รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผูมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิชาต
๒. พ.ต.อ.หญิง แกวมณี
๓. นายเอกภพ
๔. นายชินาพัฒน
๕. นายประกาย
๖. นายสมเกียรติ์
๗. นางเจนจิรา
๘. นางสาวนรารักษ
๙. ผูชวยศาสตราจารยพรภัสสร
๑๐. นายสุเทพ
๑๑. นางวันวิสาข

ติรประเสริฐสิน
สุโกศล
โตมรศักดิ์
พิมพศรีแกว
นาดี
ฉายพระพักตร
อนันตกาล
บุตรชา
ออนเกิด
ยนตพิมาย
ยนตพิมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เจนศิริวงษ

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ผูไมมาประชุม
ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวกาญจนาภรณ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อคณะกรรมการประจํา สํา นั กวิทยบริก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ มาครบองค ประชุ ม แล ว
ประธานการประชุม โดยผูชวยศาสตราจารยอภิชาต ติรประเสริฐสิน ผูอํานวยการสํานั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. ขอเชิญคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมโครงการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อลดการอานไมออกเขียนไมได ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

๒

๒. จากการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอีส าน มอบหมายให ผูอํ านวยการสํ า นั ก
วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประสานกับ บริ ษั ท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํ า กั ด
เพื่ อ หารือ แนวทางความรว มมือ ระหวา งมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน และ บริ ษั ท
ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด โดยสํานักฯ ไดจัดประชุมหารือแนวทางความรวมมื อ รวมกั บ
บริษัท ไมโครซอฟ (ประเทศไทย) จํากัด แลว โดยสํานักฯ ไดสงรางบันทึกขอตกลงความรว มมือ
(MOU) ใหงานวิเทศสัมพันธตรวจสอบ เพื่อดําเนินการตอไป
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ไดจัดทํารายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่
๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดผานการรับรองเบื้องตนจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักแลว ซึ่งรับรองโดยไมมีการแกไข จํานวน ๙ ทาน จากผูเขารวมประชุมทั้งหมด ๙ ทาน (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๓ สิง หาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใชพลังงานไฟฟา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดําเนินการรวบรวม
สถิติการใช พลังงานไฟฟา ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบการบริหารจัดการ
และควบคุ ม การใช พ ลั ง งานของสํ า นั ก ในการนี้ สํ า นั ก ฯ ขอรายงานสถิ ติ ก ารใช พ ลั งงานไฟฟ า ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๑.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการใชพลังงานไฟฟา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓
(๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
๔.๑.๒ รายงานคาปรับหนังสือเกินกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑
มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ดวยสํานักวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่ วไป ขอรายงานคา ปรั บ
หนังสือเกินกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับหนังสือเกินกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่
๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิ ถุน ายน ๒๕๖๓) โดยมี ข อ เสนอแนะ ให ป รั บ
รูปแบบการรายงานคาปรับหนังสือเกินกําหนด โดยแสดงขอมูล ทั้งใน
สวนของเงินนําสงคาปรับหนังสือเกินกําหนดใหกับมหาวิทยาลัย และเงิน
คาปรับเกินกําหนดสงที่ยังคงคางอยู
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
ด ว ยสํา นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานวิท ยบริ ก าร แผนกงานห อ งสมุ ด ได
ดํา เนิ นการทวงค าปรับ เกิน กํา หนดสง เดื อนละ ๒ ครั้ง จึง ขอรายงานคา ปรั บ เกิน กํา หนดส ง ประจํา เดื อ น
กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ

๔

มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
๔.๓ รายงานผลการดําเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๓
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานัก
วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรายงานการจั ด ทํ า เว็ บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามที่มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดมีการนํา กิจกรรม ๗ส มาใช เพื่อ ยกระดั บ
มาตรฐานขององคกร และตอบสนองนโยบายดานการประหยัดทรัพยากร เปนการเสริมสรางบรรยากาศที่ดีใน
การปฏิบั ติง าน และเสริมสรางภาพลักษณที่ดีขององคก ร โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ มีก าร
ดําเนินงานอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมองคกร โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับการ
ตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น ในการนี้ จึง
ขอรายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส ดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๒ พิจารณารายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๓) (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยสํานักวิท ยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ งานบริหารงานทั่ วไปไดดําเนิน การจั ด ทํ า
รายงานการเงิ น ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิ ถุน ายน ๒๕๖๓)
เรียบรอยแลวนั้น ในการนี้ จึงขอเสนอพิจารณารายงานการเงินดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา

๕

มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่
๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
๕.๓ นัดประชุมครั้งตอไป
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมีนัดประชุมครั้งตอไป วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน
ชั้น ๔ อาคาร 12C
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวกาญจนาภรณ เจนศิริวงษ
ผูจดรายงานการประชุม

นางวันวิสาข ยนตพิมาย
ผูตรวจรายงานการประชุม

