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รายงานการประชุม 
หัวหน้าฝ่ายประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์  

คร้ังที่ 3/2557 
วันอังคารที ่7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30–16.00 น. 

ณ ห้องประชุมสารพิพัฒน์ ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

รายนามผู้เข้าประชุม 

1. ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ประธาน              
(รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว) 

2. รองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ รองประธาน              
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.ประโยชน์ ค าสวัสดิ์) 

3.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นางอัมพาพรรณ  แพสุวรรณ)   
4. หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (นายกฤช  กุลนาวิน) 
5. หัวหน้าฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ (นายสรพัชย์  ทัพพะรังสี) 
6. หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (นายเดชฐิพงศ์  เลิศไกร) 
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นางสาวปัทมา  แฉ่งชูเชื้อ) เลขานุการ 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น.  

ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

วาระท่ี 1.1 ประธานแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ        
   

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้ 
1. จากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่างๆ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอแนะให้ตั้งชื่ออาคารให้สอดคล้องกับการใช้งานและ
เพ่ือตอบสนองการเพ่ิมในการให้บริการด้านสารสนเทศ ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ         
ทั้งนี้ขอแจ้งในที่ประชุมเพ่ือให้จัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมฯ          
เพ่ือเตรียมจัดส่งรายงานผลการด าเนินการและความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ ให้คณะกรรมการชุดนี้ได้ทราบ
ต่อไป 

2. เตรียมการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้โปรแกรม      
Dell kase เพ่ือให้การบริการด้วยความรวดเร็วและเพ่ิมผลิตผลในการท างานให้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้การ
ตรวจสอบซอฟท์แวร์และการรายงานการปฏิบัติตามข้อก าหนดของผู้รับบริการได้ง่ายขึ้น    โดยยังสามารถลด
ความเสี่ยงให้กับองค์กรในการละเมิดกฎข้อบังคับต่างๆ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
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3. ให้ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เก็บสถิติข้อมูลการใช้ห้องของการใช้งานจริง         
เพ่ือน ามาประกอบกับการของบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐาน

ต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 1.2 รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นางอัมพาพรรณ  แพสุวรรณ) รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบผล
การด าเนินการของฝ่ายบริหารงานทั่วไป (รายละเอียดดังแสดงในเอกสารประกอบวาระการประชุม) ดังนี้ 

1. รายงานสรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี พ.ศ. 2558  
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 37,658,550  
2 ค่าสาธารณูปโภค   5,181,000  
3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  11,325,000  
4 ค่าครุภัณฑ์   2,844,000  
          รวมคาของบประมาณ (งานประจา) 57,008,550  
5 โครงการตามแผนแม่บท ICT (4 โครงการ) 7,336,100  
          รวมคาของบประมาณท้ังสิ้น (รวม ICT)  7,336,100  
          รวมคาของบประมาณท้ังสิ้น 64,344,650  
          ได้รับจัดสรรตามสมุดงบประมาณ 64,344,700  

                                                     ปรับเป็น 57,008,600 บาท 
2. รายงานผลส ารวจความพึงพอใจโครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพ่ือการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2557  (รายละเอียดดังแสดงในเอกสารประกอบวาระการประชุม) 
 ทั้งนี้ ฝ่ายฯ แจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาการเสื่อมโทรมและช ารุดของเก้าอ้ีส านักงาน เนื่องจาก
มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน โดยฝ่ายได้ประสานงานกับพัสดุเพ่ือให้เข้าด าเนินการจัดส่งซ่อมแซม  ทั้งนี้
จากการส ารวจพบว่ามีเก้าอ้ีจ านวน 40 ตัวแล้วที่ต้องด าเนินการดังกล่าว จึงขอแจ้งเพ่ือให้แต่ละฝ่ายด าเนินการ
ส ารวจภายในฝ่ายและให้น ามาสมทบเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 1.3 รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (นายเดชฐิพงศ์  เลิศไกร) รายงานการด าเนินการของ
ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดังนี้  

1. การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2557  
2. การให้ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ 1 - 8  
3. การให้ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ 9 - 11  
4. การให้บริการคอมพิวเตอร์ให้ห้องเรียน  
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5. การให้บริการพิมพ์งานแก่นักศึกษา  
6. การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายนอก  
7. การให้บริการ Microsoft Office 365 

(รายละเอียดดังแสดงในเอกสารประกอบวาระการประชุม) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 1.4 รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ 
 

หัวหน้าฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ (นายสรพัชย์  ทัพพะรังสี) รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบ
รายงานการด าเนินการของฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

1. รายงานความคืบหน้าการเข้ามาอบรมการใช้งานโปรแกรม Dell Kase ของบริษัท ทั้งนี้ได้
มอบหมายให้บุคลากรภายในฝ่ายเตรียมการในการให้บริการและเริ่มใช้งานภายใน มทส ต่อไป โดยจะน าเสนอ
รายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป  

2. รายงานการให้บริการระบบ MultiPoint Server ปัจจุบันด าเนินการน าเครื่องติดตั้งที่
อาคารบรรณสารจ านวน 16 ตัว แต่ยังพบปัญหาระบบหลุดการเชื่อมต่อบ่อย อยู่ในระหว่างการด าเนินการหา
สาเหตุและแก้ไขต่อไป พร้อมทั้งจัดท าแผนการอบรมเรื่อง MultiPoint 2012 เพ่ิมเติมด้วย 

3. ผลการส ารวจความพึงพอใจส าหรับอาจารย์ที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้คะแนน 
ร้อยละ 4.28 

4. การเตรียมความพร้อมด้านงานพระราชพิธีปริญญาบัตร มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ จัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแก่หน่วยงาน และเดินสายเครือข่ายตามจุดที่ก าหนดและร้องขอ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 1.5 รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (นายกฤช  กุลนาวิน) รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบผลการ
ด าเนินการของฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้  

1. รายงานระบบเครือข่าย 

2. รายงานระบบเครือข่ายไร้สาย (SUT-wifi) 

3. รายงานสรุปสถานการณ์ของ Traffic Internet 

4. รายงานการจัดการ การใช้งานระบบ Internet Data Center ชุดใหม่ 

5. แผนงานด าเนินการของฝ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 

6. แผนปฏิบัติการตรวจเช็คระบบโทรศัพท์ 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2557 

8. ปัญหาที่พบเกี่ยวกับงานระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ 

(รายละเอียดดังแสดงในเอกสารประกอบวาระการประชุม) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

วาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2557 
 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

ตามท่ีได้มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ที่ผ่านมานั้น   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมและเวียนแจ้งโดย
ส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายการประชุมเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มิได้มีการแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยถือว่ารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง        

วาระท่ี 3.1 ติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์  
  

จากการเข้าเยี่ยมชมและประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ประจ าปี พ.ศ. 
2556  ของคณะกรรมการฯ  ได้ข้อสรุปซึ่งก่อให้เกิดข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการด าเนินงาน  จุดเด่น 
จุดอ่อน ดังรายละเอียดเอกสารแนบวาระการประชุมนั้น     เพ่ือให้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับภารกิจที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับ
มอบหมายเพ่ือน ามาพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการการประเมินฯและเตรียมพร้อมด้านข้อมูลในส่วนของการติดตามผลการประเมินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ด้วย รายการต่อไปนี้ รายละเอียดดังแสดงในเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

1. การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 รอบสอง 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2556 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1 การพิจารณาหัวข้อการจัดการการจัดการความรู้ของหน่วยงานประจ าปี 2558  

เลขานุการ (นางสาวปัทมา แฉ่งชูเชื้อ) น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้
ของหน่วยงานประจ าปี 2558 ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  ได้เชิญคณะท างาน
ของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังการชี้แจงการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 นั้น   
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ทั้งนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2557   โดยเป็น
การด าเนินการก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดและแผนยุทธศาสตร์
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในหัวข้ อ 
“นวัตกรรมสนับสนุนระบบ รวมบริการประสานภารกิจ   ให้มีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น”  ซึ่งได้ด าเนินการ   
เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลดังเว็บไซด์  http://ccs.sut.ac.th/2012/index.php/about-us/km  

โดยเพื่อให้การจัดท าแผนการจัดการความรู้ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องรวมถึงมีประสิทธิภาพสูงสุด   จึงใคร่ขอเสนอหารือต่อที่ประชุม  เพ่ือ
พิจารณาในการก าหนดขอบเขต เป้าหมาย ประเด็นความรู้ที่ต้องน ามาจัดท าโครงการการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ให้ยึดหลักตามตัวชี้วัดและแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วย  อนึ่งข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจักได้จะน าเสนอแผนการจัดการความรู้       
แก่คณะท างานการบริหารฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

วาระท่ี 4.2 เสนอ(ร่าง)แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2558  

หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (นายกฤช กุลนาวิน) น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา(ร่าง)
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2558 ของฝ่ายเพ่ือขอปรึกษาที่ประชุมในการเตรียม
ความพร้อมและก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่อไป รายละเอียดดังแสดงในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 
- งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- งานระบบโทรคมนาคม 
- งานพัฒนาโปรแกรมเพ่ือรองรับงานบริการฝ่ายเครือข่าย 

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2558 
- รายการด าเนินการใช้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 

วาระท่ี 5.1 ก าหนดการประชุมหัวหน้าฝ่ายประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2557 
 

เพ่ือให้การด าเนินการของศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้  ประธาน
ขอเสนอให้ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการงานของศูนย์คอมพิวเตอร์  โดยก าหนดการประชุม
หัวหน้าฝ่ายประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 4/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557             
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารพิพัฒน์ อาคารวิจัย ชั้น 2 

http://ccs.sut.ac.th/2012/index.php/about-us/km
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หมายเหตุ    ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสม 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 
 
 

(นางสาวปัทมา แฉ่งชูเชื้อ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม / ผู้พิมพ์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว) 
ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 


