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

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

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ
หัวหน้างานวิทยบริการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. จากการประชุ ม คณะกรรมการกฎหมาย การออกประกาศประชุ ม ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยใช้
Application ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ในการประชุมสามารถลงคะแนน ลับและไม่ลับได้ ในขณะนี้ สานักฯ ได้รับ
มอบหมายในการจัดซื้อ zoom โดยจะได้แจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป
๒. คณะรัฐมนตรี ประกาศขยายเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
๒๕๖๒ ในหมวด ๒ การคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หมวด ๓ สิ ท ธิ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หมวด ๕
การร้ อ งเรี ย น หมวด ๖ ความรั บ ผิ ด ทางแพ่ง หมวด ๗ บทก าหนดโทษ และความในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖
ทีเดิมจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ออกไปอีก ๑ ปี ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เสนอ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน แต่ขอให้ สานักฯเตรียมความ
พร้อมเพื่อประกาศใช้ต่อไป
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด ท ารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรายงานการประชุมฉบั บ ดังกล่ าวได้ผ่ า นการรับรองเบื้องต้นจากคณะกรรมการบริห ารส านัก แล้ ว
ซึ่งรับรองโดยไม่มีการแก้ไข จานวน ๑๓ ท่าน จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๓ ท่าน (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยไม่มีการแก้ไข
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด ท ารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม

๓
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรายงานการประชุมฉบั บ ดังกล่ าวได้ผ่ า นการรับรองเบื้องต้นจากคณะกรรมการบริห ารส านัก แล้ ว
ซึ่งรับรองโดยไม่มีการแก้ไข จานวน ๑๓ ท่าน จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๓ ท่าน (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๖๓
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบ ให้บริการ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ และโถงชั้น ๑ อาคาร
12C แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการ
วางแผน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ บัดนี้งานบริหารงานทั่วไป ได้ส รุปสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C
ประจาเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือนมีนาคม
และเมษายน ๒๕๖๓
๔.๑.๒ รายงานสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๖๓
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 ยเอกสาร Kyocera Ecosys FS-6530MFP
ประจาเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาเดือนมีนาคม
และเมษายน ๒๕๖๓

๔
๔.๑.๓ รายงานผลรับรู้ข่าวสารและกิจกรรมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป ดาเนินการจัดทารายงานผลรับรู้ข่าวสารและกิจกรรมของสานัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาผลวิเคราะห์จากการสารวจเป็นข้อมูลนาไปใช้ ปรับปรุง/แก้ไข ในการพัฒนาองค์กรและ
วางแผนดาเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป ในการนี้ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอ รายงานผลรับรู้ข่าวสารและกิจกรรม
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานผลรับรู้ข่าวสารและกิจกรรมของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๑.๔ รายงานสถิติงานสารบรรณ ประจาเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดาเนินงานตาม
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้การดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางาน การสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กร (PM-30) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงขอรายงานสถิติงานสารบรรณ
ประจาเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สถิติหนังสือรับ-ส่ง ประจาเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สารบรรณ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เดือน
หนังสือรับ หนังสือส่ง หนังสือรับ หนังสือส่ง
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จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติงานสารบรรณ ประจาเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๓

๕
๔.๒ รายงานผลการดาเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ สถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๖๓
งานวิทยบริ การ ดาเนิ นการให้ บริการงานด้านวิทยบริการ ได้แก่ ห้ องสมุด ศูนย์การเรียนด้ว ยตนเอง
เพื่อแสดงถึงผลการให้บริการด้านการเข้าใช้บริการดังกล่าว งานวิทยบริการ จึงขอรายงานสถิติ การเข้าใช้บริการงานวิทย
บริการ ประจาเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ สถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนมีนาคมและ
เมษายน ๒๕๖๓
๔.๒.๒ รายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๖๓
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 ประจาเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๒.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๖๓
๔.๒.๓ รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมอบรมการใช้ บ ริ ก ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้วยงานวิทยบริการ ได้จัดทารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมอบรมการใช้บริการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น งานวิทยบริการ จึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรมอบรม
การใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมการใช้บริการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๒.๔ รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้ว ยแผนกงานห้ อ งสมุ ด งานวิ ทยบริก าร ได้ จั ดท ารายงานสรุ ปผลการจั ด กิจ กรรมอบรมการใช้ง าน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น แผนกงานห้องสมุดจึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรม
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๖
๔.๒.๕ รายงานผลการดาเนินงานโครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรม
ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร
ด้วยแผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ ได้จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการห้องสมุดมีชีวิต
(Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น แผนก
งานห้ องสมุดจึ งขอรายงานผลการดาเนิ นงานโครงการห้ องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรม
ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๕)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานโครงการห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) :
Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร
๔.๒.๖ รายงานผลการดาเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว Green Library
ด้วยแผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ ได้จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว
Green Library เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น แผนกงานห้องสมุดจึงขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว
Green Library (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๖)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว Green Library
๔.๓ รายงานผลการดาเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๖๓
ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจสาคัญคือ ให้บริการด้านแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย แผนกงาน
อีเ ลิ ร์ น นิ่ ง และเทคโนโลยี ก ารศึก ษา แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ ห าร และห้ อ งปฏิ บัติ ก ารคอมพิว เตอร์
แก่หน่ วยงานภายใน และหน่ วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้ ได้ข้อมูลส าหรับการ
วางแผน/การบริหารจัดการ การให้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ
รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือน
มีนาคมและเมษายน ๒๕๖๓
๔.๓.๒ รายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการเกี่ยวกับ
การรายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงาน
การจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๗
๔.๓.๓ รายงานผลการดาเนินงานการใช้งานผ่าน Application RMUTI One
ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ได้ดาเนินงานพัฒนาการใช้
ผ่ า น Application RMUTI One ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ บ นระบบปฏิ บั ติ ก าร Android และระบบปฏิ บั ติ ก าร iOS
เรีย บร้ อยแล้ ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๓-๑) และทาหนังสื อเพื่อประชาสั มพันธ์การใช้งานผ่าน Application
RMUTI One พร้อมแนบคู่มือการติดตั้ง Application RMUTI One แจ้งทุกหน่วยงาน (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๓๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานการใช้งานผ่าน Application RMUTI
One
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณารายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปได้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานการเงิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอพิจารณารายงาน
การเงินดังกล่าว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ รายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ (๑
มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
๕.๒ พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
มีโครงการทั้งสิ้นจานวน ๒๒ โครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนิ น งานโดยให้ ทุกหน่ ว ยงานรายงานตามแบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สงป. ๓๐๑) ทุกเดือน
ส านั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ขอรายงานผลการดาเนิ นงานตามตามแผนปฏิบัติ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๒ (เอกสารประกอบวาระที่
๕.๒)
ในการนี้ขอให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. รายงาน แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สงป. ๓๐๑) ดังนี้
๑.๑ รายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการทุกเดือน

๘
๑.๒ เมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จ รายงานแสดงผลตามตัวชี้วัด และผลการดาเนินโครงการ
ตามวัตถุประสงค์
๒. รูปเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ ดังนี้
๒.๑ รายงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๓๐ วันหลังโครงการแล้วเสร็จ หัวข้อราย
รายงานดังเอกสารแนบ
๒.๒ กรณีมีการเปลี่ ย นแปลงเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ขอความอนุเคราะห์ ให้ ปรับแก้
รายงานและส่งรายงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปรับแก้แทน รายงานตาม
ข้อ ๒.๑
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๒
๕.๓ พิ จ ารณาเห็ น ชอบผลการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) (โดย
งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อให้การดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไประบบการบริหารจัดการ
คุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คู่มือขั้นตอนการทางานการจัดทางบประมาณและติดตามประเมินผล รหัสเอกสาร :
PM-22 คู่มือขั้นตอนการทางาน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอพิจารณาเห็นชอบผลการดาเนินงานตาแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาสานัก
วิทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ไตรมาสที่ ๒)
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) จานวนทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด บรรลุจานวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
๑๒.๕๐ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ เห็นชอบผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒)

๙
๕.๔ พิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) (โดย งานบริหารงาน
ทั่วไป)
ตามที่ ง านนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน
ตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) นั้น งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) รายละเอียดดังนี้
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ จานวนรวม ๓ ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานบรรลุ
จานวน ๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
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. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒)
เป้าหมาย
ผล
ผู้รับผิด
ประเด็นยุทธศาสตร์ / มิติ / ตัวชี้วัด
ชอบ
มทร.อีสาน สวส.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ไปสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx : Education
๑๕๐
๑๕๐ อยู่ระหว่าง
สผอ.
ดาเนินการ
Criteria for Performance Excellence
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ร้อยละของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๘๔
๘๔ อยู่ระหว่าง หน.งบท.
ดาเนินการ
(ITA) ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ ร้อยละความสาเร็จของการบริหารจัดการระบบไปสู่
๘๕
๘๕ อยู่ระหว่าง หน.งทส.
ดาเนินการ
องค์กรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒)

๑๐
๕.๕ พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ.
๒๕๖๔) (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามหนังสือที่ มทร.อีสาน ๑๑๓๐/๐๐๒๖ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง นาส่งแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) พร้อมคู่มือตัวชี้วัด เพื่อการถ่ายทอด
ลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งหนังสือดังกล่าวขอให้หน่วยงานทบทวนแผนของหน่วยงานและปรับปรุง เพื่อให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนงานของมหาวิทยาลัย นั้น
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าว สานักรับผิดชอบตัวชี้วัด จานวน ๓ ตัว ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ / มิติ / ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิด
ชอบ
มทร.อีสาน สวส. สผอ. งบท งทส.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx :
๑๕๐
๑๕๐ ๑๕๐ สผอ.
Education Criteria for Performance
Excellence
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ร้อยละของการประเมินคุณธรรมและ
๘๔
๘๔
- ๘๔ - หน.งบท.
ความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
- ๘๕ หน.งทส.
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ ร้อยละความสาเร็จของการบริหารจัดการ
๘๕
๘๕
ระบบไปสู่องค์กรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดตามคารับรองดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดที่สานักฯ ได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔
(ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ซึ่งผ่านการทบทวนแผนตามหนังสือที่ มทร.อีสาน ๑๓๐๐/๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ซึ่งหนังสือดังกล่าว กาหนดให้บุคลากรทุกท่านทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) และได้รับอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ในการนี้ จึ งเสนอพิ จ ารณา ใช้ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) และนาแผนดังกล่าว
ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑๑
๕.๖ พิจารณาขอเสนอรายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษา ESS (โดย งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ตามหนังสือสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษา ขอส่งรายละเอียดการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริการการศึกษา ESS นั้น (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๖-๑ และ ๕.๖-๒)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ได้ดาเนินการประสานบริษัท
เพื่อให้ข้อมูลการประเมินราคาการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษา ESS เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระ
ที่ ๕.๖-๓ และ ๕.๖-๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ รายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษา ESS
๕.๗ พิจารณาขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ มทร.อีสาน (โดย งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ตามหนังสื องานประชาสั มพัน ธ์และเผยแพร่ กองกลาง ที่ มทร.อีสาน ๑๑๔/ว๐๓๐ ลงวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๓ ขอความอนุเคราะห์ร ายชื่อคณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ มทร.อีสาน นั้น (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๕.๗)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ มทร.อีสาน ดังนี้
๑. นายสายชล
สารนอก
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. นายธีรธรรม์
โรจนรุ่งสถิตย์ หัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๓. นายชัยวัฒน์
แดงจันทึก
หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
๔. นางปวีณา
นาดี
หัวหน้าแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา
๕. นางสาวมยุรี
รุนสูงเนิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๖. นายมาโนช
อุทรส
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๗. นายจักรพงษ์
ทาวะรมณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๘. นายภัทรพล
ตันติวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๙. นายสุขสันต์
พรมวรรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๐. นายมงคล
ทองคา
วิศวกร
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ เสนอเพิ่ม ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ ร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ มทร.อีสาน

๑๒
๕.๘ พิจารณากาหนดวันประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (โดย สานักงานผู้อานวยการ)
สานักงานผู้อานวยการ จะดาเนินการจัดประชุม บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ อาคารสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ประชุมบุคลากรสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่
๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๕.๙ พิจารณารายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หัวข้อ การสารองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงาน
ทั่วไป)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เพื่อให้การดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางานการบริหารความเสี่ยง ( PM-34) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอ
พิจารณารายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อ การสารองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๙)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็น ชอบ รายงานความก้า วหน้า การดาเนิน งานตามแผนบริ หารความเสี่ยง
สานัก วิทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ หัว ข้อ การส ารองข้อมูล ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม บ ริ ห า ร
ความเสี่ยงหัวข้อการสารองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติต่อใน ปีการศึกษา
๒๕๖๓
๕.๑๐ พิจารณารายงานการดาเนินงานตามปฏิทินการดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางาน งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เพื่อให้การดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( PM-15) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอเสนอพิจารณาผลการดาเนินงานตามปฏิทินการดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางานงานวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๐)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ รายงานการดาเนินงานตามปฏิทินการดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการ
ท างาน งานวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (PM-15) ปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๖๒

๑๓
๕.๑๑ พิจารณาผลการสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการงานบริหาร
งานทั่วไป ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เพื่อให้ ก ารดาเนิ น งานตามคู่มื อขั้น ตอนการทางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ( PM-15) เป็ นไปด้ว ย
ความเรี ยบร้อย จึงขอเสนอพิจ ารณาผลการสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ
งานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ผลการสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของ
ผู้ใช้บริการงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มอบหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนาข้อเสนอแนะมาจัดทาแผนพัฒนาการจัดบริการในระดับงาน
๕.๑๒ พิจารณาผลการสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เพื่อให้ ก ารดาเนิ น งานตามคู่มื อขั้น ตอนการทางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ( PM-15) เป็ นไปด้ว ย
ความเรี ยบร้อย จึงขอเสนอพิจ ารณาผลการสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ผลการสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของ
ผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๒
๕.๑๓ พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางาน (PM) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เพื่อให้ ก ารดาเนิ น งานตามคู่มือขั้น ตอนการทางาน ( PM) เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย จึง เสนอ พิ จารณาปฏิทินการ
ดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางาน (PM) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานตามคู่ มื อ ขั้ น ตอนการท างาน (PM)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๔
๕.๑๔ พิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เพื่อให้การดาเนิน งานตามคู่มือขั้น ตอนการทางานการจัดการความรู้ (PM-35) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอ
พิจ ารณา (ร่ าง) แผนการจัดการความรู้ สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๕.๑๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็ น ชอบ (ร่ า ง) แผนการจั ด การความรู้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕.๑๕ พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒ - ๓) (โดย งานบริหารงาน
ทั่วไป)
เพื่อให้การดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไประบบการบริหารจัดการ
คุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) รหัสเอกสาร : PM-31 คู่มือขั้นตอนการทางาน การแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
งานบริ ห ารงานทั่วไป จึ งขอเสนอพิจารณาเห็ นชอบผลการดาเนินงานตามแผนบริห ารและพัฒ นา
บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒ - ๓) ดังนี้
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒ – ๓)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒ - ๓
(ปีการศึกษา มิ.ย ๖๒ -ส.ค.๖๒)
(ปีการศึกษา ก.ย.๖๒ - ก.พ.๖๓)
จานวนตัวชี้วัด
ร้อยละ
จานวนตัวชี้วัด
ร้อยละ
ดาเนินการแล้ว
๓
๒๓.๐๘
๙
๓๘.๔๖
ระหว่างการดาเนินการ
๑
๗.๖๙
ยังไม่ถึงระยะเวลาดาเนินการ
๑๐
๗๖.๙๒
๓
๒๓.๐๗
รวม
๑๓
๑๐๐.๐๐
๑๓
๑๐๐.๐๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๓

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒ - ๓)

๑๕
๕.๑๖ พิจารณารายงานความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้ ว ยงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานความพึ ง พอใจ ความไม่ พึ ง พอใจ และ
ความผูกพันของบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อนาผลวิเคราะห์
จากการสารวจเป็นข้อมูลนาไปใช้ ปรับปรุง/แก้ไข ในการพัฒนาองค์กรด้านระบบบริหารงานบุคคล ต่อไป ในการนี้
งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอรายงานความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๖)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็ น ชอบ รายงานความพึ ง พอใจ ความไม่ พึ ง พอใจ และความผู ก พั น ของ
บุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๑๗ นัดประชุมครั้งต่อไป
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็ น ชอบ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี นัดประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวกาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนต์พิมาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

