๑
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.อภิชาต
๒. ผศ.พรภัสสร
๓. นางสาวนรารักษ์
๔. นางสาวอุไร
๕. นางณัฐชนันย์
๖. นางสาวลาแพน
๗. นายรัญชน์
๘. นางปวีณา
๙. นางสาวชนัญชิดา
๑๐. นางสาวอรวรรณ
๑๑. นางวันวิสาข์

ติรประเสริฐสิน
อ่อนเกิด
บุตรชา
แสงศิริ
ฉายะพงษ์
กลิ่นพยอม
แถวโสภา
นาดี
เลิศจะบก
พรตะคุ
ยนต์พิมาย

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายธีรธรรม์
๒. นายชัยวัฒน์

โรจนรุ่นสถิตย์ หัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แดงจันทึก
หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกาญจนาภรณ์

เจนศิริวงษ์

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานวิทยบริการ
หัวหน้าแผนกงานธุรการสานัก
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด
หัวหน้าแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แทนหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อคณะกรรมการบริ ห ารส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มาครบองค์ประชุมแล้ ว ประธาน
การประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. มอบหมายหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ เป็นผู้ แทนผู้อานวยการ ในการประชุมทบทวนการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ผ่านระบบ Video Conference วันที่
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น ๒ อาคารสานักงานกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
๒. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี
(อพ.สธ.) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือบุคลากร สวมเสื้อการประชุมวิช าการดังกล่าว สามารถสั่ง ซื้อเสื้ อ ได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา โดยมีกาหนดการ ดังนี้
- วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การซ้อมใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เฝ้ า ทู ล ละอองพระบาทรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ
เสด็จพระราชดาเนิน ทรงเปิดงาน
๓. ขอความร่วมมือให้ หน่วยงานในสั งกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ในการรับส่งหนังสือ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี -

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบการรวบรวมสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบการบริหารจัดการและควบคุมการใช้พลังงานของสานัก บัดนี้ งานบริหารงานทั่วไป
ได้รวบรวมสถิติการใช้พลังงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔
(๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐
กันยายน ๒๕๖๒)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณากรอบอัตรากาลังเพื่อประกอบการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ –
๒๕๖๖
ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล เลขที่ มทร.อีสาน ๑๑๔๐/๐๑๔๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ขอให้
หน่วยงานดาเนินการจัดทาข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ในการจัดทาแผนเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลัง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ นั้น งานบริหารงานทั่วไป ดาเนินการรวบรวมข้อมูลกรอบอัตรากาลัง ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จึงขอโปรดพิจารณากรอบอัตรากาลัง เพื่อประกอบการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ กรอบอัตรากาลังเพื่อประกอบการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖
๕.๒ พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๔
ตามที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
มีโครงการทั้งสิ้นจานวน ๓๒ โครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนิ น งานโดยให้ ทุกหน่ ว ยงานรายงานตามแบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สงป. ๓๐๑) ทุกเดือน

๔
ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ขอรายงานผลการดาเนินงานตามตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๔ (เอกสารประกอบวาระที่
๕.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๔
๕.๓ พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๒)
เพื่อให้การดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ
(ISO 9001 : 2015) คู่มือขั้นตอนการทางานการจัดทางบประมาณและติดตามประเมินผล รหัสเอกสาร : PM-22 คู่มือ
ขั้นตอนการทางาน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอพิจารณาเห็นชอบผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จานวนทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด บรรลุจานวน
๑๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ ไม่บรรลุจานวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ 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) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๕
๕.๔ พิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๔)
ตามหนั งสื องานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ที่ มทร.อีส าน ๑๑๓๐/๐๐๔๑
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
นั้น งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๔) ดังนี้
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ไตรมาส ๔ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ จานวนรวม ๓ ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานบรรลุ
จานวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
- ไม่บรรลุ
จานวน ๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๔)
เป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ / มิติ / ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ คะแนนการประเมินตามเกณฑ์
EdPEx : Education Criteria for
Performance Excellence
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ร้อยละความสาเร็จของการบริหาร
จัดการระบบไปสู่องค์กรดิจิทัลที่มี
ประสิทธิภาพ

แผน

มทร.
อีสาน

สวส.

๑๐๐

ผล

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

สผอ.

งบท

งทส.

๑๑๐

๐

๐

๐

๐

สผอ.

๘๒

๘๖.๖๓

๘๖.๖๓

๘๖.๖๓

๘๖.๖๓

๘๖.๖๓

หน.
งบท.

๗๕

๙๐

-

-

๙๐

หน.
งทส.

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๔)

๖
๕.๕ พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้จัดทาร่างแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของสานัก และ
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน แล้วนั้น ในการนี้เพื่อให้การจัดทาและประเมินแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้ อย งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอพิจารณาเห็นชอบ
แผนปฏิบั ติการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนรวม ๒๒
โครงการ/กิจกรรม (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๕)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๖ นัดประชุมครั้งต่อไป
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่
๑๑ พฤศจิ กายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมเศตาภรณ์อีส าน ชั้น ๔ อาคารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา
๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี นัดประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
นางสาวกาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม
นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

