รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ผูชวยศาสตราจารยอภิชาต
พลเอก ดร.มารุต
พ.ต.อ.หญิง แกวมณี
นายเอกภพ
นายประกาย
นายสมเกียรติ์
นางสาวนรารักษ
ผูชวยศาสตราจารยพรภัสสร
นายสุเทพ

ผูไมมาประชุม
๑. นางเจนจิรา

ติรประเสริฐสิน
ลิ้มเจริญ
สุโกศล
โตมรศักดิ์
นาดี
ฉายพระพักตร
บุตรชา
ออนเกิด
ยนตพิมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อนันตกาล

กรรมการ

ยนตพิมาย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ผูเขารวมประชุม
๑. นางวันวิสาข

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อ คณะกรรมการประจํา สํา นัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มาครบองค ป ระชุม แล ว
ประธานการประชุม โดยผูชวยศาสตราจารยอภิชาต ติรประเสริฐสิน ผูอํา นวยการสํานั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ไดแก ระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา (ESS) ระบบสืบคนขอมูล
เชิงลึกอัตโนมัติ (E-Document) ระบบติดตามโครงการออนไลน (OPT) ระบบรักษาคลังขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ (BI) ในการปรับปรุง และบํารุงรักษา ในการปรับปรุงระบบหนวยงานที่เปนผูใชงานหลักของ
แตละระบบจะตองทําการรวบรวมพิจารณา และผานความเห็นชอบของผูบริหาร/กรรมการประจําหนวยงาน

๒

ก อนจึ งสงมายั งสํานัก ฯ โดยสํานักฯ จะดําเนินการรวบรวมความตองการ และงบประมาณและเสนอไปยัง
คณะกรรมการสารสนเทศระดับสูงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมตอไป
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยรายงานการประชุมฉบับ ดั งกลาวไดผ านการรับ รองเบื้อ งตน จากคณะกรรมการ
ประจําสํานักแลว ซึ่งรับรองโดยไมมีการแกไข จํานวน ๘ ทาน จากผูเขารวมประชุมทั้งหมด ๘ ทาน (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๕
มิ ถุน ายน ๒๕๖๒ โดยรายงานการประชุ มฉบั บ ดั ง กล า วไดผ า นการรับ รองเบื้อ งต น จากคณะกรรมการ
ประจํ า สํา นั ก แล ว ซึ่งรับ รองโดยไม มีการแกไ ข จํานวน ๑๐ ทาน จากผูเข า ร วมประชุมทั้งหมด ๑๐ ท า น
(เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานการใชพลังงานไฟฟา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดําเนินการรวบรวม
ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาประจําอาคารสํานักฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม
– ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) จึงขอรายงานการใชพลังงานไฟฟาดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการใชพลังงานไฟฟา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม
– ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๑.๒ รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาสงเสริมภาษาตางประเทศ
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดรับอนุมัติงบประมาณ
ประจํ า ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหดํา เนิน โครงการพัฒ นาสง เสริมภาษาตา งประเทศ ซึ่ ง ไดดํ าเนิ น การ
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม มรกตอี สาน อาคาร 12C สํานัก
วิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ สํานักฯ งานบริหารงานทั่ว ไป จึงขอรายงานผลการดํา เนิ น
โครงการดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาสงเสริมภาษาตางประเทศ
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ด ว ยสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานวิ ท ยบริ ก าร แผนกงานห อ งสมุ ด
ไดดําเนินการทวงคาปรับเกินกําหนดสงเดือนละ ๒ ครั้ง จึงขอรายงานคาปรับเกิน กําหนดสง ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

๔

๔.๓ รายงานผลการดําเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานัก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรายงานการจั ด ทํ า เว็บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาผลการสํารวจความพึงพอใจตอการสื่อสารภายในองคกรและความผูกพันตอองคกร ของ
บุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา
๒๕๖๑
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานผูอํานวยการ ไดจัดทํารายงานสรุป
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการสื่อสารภายในองคกร และความผูกพั นตอองคกรของบุคลากร สํานั กฯ
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ เสร็จเรียบรอยแลวนั้น สํานักงานผูอํานวยการ จึงขอรายงาน
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอการสื่อสารภายในองคกรและความผูกพันตอองคกรของบุคลากร สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจําป การศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารประกอบ
วาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการสื่อสารภายในองคกรและ
ความผูกพันตอองคกร ของบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
๕.๒ พิจารณารายงานความพึงพอใจของบุคลากรตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดําเนินการรวบรวม
ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอสํานักฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จึงขอรายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรตอสํานักฯ (เอกสารประกอบวารที่ ๕.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานความพึงพอใจของบุคลากรตอสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

๕

๕.๓ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ดวยสํา นัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ งานบริ หารงานทั่ วไป ได จัด ทํา แผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้
ถึงระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาวแลว โดยแผนดังกลาวมีทั้งหมด ๓ กลยุทธ ๑๒
ตัวชี้วัด มีผลการ ดังนี้
- ตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตัวชี้วัด จํานวน ๙ ตัวชี้วัด
กลยุทธ
จํานวนเปาหมาย จํานวนผลการ
รอยละ
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน ความสําเร็จ
๑. มุงสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญ
๔
๔
๑๐๐.๐๐
(Recruitment)
๒. พัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ (Development)
๔
๒
๕๐.๐๐
๓. บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Management)
๔
๓
๗๕.๐๐
รวม
๑๒
๙
๗๕.๐๐
- ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด จํานวน ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ/ตัวชี้วัด
หนวย
๒. พัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ (Development)
๒.๒.๒ รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
รอยละ
การสงเสริม และสนับสนุนบุคลากรสํานัก
เพื่อความกาวหนาในสายงาน
รอยละ
๒.๒.๓ รอยละความไมพึงพอใจของบุคลากร
๓. พัฒนาระบบการสวัสดิการ และสิ่งจูงใจใหเหมาะสมกับ
บุคลากรในสํานัก และสรางสภาพแวดลอมการทํางาน
๓.๒.๒ รอยละความพึงพอใจของบุคลากร
รอยละ
- ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับคาตอบแทนและ
สวัสดิการ
- ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน

๘๐

๖๘.๗๗

๑๐

๓๗.๐๐

๑๐

๑๕.๔
๑๙.๒

๖

มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑
๕.๔ พิจารณาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ด ว ยสํ า นั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ได ดํา เนิ น การ
ปรับ ปรุงแผนบริ หารและพั ฒ นาบุ คลากรสํา นักวิทยบริก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจํา ปก ารศึก ษา
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เปนไปดวยความเรียบรอย ในการนี้จึงขอเสนอพิจารณาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบวาระที่
๕.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยมี
ขอเสนอแนะใหทบทวนตัวชี้วัด เชน ๒.๒.๓ จากเดิม รอยละความไม
พึงพอใจของบุคลากร เปน รอยละที่ลดลงของความไมพึงพอใจของ
บุคลากร
๕.๕ พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
ดวยสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดําเนินการจัดทํา
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ในการ
นี้จึงขอเสนอพิจารณาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๕)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๖ พิจารณาอนุมัติแผนการเสนอขอเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ดวยสํานั กวิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดํา เนิ น การจั ดทํ า
แผนการเสนอขอเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ในการนี้จึงขอเสนอพิจารณาแผนการเสนอ
ขอเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๖)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๗

มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนการเสนอขอเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๕.๗ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานวิเคราะหหรืองานวิจัยสถาบัน สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดําเนิ น การจัดทํ า
รายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนงานวิ เคราะห ห รือ งานวิ จั ย สถาบัน สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ในการนี้จึงขอเสนอรายงานผลการดํา เนินงานตาม
แผนงานวิเคราะหหรืองานวิจัยสถาบัน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดังนี้
การดําเนินการ
ยังไมไดดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการแลว
17 หัวขอ
4 หัวขอ
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๗)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานวิเคราะหหรืองานวิจัย
สถาบัน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๕.๘ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
นั้น บัดนี้ ถึงระยะเวลาสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนดังกลาว คณะกรรมตามคําสั่ง ที่ ๐๒๔/๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและประเมินผลแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ไดดําเนิน การ
รายงานผลตามแผน ดั ง กล า วแล ว สํา นั ก ฯ งานบริ ห ารงานทั่ วไป จึ ง ขอเสนอพิ จ ารณาเห็ น ชอบผลการ
ดํา เนิ นงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึก ษา ๒๕๖๑ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๘)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา
๒๕๖๑ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘

๕.๙ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ดวยคณะกรรมตามคําสั่ง ที่ ๐๒๐/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและประเมินผล
แผนปฏิ บัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ดําเนิ น การจัดทํ า
แผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ของสํานัก เรียบรอยแลว เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักฯ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติ
งาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๙)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑๐ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ดว ยสํ านั กวิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได รับ พิจ ารณาเพิ่ มเติ มงบประมาณและ
ปรับเปลี่ยนงบประมาณ ดังนี้
๑. หนังสือที่ มทร.อี สาน ๑๓๐๐/๐๒๔๐ ลงวัน ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติเงิน
งบประมาณงบกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจํ าปงบประมาณ
๒๕๖๒ สํา หรับ จั ดซื้อ ครุภัณฑเครื่องคอมพิ วเตอรสํา หรั บงานประมวลผล จํา นวน ๓
เครื่อง
๒. หนังสือที่ มทร.อีสาน ๑๓๐๐/๐๒๖๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอยกเลิกการ
ดําเนินโครงการ
๓. หนั ง สื อ มทร.อี ส าน ๑๓๐๐/๐๒๗๓ ลงวั น ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ
เปลี่ย นแปลงงบประมาณเงินรายได งานบริหารสินทรัพ ยรายไดอื่น ๆ งบดํา เนินงาน
ประจําป ๒๕๖๒
จึงขอเสนอพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดังนี้
๑. เพิ่ม ลําดับที่ “๓๒ จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล จํานวน ๓
เครื่อง จํานวนเงิน ๘๗,๐๐๐ บาท”
๒. ยกเลิกโครงการลําดับ ๒๑ และ ๒๒ และปรับแกลําดับที่ ๒๓ เปนลําดับที่ ๒๒ ตามลําดับ
ดังนี้

๙

๒.๑ ลําดับที่ “๒๑ อบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลระบบบริการการศึกษา (ESS) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวนเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหารอยบาท
ถวน)”
๒.๒ ลําดับที่ “๒๒ อบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
องคกร (ERP)”
๓. ปรับลดงบประมาณและเพิ่มรายการ ดังนี้
๓.๑ ลดงบประมาณ
๓.๑.๑ จากเดิ ม ลํ า ดั บ ที่ “๒๗ วั ส ดุ ห นั ง สื อ วารสาร และตํ า รา งบประมาณ
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท” ปรับเปน ลําดับที่ “๒๕ วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
งบประมาณ ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท”
๓.๒ เพิ่มรายการ
๓.๒.๑ ลําดับที่ “๓๑ คาจัดจางซอม Server ระบบภาษาตางประเทศ งบประมาณ
๑๐,๐๐๐ บาท”
๓.๒.๒ ลํ า ดั บ ที่ “๓๒ ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ป ระเภทสื่ อ โสตทั ศ น งบประมาณ
๑๙๖,๘๐๐ บาท”
๓.๒.๑ ลําดับที่ “๓๓ โปรแกรมบํารุงรักษาคอมพิ วเตอร งบประมาณ ๑๙๓,๒๐๐
บาท”
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๐)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับปรุงครั้งที่
๔) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
๕.๑๑ พิจารณาผลการปฏิบัติการแกไขและปองกัน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ดวยสํ า นักวิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เพื่อ ใหก ารดํา เนินงานตามคูมือ ขั้นตอนการทํ า งานการปฏิ บัติก ารแก ไขและ
ปอ งกั น (PM-38) เปนไปด วยความเรียบรอ ย จึง ขอรายงานผลการปฏิบัติ ก ารแก ไขและป อ งกั น ประจํ าป
การศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการปฏิบัติการแกไขและปองกัน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

๑๐

๕.๑๒ พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจการใชหอง/ครุภัณฑ/เครื่องมือ/อุปกรณ ครั้งที่ ๒
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ดวยสํ า นักวิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานการเตรียมหองและอุป กรณ
(PM-27) เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจการใชหอง/ครุภัณฑ/
เครื่องมือ/อุปกรณ ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการประเมินความพึงพอใจการใชหอง/ครุภัณฑ/เครื่องมือ/
อุปกรณ ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
๕.๑๓ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
(PM-15) เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดบริการ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดบริการ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
๕.๑๔ พิจารณาผลการดําเนินตามแผนการจัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ชวงที่ ๒ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - เดือนเมษายน ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานดานการจัดการความรูตามระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานการจัดการความรู (PM35) เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู สํ า นัก วิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจํ าป ก ารศึ กษา ๒๕๖๑ ชวงที่ ๒ (เดื อ นธัน วาคม
๒๕๖๑ – เดือนเมษายน ๒๕๖๒) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินตามแผนการจัดการความรู สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ชวงที่ ๒ (เดือนธันวาคม
๒๕๖๑ - เดือนเมษายน ๒๕๖๒)

๑๑

๕.๑๕ พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานดานการจัดการความรูตามระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานการจัดการความรู (PM35) จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๕)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนการจัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๑๖ พิจารณาอนุมัติปฏิทินการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM) เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอ
พิจารณา อนุมัติ แผนการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM) ประจํา ปการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๕.๑๖)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ ปฏิทินการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๑๗ พิจารณาหัวขอประเด็นความเสี่ยง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา
๒๕๖๒
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานการบริหารความเสี่ยง (PM-34) เปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอเสนอพิจารณาหัวขอประเด็นความเสี่ยง สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๗)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประเด็นความเสี่ยง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ หัวขอระบบหองสมุดอัตโนมัติ
๕.๑๘ นัดประชุมครั้งตอไป
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา

๑๒

มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมี-

นัดประชุมครั้งตอไป วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน
ชั้น ๔ อาคาร 12C
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางวันวิสาข ยนตพิมาย
ผูจดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนตพิมาย
ผูตรวจรายงานการประชุม

