๑
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.อภิชาต
๒. ผศ.พรภัสสร
๓. นางสาวนรารักษ์
๔. นางสาวอุไร
๕. นางณัฐชนันย์
๖. นายรัญชน์
๗. นางสาวลาแพน
๘. นายชัยวัฒน์
๙. นางสาวอาภาพร
๑๐. นายธีรธรรม์
๑๑. นายทศพล
๑๒. นางสาวอรวรรณ
๑๓. นางสาวชนัญชิดา
๑๔. นายสุเทพ

ติรประเสริฐสิน
อ่อนเกิด
บุตรชา
แสงศิริ
ฉายะพงษ์
แถวโสภา
กลิ่นพยอม
แดงจันทึก
สุประดิษฐ์
โรจนรุ่งสถิตย์
บุญใส
พรตะคุ
เลิศจะบก
ยนต์พิมาย

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานวิทยบริการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าแผนกงานธุรการสานัก
หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หัวหน้าแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและ
เทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

เจนศิริวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกาญจนาภรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อคณะกรรมการบริ ห ารส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มาครบองค์ประชุมแล้ ว ประธาน
การประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. กาหนดเตรี ย มความพร้ อ มประเมิ นตนเองตามเกณฑ์ คุ ณภาพการศึ กษาเพื่ อ การดาเนิน การที่ เป็ น เลิ ศ
(EdPEx) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดังนี้
- ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้รับผิดชอบ หมวด ๑ – ๗ ส่งรายงานในส่วนที่รับผิดชอบ
- ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส่งเล่มรายงานให้กรรมการผู้ตรวจประเมิน
- ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ รับการตรวจประเมิน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบในหมวด ๔ และมอบหมาย สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นทีมงาน ดูรายงานในภาพรวม
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เลขานุการคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดยรายงานการประชุมฉบั บ ดัง กล่ าวได้ผ่ านการรับรองเบื้อ งต้นจากคณะกรรมการบริห ารส านั ก ฯ แล้ ว ซึ่งรับรอง
โดยไม่มีการแก้ไข จานวน ๑๓ ท่าน จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๓ ท่าน (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยไม่มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทย

๓
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบ
วาระที่ ๓.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอรายงานผลการปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการ
บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๓.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยงานบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบ ให้บริการห้องประชุมเศตาภรณ์อีสานชั้น ๔ และโถงชั้น ๑ อาคาร
12C แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการ
วางแผน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ บัดนี้ งานบริหารงานทั่วไป ได้สรุปสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12 C
ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๑.๒ รายงานสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้ ว ยงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป รั บ ผิ ด ชอบการใช้ เ ครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร Kyocera ประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยีส ารสนเทศ แก่ห น่ ว ยงานภายในเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับการวางแผนการบริห ารจัดการ และควบคุม

๔
การใช้ทรัพยากร บัดนี้งานบริหารงานทั่วไป จึงได้สรุปสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Ecosys FS-6530MFP
ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๑.๓ รายงานค่าปรับหนังสือเกินกาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน –
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
ด้ว ยงานบริห ารงานทั่วไป ขอรายงานค่าปรับหนังสื อเกินกาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) จึงขอรายงานค่าปรับหนังสือเกินกาหนด (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๑.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ รายงานค่าปรับหนังสือเกินกาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
๔.๒ รายงานผลการดาเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ สถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
งานวิ ท ยบริ ก าร ด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารงานด้ า นวิ ท ยบริ ก าร ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย น
ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ แสดงถึ ง ผลการให้ บ ริ ก ารด้ า นการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า ว งานวิ ท ยบริ ก าร จึ ง ขอรายงานสถิ ติ
การเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ สถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๒
๔.๒.๒ รายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้ ว ยแผนกงานห้ อ งสมุ ด สั ง กั ด งานวิ ท ยบริ ก าร ได้ ด าเนิ น การทวงค่ า ปรั บ เกิ น ก าหนดส่ ง เดื อ นละ
๒ ครั้ง แผนกงานจึงขอรายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๒.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๕
๔.๓ รายงานผลการดาเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้ว ยงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มีภ ารกิจส าคัญคือ ให้ บริการด้านแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์
แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการวางแผน/การบริหารจัดการ การให้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานสถิติการใช้
บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก ฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๓.๒ รายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน มอบหมายให้ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการเกี่ยวกับการรายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ฯ (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๓.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔.๓.๓ รายงานการแก้ไขปัญหาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
ด้ว ยแผนกงานอีเลิ ร์ น นิ่ งและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดทารายงานการแก้ไขปัญหาระบบห้ องเรียน
อัจฉริ ย ะ ที่ติดตั้งและให้ บ ริ การ ณ อาคารส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕) เรียบร้อยแล้ ว ในการนี้
แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา ขอรายงานการแก้ไขปัญหาระบบห้องเรียนอัจฉริย อาคาร ๓๕ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๔.๓.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ รายงานการแก้ไขปัญหาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
๔.๓.๔ รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการอบรม/สัมมนา การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์
สาหรับสถานศึกษา (Maximize Benefit)
ตามที่แผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการจัดการอบรม/สัมมนา
การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์สาหรับสถานศึกษา (Maximize Benefit) เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานโปรแกรม และ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการใช้ โ ปรแกรมลิ ข สิ ท ธิ์ จ าก Microsoft ในการนี้ แ ผนกงานเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์

๖
ขอรายงานผลการดาเนินกิจกรรมการอบรม/สัมมนา การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์สาหรับสถานศึกษา
(Maximize Benefit) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการอบรม/สัมมนา การใช้งานซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์สาหรับสถานศึกษา (Maximize Benefit)
๔.๓.๕ รายงานผลการประชุมย่อยคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
คณะกรมการดาเนินการและเตรียมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย
ได้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๒
ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ คณะกรมการดาเนินการและ
เตรียมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๒ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการถ่ายทาภาพเคลื่อนไหวตลอด
ทั้งการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่
๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ทั้งนี้ ได้กาหนด
สถานที่และรายการอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนการปฏิบัติงาน (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๓.๕)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก
รับทราบ รายงานผลการประชุมย่อยคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการและเตรียมงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๒ โดย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบงานถ่ายภาพเคลื่อนไหว
มอบแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา จัดสรรบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๓.๖ รายงานการไปราชการ
ตามที่บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ เข้าร่วมอบรมโครงการ
อบรมระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๒ จึงขอรายงานไปราชการ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๖)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ รายงานการไปราชการ

๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาคิดภาระงานที่ต้องปฏิบัติงานจริงเป็นจานวนชั่วโมงทาการจากคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน และคาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑ มีนาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป ได้ดาเนินการจัดทาคิดภาระงานที่ต้องปฏิ บัติงานจริงเป็นจานวนชั่วโมงทาการ
จากคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑ มีนาคม ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้ว นั้น เพื่อใช้ในการคิดค่าภาระงานในการประเมินรอบ (๑ เมษายน – ๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๒) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ การคิดภาระงานที่ต้องปฏิบัติงานจริงเป็นจานวนชั่วโมงทาการจากคาสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (๑ มีนาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)
๕.๒ พิจารณาแผนการดาเนินงานกิจกรรม ๗ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กาหนดให้ทุกหน่วยงานมีการดาเนินงานกิจกรรม ๗ส และ
ได้มีการจัดทาแผนการดาเนินงาน กิจกรรม ๗ส นั้น ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานกิจกรรม ๗ส ของสานัก
วิทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ สอดคล้ องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ นั้น จึงเสนอพิจารณาแผนการดาเนินงานกิจกรรม ๗ส สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑) โดยมีรายละเอียดการ
ปรับปรุง ดังนี้
๑. กิจกรรม ที่ ๖.๒ สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ ส
- ครั้งที่ ๑ เดิม เดือนธันวาคม ปรับเป็น สัปดาห์ที่ ๓, ๔ เดือน พฤศจิกายน และสัปดาห์ที่
๑, ๒ เดือน ธันวาคม
- ครั้งที่ ๒ เดิม เดือนมิถุนายน ปรับเป็น สัปดาห์ที่ ๓, ๔ เดือนพฤษภาคม และสัปดาห์ที่
๑, ๒ เดือน มิถุนายน
๒. กิจกรรมที่ ๖.๓ ติดตามการปรับปรุงและพัฒ นาผลการดาเนินงานจากผลการตรวจประเมิน
กิจกรรม ๗ส
- ครั้งที่ ๑ เดิม สัปดาห์ที่ ๓, ๔ เดือนธันวาคม ปรับเป็น เดือนมกราคม
- ครั้งที่ ๒ เดิม สัปดาห์ที่ ๓, ๔ เดือนมิถุนายน ปรับเป็น เดือนกรกฎาคม (เอกสารประกอบ
วาระที่ ๕.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ แผนการดาเนินงานกิจกรรม ๗ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)

๘
๕.๓ พิจารณาประกาศใช้แบบประเมินคุณภาพการดาเนินงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้วยสานักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ และดาเนินได้ออกแบบ/จัดทาแบบ
ประเมินคุณภาพการดาเนินงานของสานักเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน ๘ แบบประเมิน ดังนี้
๑. แบบประเมินความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
๒. แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ
๓. แบบประเมินความพึงพอใจคณะเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
๔. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้อง/ครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์
๕. แบบประเมินผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. แบบประเมินความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร
๗. แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร
เพื่อให้ การดาเนิ นงานเป็ นไปด้ว ยความเรียบร้อย ในการนี้จึงเสนอพิจารณาประกาศใช้แบบประเมิน
คุณภาพการดาเนินงานสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ISSUE : ๑ (เอกสารประกอบ
วาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ ประกาศใช้แบบประเมินคุณภาพการดาเนินงาน สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๔ พิจารณารายงานการเงินไตรมาส ๓
งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปได้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานรายงานการเงิ น ไตรมาส ๓ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว นั้ น
ในการนี้ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอพิจารณารายงานดังกล่าว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ รายงานการเงินไตรมาส ๓
๕.๕ พิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)
ตามหนั งสื องานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ที่ มทร.อีส าน ๑๑๓๐/๐๐๐๓
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓) รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ

๙
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ จานวนรวม ๓ ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)
เป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าหมาย
แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ / มิติ / ตัวชี้วัด
ผล
มทร.
สวส.
สผอ. งบท งทส.
อีสาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ คะแนนการประเมินตามเกณฑ์
๑๐๐
N/A
๐
๐
๐
๐
EdPEx : Education Criteria for
Performance Excellence
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละของการประเมินคุณธรรม
๘๐
N/A N/A N/A N/A
N/A
และความโปร่งใส (ITA) ในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ร้อยละความสาเร็จของการบริหาร
จัดการระบบไปสู่องค์กรดิจิทัลที่มี
ประสิทธิภาพ

๘๐

๖๓.๓๓

-

-

๖๓.๓๓ ๖๓.๓๓

ผู้รับผิด
ชอบ

สผอ.

หน.งบท.

หน.งทส.

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)

๑๐
๕.๖ พิจารณาเห็นชอบผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
– ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
เพื่อให้การดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไประบบการบริหารจัดการ
คุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คู่มือขั้นตอนการทางานการจัดทางบประมาณและติดตามประเมินผล รหัสเอกสาร :
PM-22 คู่มือขั้นตอนการทางาน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอพิจารณาเห็นชอบผลการดาเนินงานตาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๖)
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) จานวนทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด บรรลุ
จานวน ๑๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓ อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน ๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๑ ไม่บรรลุ
จานวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ ของ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

หน่วย

แผน

ผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
๑. ร้อยละความสาเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ร้อย
๘๕
๗๕
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
งบท.

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
๕.๗ พิจารณาเว็บไซต์งานบริหารงานทั่วไป สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ถอนวาระ ๕.๘ พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

๑๑
ดาเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx) ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/เทียบเท่า โดยหน่วยงานสายสนับสนุนเทียบเท่า
ระดับคณะ กาหนดให้ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ปีที่ ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) จัดทารายงานการประเมินตนเอง และจัดการประเมินตามเกณฑ์ (EdPEx) เป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มากกว่าหรือเทียบเท่า ๑๐๐ คะแนน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น
ทั้งนี้สานักฯ ได้ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx) ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ อาคารสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงขอเสนอพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๕.๙ นัดประชุมครั้งต่อไป
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันอังคารที่
๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ พิจารณาทบทวนภาระงานและกรอบประเภทตาแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้างของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการ “ทบทวนภาระงานและกรอบประเภทตาแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจ
และโครงสร้างของหน่วยงาน” เมื่อวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการทบทวนภาระงานและ
กรอบประเภทตาแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน ดาเนินการประเมินค่างานและแต่งตั้งบุ คคล
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น นั้น เพื่อให้การดาเนินการกาหนดกรอบระดับตาแหน่ง และการประเมินค่าภาระงาน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอเสนอพิจารณาทบทวนภาระงานและกรอบประเภทตาแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้าง
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารประกอบวาระที่ ๖.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ การทบทวนภาระงานและกรอบประเภทตาแหน่งให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและโครงสร้างของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๒
๖.๒ พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔)
ตามหนังสือที่ มทร.อีสาน ๑๓๐๐/๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ทบทวนตัวชี้วัดแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๒) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งหนังสือดังกล่าวกาหนดให้บุคลากรทุกท่านทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ นั้น บั้นนี้ สานักได้ดาเนินการ รวบรวม ทบทวนและประมวลผลการทบทวนแผนดังกล่าวแล้ว โดยปรับตัวชี้วัด
จากเดิม ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๙ ตัวชี้วัด เป็น ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒๗ ตัวชี้วัด (เอกสารประกอบวาระที่ ๖.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มอบงานบริหารงานทั่วไป ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
๖.๓ พิจารณาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)
ตามหนังสืองานบริหารงานทั่วไป มทร.อีสาน๑๓๐๐/๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอความ
อนุเคราะห์ทบทวนตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น ได้รับข้อเสนอแนะให้ทบทวนทบทวนแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสาเร็จ
ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลารกสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดังนี้

กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ (Development)
๒.๒ สร้างเส้นทางความก้าวหน้าใน ๒.๒.๓ ร้อยละที่ลดลงความไม่พึง
สายงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน พอใจของบุคลากรเมื่อเทียบกับปี
ให้บุคลากรทุกสายงาน/ทุกคนก้าวสู่ ก่อนหน้า
ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Management)
๓.๒ พัฒนาระบบการสวัสดิการ
๓.๒.๒ ร้อยละที่ลดลงความไม่พึง
และสิ่งจูงใจให้เหมาะสมกับ
พอใจของบุคลากรเมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๓
บุคลากรในสานัก และสร้าง
สภาพแวดล้อมการทางาน

๓.๒.๓ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นความผูกผัน
๕
๕
๕
๕
ของบุคลากรเมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า
(เอกสารประกอบวาระที่ ๖.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)
มอบงานบริหารงานทั่วไป ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
๖.๔ พิจารณาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)
ตามหนังสืองานบริหารงานทั่วไป มทร.อีสาน๑๓๐๐/๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอความ
อนุเคราะห์ทบทวนตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น ได้รับข้อเสนอแนะให้ทบทวนทบทวนแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ เพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสาเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลารกสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ (Development)

ตัวชี้วัด

๒.๒ สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานเพื่อ ๒.๒.๓ ร้อยละที่ลดลงความไม่พึงพอใจ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงาน/ ของบุคลากรเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ทุกคนก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Management)
๓.๒ พัฒนาระบบการสวัสดิการ และสิ่งจูงใจให้ ๓.๒.๒ ร้อยละที่ลดลงความไม่พึงพอใจ
เหมาะสมกับบุคลากรในสานัก และสร้าง
ของบุคลากรเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
สภาพแวดล้อมการทางาน
๓.๒.๓ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นความผูกผันของ
บุคลากรเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
(เอกสารประกอบวาระที่ ๖.๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
๒๕๖๒
๑๐

๑๐
๕

๑๔
มติคณะกรรมการบริหารสานัก

เห็นชอบ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)
มอบงานบริหารงานทั่วไป ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ

นัดประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวกาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนต์พิมาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

