๑
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.อภิชาต
๒. ผศ.พรภัสสร
๓. นางสาวนรารักษ์
๔. นางสาวอุไร
๕. นายสายชล
๖. นางณัฐชนันย์
๗. นางสาวลาแพน
๘. นายธีรธรรม์
๙. นายชัยวัฒน์
๑๐. นางปวีณา
๑๑. นางสาวชนัญชิดา
๑๒. นางสาวอรวรรณ
๑๓. นายสุเทพ

ติรประเสริฐสิน
อ่อนเกิด
บุตรชา
แสงศิริ
สารนอก
ฉายะพงษ์
กลิ่นพยอม
โรจนรุ่นสถิตย์
แดงจันทึก
นาดี
เลิศจะบก
พรตะคุ
ยนต์พิมาย

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานวิทยบริการ
หัวหน้าแผนกงานธุรการสานัก
หัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
หัวหน้าแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด
หัวหน้าแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกาญจนาภรณ์

เจนศิริวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อคณะกรรมการบริ ห ารส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มาครบองค์ประชุมแล้ ว ประธาน
การประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒
ตามหนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ที่ปช ๐๐๐๙/ว๐๐๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องประกาศผลคะแนน
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมการประเมิน
นั้น ในการนี้ สานักงานกฎหมาย ได้รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนาไป
ปรับปรุงพัฒ นาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อไป (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๑.๑.๑)
๑.๑.๒ เนื่องด้วย พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เสียชีวิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยคณะกรรมการประจา
สถาบัน/สานัก พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐(๑) นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ ตาย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการ สานักจึงเสนอ คุณ ชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจาสานักฯ โดยในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักฯ จะขอเชิญคุณชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว เยี่ยมชมสานักฯ ทั้งนีม้ อบทุกงาน เตรียมความพร้อม
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด ท ารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรายงานการประชุมฉบั บ ดังกล่ าวได้ผ่ า นการรับรองเบื้องต้นจากคณะกรรมการบริห ารส านัก แล้ ว
ซึ่งรับรองโดยไม่มีการแก้ไข จานวน ๑๑ ท่าน และรับรองโดยมีการแก้ไข จานวน ๑ ท่าน จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
๑๒ ท่าน (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑) รายละเอียดที่แก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๖ วาระที่ ๕.๓ พิจารณาผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ข้อความเดิม ตามที่มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีการนากิจกรรม ๗ส มาใช้เพื่อยกระดับ
มาตรฐานขององค์กร และตอบสนองนโยบายด้านการประหยัดทรัพยากร เป็นการเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วม

๓
ของบุคลากรทุกระดับมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมหาวิทยาลัย
กาหนดให้มีการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้งานบริหาร
งานทั่วไป จึงขอรายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แก้ไขเป็น
ตามที่มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีการนากิจกรรม ๗ส มาใช้เพื่อยกระดับ
มาตรฐานขององค์กร และตอบสนองนโยบายด้านการประหยัดทรัพยากร เป็นการเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมหาวิทยาลัย
กาหนดให้มีการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้งานบริหาร
งานทั่วไป จึงขอรายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยมีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๓.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๒

๔
๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่ อปฏิ บั ติ ต ามมติค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เลขานุก าร
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๓.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบ ให้บริการ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ และโถงชั้น ๑ อาคาร
12C แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการ
วางแผน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ บัดนี้งานบริหารงานทั่วไป ได้สรุปสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C
ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือนธันวาคม
๒๕๖๒
๔.๑.๒ รายงานสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่หน่วยงานภายใน เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการวางแผนการบริหารจัดการและควบคุมการใช้
ทรั พ ยากร บั ด นี้ ง านบริ ห ารงานทั่ ว ไป จึ ง ได้ ส รุ ป สถิ ติ ก ารใช้ เ ครื่ อ งถ่ า ยเอกสา ร Kyocera Ecosys FS-6530MFP
ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติกรรมการบริหารสานักฯ
รับทราบ รายงานสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาเดือนธันวาคม
๒๕๖๒

๕
๔.๑.๓ รายงานค่าปรับหนังสือเกินกาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๒)
ด้ว ยงานบริห ารงานทั่วไป ขอรายงานค่าปรับหนังสื อเกินกาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) จึงขอรายงานค่าปรับหนังสือเกินกาหนด (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๑.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ
รับทราบ รายงานค่าปรับหนังสือเกินกาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
๔.๑.๔ รายงานผลการดาเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการบริการที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ดาเนิน โครงการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อการบริ การที่ดี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ดาเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗
ธันวาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการดาเนินโครงการดังกล่าว (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๑.๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ
รับทราบ รายงานผลการดาเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการบริการที่ดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๑.๕ รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป ได้ดาเนินงานกิจกรรมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งได้ดาเนินการ
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมดังกล่าว (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๔.๑.๕)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่
๔.๒ รายงานผลการดาเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ สถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
งานวิทยบริ การ ดาเนิ นการให้ บริการงานด้านวิทยบริการ ได้แก่ ห้ องสมุด ศูนย์การเรียนด้ว ยตนเอง
เพื่อแสดงถึงผลการให้บริการด้านการเข้าใช้บริการดังกล่าว งานวิทยบริการ จึงขอรายงานสถิติ การเข้าใช้บริการงานวิทย
บริการ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ สถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

๖
๔.๒.๒ รายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนธันวาคม 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 ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ รายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
๔.๓ รายงานผลการดาเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจสาคัญคือ ให้บริการด้านแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย แผนกงาน
อีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แก่
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการวางแผน/
การบริหารจัดการ การให้บ ริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก
รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒
๔.๓.๒ รายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการเกี่ยวกับ
การรายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงาน
การจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก
รับทราบ รายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔.๓.๓ รายงานการไปราชการ
ตามที่บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านการ
ผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบ MOOC เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานไปราชการ (เอกสารประกอบ
วาระที่ ๔.๓.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ รายงานการไปราชการ

๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาการจัดบริการ งานวิทยบริการ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามคู่ มื อ ขั้ น ตอนการท างาน งานวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ WI15-012 การส ารวจ
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผู กพัน งานวิทยบริการได้ด าเนิน การจั ดทาแผนพัฒ นาการจัดบริการ
งานวิทยบริการ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาการจัดบริการ
งานวิทยบริการ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก อนุมัติแผนพัฒนาการจัดบริการ งานวิทยบริการ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๒ พิจารณาสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบยืม – คืนครุภัณฑ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จากการประชุมคณะกรรมการบริห ารส านักวิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๕ พิจารณาระบบยืม - คืน ครุภัณฑ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมติที่ประชุมมอบหมายให้แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเองประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบยืม คืนครุภัณฑ์สานักนั้น บัดนี้แผนกงานได้ดาเนินการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบยืม - คืน ครุภัณฑ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว แผนกงานจึงขอเสนอพิจารณารายงานผลการดาเนินงาน
ดังกล่าว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบยืม – คืนครุภัณฑ์สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๓ พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
ตามที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
มีโครงการทั้งสิ้นจานวน ๒๒ โครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนิ น งานโดยให้ ทุกหน่ ว ยงานรายงานตามแบบจั ดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สงป. ๓๐๑) ทุกเดือน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
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ดาเนินการแล้ว
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แสดงผลผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๐

๑๔

๑๖

๑๐

ไตรมาสที่ ๑

๒
๐
ดาเนินการแล้ว

ระหว่างการดาเนินการ

ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินการ
ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

ในการนี้ขอให้ดาเนินการดังนี้
๑. รายงาน แบบจั ดท าแผน/รายงานผลการปฏิ บั ติ งานและการใช้ จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สงป. ๓๐๑) ดังนี้
๑.๑ รายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการทุกเดือน
๑.๒ เมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จ รายงานจะมีการแสดงผลตามตัวชี้วัด และผลการดาเนิน
โครงการตามวัตถุประสงค์
๒. รูปเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ ดังนี้
๒.๑ รายงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๓๐ วันหลังโครงการแล้วเสร็จ หัวข้อ
รายรายงานดังเอกสารแนบ
๒.๒ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ขอความอนุเคราะห์ให้ปรับแก้
รายงานและส่งรายงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปรับแก้แทน รายงานตาม
ข้อ ๒.๑
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา

๙
มติคณะกรรมการบริหารสานัก

เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๒)

๕.๔ พิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีการศึกษา ๑๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้การดาเนินการด้านการจัดการความรู้ของสานัก ฯ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ สานักวิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)
๕.๕ พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาการจัดบริการ งานบริหารงานทั่วไป สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้ ว ยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด าเนิ น งานตามคู่ มื อ ขั้ น ตอนการท างาน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15) เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาการจัดบริการ งานบริหารงานทั่วไป สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีก ารศึกษา
๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๕)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก อนุมัติ แผนพัฒนาการจัดบริการ งานบริหารงานทั่วไป สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๖ พิจารณาแผนพัฒนาการจัดบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้ ว ยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด าเนิ น งานตามคู่ มื อ ขั้ น ตอนการท างาน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15) เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอพิจารณา
(ร่าง) แผนพัฒนาการจัดบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบ
วาระที่ ๕.๖)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ แผนพัฒนาการจัดบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๐
๕.๗ พิจารณารายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปได้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานการเงิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอพิจารณารายงาน
การเงินดังกล่าว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๗)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ รายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑
(๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
๕.๘ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การดาเนินงาน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติ
การงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๘)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก อนุมัติ แผนปฏิบัติการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๙ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บริการวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตามที่สานักฯ ได้มีบันทึกข้อความถึงสานักงานกฎหมายเพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องบริการวิทยบริการและเทคและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น สานักกฎหมายได้
ดาเนินร่างประกาศดังกล่าว งานวิทยบริการจึงขอพิจารณาร่างประกาศดังกล่าว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๙)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บริการ
วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ มอบงานวิ ท ยบริ ก าร น าเข้ า ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CEO) ต่อไป
๕.๑๐ พิจารณา (ร่าง) ประกาศสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเปิดให้บริการ
ตามที่สานักฯ ได้มีบันทึกข้อความถึงสานักงานกฎหมายเพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเปิดให้บริการ นั้น สานักกฎหมายได้ดาเนินร่างประกาศดังกล่าว
งานวิทยบริการจึงขอพิจารณาร่างประกาศดังกล่าว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๐)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา

๑๑
มติคณะกรรมการบริหารสานัก

เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เรื่ อ ง
การเปิดให้บริการ มอบงานมอบงานวิทยบริการ นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑๑ พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาการจัดบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เพื่อให้ การดาเนิ น งานตามคู่มือขั้น ตอนการทางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ (PM-15) เป็นไปด้ว ย
ความเรียบร้อย จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาการจัดบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๙)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ อนุมัติแผนพัฒนาการจัดบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๑๒ นัดประชุมครั้งต่อไป
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันอังคารที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี นัดประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

๑๒
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