รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาต
พ.ต.อ.หญิง แกวมณี
นายสมเกียรติ์
นางเจนจิรา
นางสาวนรารักษ
ผูชวยศาสตราจารยพรภัสสร
นายสุเทพ
นางวันวิสาข

ผูไมมาประชุม
๑. นายเอกภพ
๒. นายชินาพัฒน
๓. นายประกาย

ติรประเสริฐสิน
สุโกศล
ฉายพระพักตร
อนันตกาล
บุตรชา
ออนเกิด
ยนตพิมาย
ยนตพิมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

โตมรศักดิ์
พิมพศรีแกว
นาดี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

เจนศิริวงษ

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวกาญจนาภรณ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
เมื่อคณะกรรมการประจํา สํา นั กวิทยบริก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ มาครบองค ประชุ ม แล ว
ประธานการประชุม โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. ดวยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยทานนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมาย
ใหผูอํานวยการสํานักฯ ประสานงานกับ บริษัท ไมโครซอฟ (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อหารือ
เกี่ ย วกับ การจัดทํา ความรวมมือ ในการพัฒ นามหาวิ ทยาลัย ในการนี้ ผู อํา นวยการสํานัก ฯ ได
ดําเนินการประสานและนําผูบริหารของบริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด เขาพบเพื่อหารือ
แนวทางการดําเนินงานรวมกับทานนายกสภามหาวิทยาลัยฯ แลว บริษัทไมโครซอฟท (ประเทศ

๒

ไทย) จํากัด มีความยินดีที่จะจัดอบรม Microsoft Innovation Teacher Workshop For RMUTI
ใน หั ว ข อ Modernize Teaching Pedagogy for Hybrid Learning ให กั บ ค ณ า จ า ร ย ใ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหวางวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยผูผานอบรม
จะไดรับ Certificate จากไมโครซอฟท ประเทศไทย
๒. ดวยบริษัท หัวเวย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ไดเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน และคณะเยี่ยมชมศูน ยนวัตกรรมโซลูชั่นและการเรี ยนรู และรวมประชุมหารื อ
แลกเปลี่ยนวิสัยทัศนการพัฒนาองคความรูในการขับเคลื่อนการใชป ระโยชนจากเทคโนโลยี 5G
สําหรับภาคการศึกษา ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารจี ทาวเวอร แกรนด พระราม ๙
ชั้น ๓๘ ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน เขารวมดวย
๓. ตามที่ปรากฏมีขาววา มีบริษัทที่พัฒนาเกี่ยวกับการเขาออกอาคาร ดวยการสแกนลายนิ้วมือ หรือ
สแกนใบหนา ทําขอมูลลูกคา ๗๐ กวาประเทศ หลุดออกจากจากระบบโดยเฉพาะกับกลุมอุปกรณ
Internet of Things (IoT) ที่ ไ ม มี ก ารเข า รหั ส ข อ มู ล ภายในตั ว อุ ป กรณ เนื่ อ งจาก ข อ จํ า กั ด
ดานคุณสมบัติของอุปกรณ ซึ่งบริษัทนี้รับผิดชอบใหกับหนวยงานรัฐ สนามบินในหลายประเทศ
ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า เรื่ อ งความปลอดภั ย ของข อ มู ล เป น เรื่ อ งที่ ต อ งตระหนั ก เป น อย า งยิ่ ง
โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กําลัง ดําเนินการตรวจสอบทุกระบบ โดยมี ขอเสนอแนะในการ
ใชงาน ควรสํา รองข อมู ล และแลกเปลี่ย นผานไฟลต า ง ๆ ผ านระบบคลาวน หลี ก เลี่ ยงการใช
สื่อขอมูลประเภท Drives ตาง ๆ
๔. สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได รั บ มอบหมายให ห ารื อ กั บ กรุ ง ไทย Next
เรื่อง Smart University (U App)
๕. ดวยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จะจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓”
ทั้ งนี้ คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ไดแตงตั้งผูชว ยศาสตราจารย ดร.อภิช าต ติรประเสริฐ
รวมเปนคณะอนุกรรมการดําเนินงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓” ฝายการจัดงานแบบเสมือนจริง
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
งานบริหารงานทั่วไป ขอถอนวาระเพื่อพิจารณาที่ ๕.๓ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ไดจัดทํารายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่
๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๕ หนา โดยรายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดผานการรับรองเบื้องตน
จากคณะกรรมการประจําสํานักแลว ซึ่งรับรองโดยมีการแกไข จํานวน ๑ ทาน และรับรองโดยไมมีการแกไข
จํานวน ๑๐ ทาน จากผูเขารวมประชุมทั้งหมด ๑๑ ทาน รายละเอียดที่แกไข ดังนี้
หนา ๔ วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๔.๑.๒ รายงานคาปรับหนังสือเกินกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
(๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ขอความเดิม มติคณะกรรมการประจํ าสํ า นัก รับ ทราบ รายงานคา ปรั บ หนั งสื อ เกิน กํ า หนด ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๓ (๑
เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยมีขอเสนอแนะ ใหปรับรูปแบบการรายงานขอมูล โดยให
มีการแสดงยอดคาปรับหนังสือเกินกําหนดคงเหลือดวย
แกไขเปน
มติคณะกรรมการประจํ าสํ า นัก รับ ทราบ รายงานคา ปรั บ หนั งสื อ เกิ น กํ า หนด ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๓ (๑
เมษายน – ๓๐ มิถุน ายน ๒๕๖๓) โดยมีขอ เสนอแนะ ให ปรับ รู ป แบบการรายงานคา ปรั บ
หนังสือเกินกําหนด โดยแสดงขอมูล ทั้งในสวนของเงินนําสงคาปรับหนังสือเกินกําหนดใหกับ
มหาวิทยาลัย และเงินคาปรับเกินกําหนดสงที่ยังคงคางอยู
(เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๒๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานผลการดําเนินการปฏิบัติการแกไขและปองกัน ปการศึกษา ๒๕๖๒
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานการปฏิบัติการแก ไขและปองกั น (PM-38)
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอรายงานผลการดําเนินการปฏิบัติการแกไขและปองกัน ปการศึกษา ๒๕๖๒
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินการปฏิบัติการแกไขและปองกัน
ปการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๑.๒ รายงานผลการดําเนินการตอนรับคณะเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สวส. มทร.อีสาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดวยงานบริหารงานทั่วไป ดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินการตอนรับ คณะเยี่ยมชม ศึกษา
ดูงาน สวส. มทร.อีสาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหการดําเนินงาน เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดําเนินการตอนรับคณะเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สวส. มทร.
อีสาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินการตอนรับคณะเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
สวส. มทร.อีสาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
ด วยสํา นัก วิท ยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริก าร แผนกงานห อ งสมุ ด ได
ดําเนินการทวงคาปรับเกินกําหนดสงเดือนละ ๒ ครั้ง จึงขอรายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนสิงหาคม
๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

๕

๔.๒.๒ รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการอานไมออกเขียนไมได
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ ไดรับอนุมัติงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดําเนิน “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น
โดยมีสถาบันอุ ดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง ๒๕๖๓” เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โครงการพัฒ นา
นวัตกรรมเพื่อลดการอานไมออกเขียนไมได นั้น ในการนี้สํานักฯ งานวิทยบริการ ไดดําเนินโครงการเสร็ จ
เรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลดําเนินโครงการดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการอาน
ไมออกเขียนไมได
๔.๓ รายงานผลการดําเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําเดือนสิงหาคม
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
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
๔.๓.๒ การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU กับ บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายใหผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานกับบริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อหารือแนวทาง
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด
โดยสํานักฯ ไดจัดประชุมหารือแนวทางความรวมมือ รวมกับ บริษัท ไมโครซอฟ (ประเทศไทย) จํากัด แลว
และสํ า นั ก ฯ ได ส ง ร า งบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ (MOU) ให ง านวิ เ ทศสั ม พั น ธ ต รวจสอบ ในการนี้
งานวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและแผน ไดตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือดั งกลาวเรีย บร อย
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU กับ บริษัท
ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด

๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาผลการอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โดย งานบริหารงาน
ทั่วไป)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน ที่ มทร.อีสาน ๑๐๐๐/๓๓๕๖ ลงวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดงบลงทุน นั้น สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น ๒ รายการดังนี้
รายการ
๑. ครุภัณฑสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก ตําบลในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
๒. ครุภัณฑระบบเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร ตําบลในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
๕๗๐,๐๐๐.๓,๓๙๑,๙๐๐.-

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๕.๒ พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามหนังสืองานนโยบายและแผนยุทธศาสตร กองนโยบายและแผน ที่ มทร.อีสาน ๑๑๓๐/๐๑๐๙
ลงวั นที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานตามตั วชี้ วั ดแผนยุ ทธศาสตร และการพั ฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐
กั นยายน ๒๕๖๒) นั้น งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามตั วชี้ วัดแผนยุ ทธศาสตร การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) รายละเอียดดังนี้
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ ตัวชี้วัดกลยุทธ จํานวนรวม ๓ ตัวชี้วัด
- ผลการดําเนินงานบรรลุ
จํานวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓
- ไมบรรลุ
จํานวน ๐ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๐๐.๐๐
- ไมมีขอมูล (N/A : Not Available) จํานวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐

๗

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)
เปาหมายตัวชี้วัด
เปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร / มิติ / ตัวชี้วัด
แผน
มทร.อีสาน

สวส.

สผอ.

งบท

งทส.

ผล

ผูรับผิด
ชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศในยุคดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ คะแนนการประเมินตามเกณฑ EdPEx :
๑๐๐
๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ N/A
สผอ.
Education Criteria for Performance
Excellence
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ รอยละของการประเมินคุณธรรมและความ
๘๒
๘๔ ๘๔ ๘๔ ๘๔ N/A หน.งบท.
โปรงใส (ITA) ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
- ๘๕ ๘๕.๗๑ หน.งทส.
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ รอยละความสําเร็จของการบริหารจัดการ
๗๕
๘๕ ระบบไปสูองคกรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
สาเหตุของตัวชี้วัดที่ไมมีขอมูล (N/A : Not Available) จํานวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
๑. ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑๒ คะแนนการประเมิ น ตามเกณฑ EdPEx : Education Criteria for Performance
Excellence เนื่ องจาก ขอยกเลิ กโครงการ ตามหนังสื อ มทร.อีส าน ๑๓๐๐/๐๒๗๑ ลงวั น ที่ ๑๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอยกเลิกโครงการงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อนําเขากองทุนกูภัยโควิท-๑๙ ชวยนักศึกษา มทร.อีสาน
๒. ตั ว ชี้ วัด ที่ ๑๔ รอ ยละของการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใส (ITA) ในการดํ า เนิน งานของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากผลการประเมินจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ
(ป.ป.ช.)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ.
๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)
๕.๓ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
-ถอนวาระ-

๘

๕.๔ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปตามระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) รหัสเอกสาร : PM-31 คูมือขั้นตอนการทํา งานการแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ในการนี้ สํานักฯ งานบริหารงานทั่ว ไป จึงขอเสนอพิจารณาเห็ น ชอบผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา
๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ดังนี้
ไตรมาสที่ ๑ (มิ.ย - ส.ค. ๒๕๖๓)
ดําเนินการแลว
ระหวางการดําเนินการ
ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ
รวม

จํานวนตัวชี้วัด

รอยละ

๐
๕
๘
๑๓

๐๐.๐๐
๓๘.๔๖
๖๑.๕๔
๑๐๐.๐๐
ขอมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
(ไตรมาสที่ ๑)
๕.๕ พิจารณารายงานวิเคราะหความสําเร็จการดําเนินงานประชาสัมพันธ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยสํานักฯ งานบริหารงานทั่วไป ดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินการวิเคราะหความสําเร็จ
การดํ าเนินงานประชาสัมพันธ สวส. มทร.อีสาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความเรี ยบรอย และมีประสิท ธิภาพ ในการนี้จึง ขอพิจ ารณารายงานวิ เคราะหค วามสําเร็ จ การ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ สวส. มทร.อีสาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๕)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานวิเคราะหความสําเร็จการดําเนินงานประชาสัมพันธ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๙

๕.๖ นัดประชุมครั้งตอไป
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันจันทรที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมีนัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณ
อีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
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