รายงานการประชุม
โครงการประชุมเพื่อพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร
ครั้งที่ 2/2558
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 10.00 – 11.41 น.
ณ หองประชุม 1 อาคารสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. อาจารยวีระศักดิ์

ชื่นตา

2. นางรัตนาวดี

แพรอัตร

3. นายสุรัตน

ศิลาประเสริฐ

4. นายเอกพงศ

นาคะพันธุ

5. นายวชิราวุธ

จันผอง

6. นายสามชัย

วัฒนกิจรุงโรจน

7. นางสาวกุญฎา

เปรมปรีดิ์

8. นางสาววรรณา

แสงทอง

รายชื่อผูไมเขารวมการประชุม
1. อาจารย ดร.นิฏฐิตา

เชิดชู

2. อาจารยขนิษฐา

แซลิ้ม

3. อาจารยสมพล

สุขเจริญพงษ

4. อาจารยบพิตร

ไชยนอก

5. นายปรัชญา

ทั่งจันทร

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
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. ที่ประชุมรับทราบการแบงสวนงานใหมของสํานักคอมพิวเตอร 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
ทั้งนี้ประธานมอบหมายใหฝายซอมบํารุงดําเนินการสํารวจเครื่องคอมพิวเตอรของนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (หองปฏิบัติการตางๆ) โดยมีรายละเอียดขอมูลที่จําเปน คือ อยูที่ไหน อาคารอะไร
หองที่เทาไร มีจํานวนเทาไร เลขครุภัณฑอะไร สภาพเปนอยางไร พรอมรูปภาพประกอบดวย ทั้งนี้กอนเขาสํารวจ
จะมีการสงหนังสือขอความอนุเคราะหเขาสํารวจแจงไปยังหนวยงานตางๆกอน หากพบปญหาใดๆในการเขาสํารวจ
ใหบันทึกและรายงานใหทราบตอไป
ประธานมอบฝายเลขากํากับ ติดตาม การใชงบประมาณใหตรงตามแผนที่วางไว รวมไปถึงพิจารณา
โครงการกิจกรรมที่ควรเรงดําเนินการ โดยใหพิจารณาตามความเหมาะสมและลงมือปฏิบัติได ในสวนของวัสดุให
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ดําเนินการจัดซื้อไดเลย ทั้งนี้มอบคุณรัตนาวดี แพรอัตร จัดทําตารางโครงการของสํานักคอมพิวเตอรพรอมรายชื่อผู
เปนเจาของโครงการตัวจริงสงใหอาจารยวีระศักดิ์ ชื่นตา
2. ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบโครงการห อ งเรี ย นอั จ ฉริ ย ะ Smart Classroom ประธานมอบคุ ณ ชุ ลี พ ร
ปนธนสุวรรณ ดําเนินการนัดประชุมคณะกรรมการรางคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อ
ประชุมหารือภายในสัปดาหหนา (26 – 30 มกราคม 2558) โดยนัดวัน เวลา ตามที่ประธานของคณะกรรมการทั้ง
2 ชุด วางตรงกัน
3. ที่ประชุมรับทราบการขอความรวมมือจากทุกฝายในการดําเนินงานระบบ IPTV โดยจะเปดตัวใน
วันเสารที่ 14 กุมภาพันธ 2558 ทั้งนี้ในเบื้องตนอาจารยวีระศักดิ์ ชื่นตา ไดประสานงานกับหมวดสฤษดิ์ สายสวาท
เพื่อประสานขอความรวมมือไปยังเคเบิ้ล ทีวี นครปฐม ในการจัดทําวิดีโอสัมภาษณทานอธิกาบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ทั้งนี้ประธานมอบคุณรัตนาวดี แพรอัตร เขารวมประชุมคณะทํางานจัดทําวิดีโอดังกลาว เพื่อดูแลสวน
ของการเบิก-จาย ตางๆ โดยการนัดประชุมจะเปนประมาณชวงตนสัปดาหหนา (26 – 30 มกราคม 2558) โดย
จะแจง วัน เวลา สถานที่ในการนัดประชุมอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสํานักคอมพิวเตอร โครงการประชุมเพื่อพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ หองประชุมสํานักคอมพิวเตอร
ทั้งนี้ประธานขอใหมีการรายงานสรุปวาระการประชุมที่ผานการรับรองฯ เสนอตอผูอํานวยการสํานั ก
คอมพิวเตอร รองอธิการบดีที่กํากับดูแล และนําขึ้นเผยแพรผานเว็บไซตของสํานักคอมพิวเตอรดวย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
1. ที่ประชุมรับทราบการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติมอบอาจารยวีระศักดิ์ ชื่นตา จัดหา
แบบฟอร ม และตั ว อย า งการเขี ย นคู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน แล ว ดํ า เนิ น การจั ด ส ง ให คุ ณ รั ต นาวดี แพรอั ต ร เพื่ อ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรทุกคนทราบ และใหทุกคนสามารถจัดทําไปในแนวทางเดียวกัน
ในการนี้ประธานขอใหทุกคนสงคูมือการปฏิบัติงาน กอนการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งตอไป
2. ที่ประชุมรับทราบการมอบหมายผูกํากับ ดูแล ตัวชี้วัดตางๆของคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแผน
ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2558
ในการนี้ฝายเลขาอยูระหวางการดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูดูแล เมื่อแลวเสร็จจะจัดสงใหแกทุกคน
ทราบ
3. ที่ประชุมรับทราบเรื่องยังไมมีการปรับเปลี่ยนสวนงานที่สังกัดของคุณสามชัย วัฒนกิจรุงโรจน โดยจาก
ที่ประชุมผูบริหารนั้นมีแนวโนมการโยกยายสังกัดฝายของคุณสามชัย จากเดิมสังกัดฝายงานบริการวิชาการ หนวย
ซอมบํารุงใหไปสังกัดฝายเครือขายและการสื่อสารนั้น
ในการนี้ประธานในที่ประชุมยืนยันใหคุณสามชัยยังคงสัดกัดฝายเดิมกอน 2-3 เดือนหลังจากนี้จึงจะ
พิจารณาใหม
4. ที่ประชุมรับทราบการพิมพประวัติ การทํางานของแตละคน หัวขอดังนี้ 1. ใคร 2. เกิดเมื่อไร 3. ทํา
อะไร 4. งานหนักเทาไร (100%) 5. ทําอยางไรใหเต็มรอย
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ทั้งนี้ประธานใหทุกคนจัดพิมพใหมทุกคน เพื่อความเปนทางการ และใหแตละฝายรวบรวมไฟลงานของ
แตละคน นําสงที่ e-mail : weerasak@npru.ac.th ภายในวันศุกรที่ 23 มกราคม 2558
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา
1. ที่ประชุมรับทราบ แนวคิดการจัดวางผังหองทํางานของอาคารสํานักคอมพิวเตอร ตั้งแตชั้น 1 และชั้น
2 รวมไปถึงหองประชุมสัตตบงกชเมื่อไดรับการปรับปรุงใหมีเพิ่มอีก 1 ชั้น
ในการนี้ที่ประชุมเห็นชอบใหแตละฝายเขียนความตองการ วาแตละฝายตองการหองอะไรเพิ่มบาง
จํานวนกี่หอง ขนาดประมาณเทาไร ใชสําหรับทําอะไร จําเปนตองอยูชั้นไหน เพราะอะไร และมีเงื่อนไขอื่นๆ เชน
ตองการอยู ใกลฝายไหน เปน ตน แลว จัดสงใหน างสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์ รวบรวมขอมูล เพื่อนําสงใหอาจารย
วีระศักดิ์ ชื่นตา ที่ e-mail : weerasak@npru.ac.th ตอไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
1. ประธานมอบคุณสุรัตน ศิลาประเสริฐ นัดประชุมฝายบริการวิชาการ เฉพาะหนวยซอมบํารุงเทานั้น
ภายในสัปดาหหนา (26 – 30 มกราคม 2558)
2. ประธานใหทุกคนเขารวมประชุมตามโครงการประชุมเพื่อพัฒนาสํานักคอมพิวเตอรสัปดาหเวนสัปดาห
ซึ่งการประชุมครั้งตอไปมีกําหนดการประชุม คือ วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ 2558 เวลา 10.00 น.
ในการนี้เมื่อมีการประชุมครั้งแรกของแตละเดือน ขอใหแตละฝายนําเสนอรายงานการปฏิบัติงานของ
เดือนที่ผานมา และนําเสนอแผนการปฏิบัติงานของเดือนนั้นดวยวาจะทําอะไรบาง เสนอตอที่ประชุมหลังจาก
ประธานแจงเรื่องใหที่ประชุมทราบเรียบรอยแลว
ปดการประชุม 11.41 น.

ผูตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย วีระศักดิ์ ชื่นตา)
ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร

ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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