห 
ซ่ึงการประชุมครั้งตอไปมีกําหนดการประชุม คือ วันพฤหัสบดีท่ี 5 กุมภาพันธ 2558 เวลา 10.00 น. 
    ในการนี้เม่ือมีการประชุมครั้งแรกของแตละเดือน ขอใหแตละฝายนําเสนอรายงานการปฏิบัติงานของ
เดือนท่ีผานมา และนําเสนอแผนการปฏิบัติงานของเดือนนั้นดวยวาจะทําอะไรบาง เสนอตอท่ีประชุมหลังจาก
ประธานแจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบเรียบรอยแลว 

ปดการประชุม 11.41 น. 

 

     

          ผูตรวจรายงานการประชุม                                      ผูจดรายงานการประชุม 

        (อาจารย วีระศักดิ์ ชื่นตา)         (นางสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์) 

  ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร                 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 


