๑
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)
ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.อภิชาต
๒. ผศ.พรภัสสร
๓. นายสุเทพ
๔. นางณัฐชนันย์
๕. นางสาวอุไร
๖. นายสายชล
๗. นางสาวลาแพน
๘. นายธีรธรรม์
๙. นายชัยวัฒน์
๑๐. นางปวีณา
๑๑. นางสาวชนัญชิดา
๑๒. นางสาวอรวรรณ
๑๓. นางวันวิสาข์

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

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวนรารักษ์

บุตรชา

รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกาญจนาภรณ์

เจนศิริวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ 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. ชะลอการเข้าพื้นที่บริการสานักฯ ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง สานัก อาคาร A ชั้น ๒ เนื่องจากสถานที่
ดังกล่าวยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบเครือข่ายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และให้บริการที่เหมาะสม ทั้งนี้
สานักฯ ได้ดาเนิ นการขออนุ มัติงบประมาณสาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ห้ องสานัก ดังกล่าวแล้ว โดยท่านอธิการอนุมัติใน
หลักการ และมอบกองนโยบายและแผนบรรจุ ในงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้หากมีหน่วยงาน
ประสงค์ที่จะให้สานักฯ เข้าดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรเข้าดาเนินการเป็นรายครั้งไป
๒. รถรับ - ส่ง นักศึกษา จากหอพักศึกษา มทร.อีสาน ไปยัง ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง กองพัฒนานักศึกษา
ได้ประสานกองกลาง ขอรับการสนับสนุนรถของมหาวิทยาลัยทั้งหมด จานวน ๕ คัน และบริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น
จากัด ให้การสนับสนุนรถบัสรับ -ส่งนักศึกษาเพิ่มเติมอีก ๒ คัน เป็นประจาทุกวัน เวลาเดินรถ ออกจากหอพักนักศึกษา
มทร.อีสาน รอบที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. รอบที่ ๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ออกจากศูนย์การศึกษาหนองระเวียง รอบที่ ๑ เวลา
๑๒.๓๐ น. รอบที่ ๒ เวลา ๑๗.๑๕ น. และรอบที่ ๓ เวลา ๑๙.๓๐ น.
๓. กองบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่องการกาหนดกรอบระดับตาแหน่งสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าของบุคลากรใน
หน่วยงาน หน่วยงานควรจะต้องมีการกาหนดกรอบระดับตาแหน่งสูงขึ้น เพื่อรองรับสาหรับบุคลากรในงาน ซึ่งเป็นภารกิจ
ของหน่วยงานสานักฯ ให้ครบทุกภารกิจ จากการตรวจสอบข้อมุลการกาหนดกรอบระดับตาแหน่งสูงขึ้น พบว่า สานักฯ
ดาเนินการกาหนดกรอบระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น เพียงแต่เฉพาะงานบริหารงานทั่วไป ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน ๓ ตาแหน่งเท่านั้น ส่วนงานด้านอื่น ๆ เช่น ด้านนโยบายและแผน ด้านงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน ยังไม่ได้
มีการกาหนดกรอบระดับตาแหน่ง เพื่อรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในการดารงตาแหน่งสูงขึ้น ทั้งนี้ หากสานักฯ
มีความประสงค์เพิ่มเติมจานวนกรอบระดับตาแหน่งฯ (ทุกงานในสังกัด) โดยพิจารณาจากขอบเขตภาระงานเป็นหลัก และ
ภาระงานต้ อ งไม่ ซ้ าซ้ อ นกั น สามารถด าเนิ น การจั ด ท าเอกสารและข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และมติ ค วามเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน ไปยังกองบริหารงานบุคคล เพื่อที่จะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. คณะบริหารธุรกิจ สอบถามเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่บริการ ชั้น ๕ สาหรับเรียนออนไลน์
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ โดยข้อ ๔ มอบหมายดังนี้
- มอบหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ดาเนินการจัดหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดทาที่
กั้นระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ พื้นที่ชั้น ๕ อาคาร 12B และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
- มอบหัวหน้างานวิทยบริการและหัวหน้าแผนกศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สารวจ
สถิติการเข้าใช้ ช่วงเปิดเทอม หากเครื่องให้บริการไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ให้นาเสนอต่อผู้อานวยการ
๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เพิ่มวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕.๑๕ พิจารณากาหนดกรอบระดับตาแหน่ง และการประเมินค่างาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด ท ารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรายงานการประชุมฉบั บ ดั งกล่ าวได้ผ่ า นการรับรองเบื้องต้นจากคณะกรรมการบริ ห ารส านัก แล้ ว
ซึ่งรับรองโดยไม่มีการแก้ไข จานวน ๑๒ ท่าน และรับรองโดยมีการแก้ไข จานวน ๑ ท่าน จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
๑๓ ท่าน (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑) รายละเอียดที่แก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๕ วาระที่ ๔.๓.๑ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
ข้อความเดิม รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ RMUTI MOOC และมอบแผนก
งานวิศวกรรมเครือข่าย เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ
แก้ไขเป็น
รั บ ทราบ รายงานสถิ ติ ก ารใช้ บ ริ ก าร งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประจ าเดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๖๓ มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ MOOC และมอบแผนกงานวิศวกรรม
เครือข่าย เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยมีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ คณะกรรมการ
บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ด้ ว ยงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป รั บ ผิ ด ชอบ ให้ บ ริ ก าร ห้ อ งประชุ ม เศตาภรณ์ อี ส าน ชั้ น ๔ อาคาร 12C
แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการวางแผน
การบริหารจัดการอาคารสถานที่ บัดนี้งานบริหารงานทั่วไป ได้สรุปสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือนมิถุนายน
๒๕๖๓
๔.๑.๒ รายงานสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่หน่วยงานภายใน เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการวางแผนการบริหารจัดการและควบคุมการใช้
ทรั พ ยากร บั ด นี้ งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป จึ ง ได้ ส รุ ป สถิ ติ ก ารใช้ เ ครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร Kyocera Ecosys FS-6530MFP
ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาเดือนมิถุนายน
๒๕๖๓
๔.๑.๓ รายงานสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบการรวบรวมสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบการบริหารจัดการและควบคุ มการใช้พลังงานของสานัก บัดนี้ งานบริหารงานทั่วไป
ได้รวบรวมสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๓)

๔.๒ รายงานผลการดาเนินงาน งานวิทยบริการ

๕
๔.๒.๑ สถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ตามที่ ง านวิ ท ยบริ ก าร ด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารงานด้ า นวิ ท ยบริ ก าร ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย น
ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ แสดงถึ ง ผลการให้ บ ริ ก ารด้ า นการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า ว งานวิ ท ยบริ ก าร จึ ง ขอรายงานสถิ ติ
การเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ สถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
๔.๒.๒ รายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนมิถุนายน 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 ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
๔.๓ รายงานผลการดาเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ด้ว ยงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มีภ ารกิจส าคัญคือ ให้ บริการด้านวิศวกรรมเครือข่าย อีเลิ ร์นนิ่งและ
เทคโนโลยี การศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และห้องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์ แก่ห น่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการวางแผน/การบริหารจัดการ การ
ให้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนมิถุนายน
๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๓
๔.๓.๒ รายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการเกี่ยวกับ
การรายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงาน
การจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๖
๕.๑ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (โดย งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประกอบด้ว ย ๓ แผนกงาน ได้ แ ก่ แผนกงานอี เลิ ร์น นิ่ง และเทคโนโลยี
การศึกษา แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย เพื่อให้การดาเนินงานภายใน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ อนุมัติแผนปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕.๒ พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๓ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
มีโครงการทั้งสิ้นจานวน ๒๐ 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 ๒๕๖๓ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดดังแนบ
ในการนี้ขอให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. รายงาน แบบจั ด ท าแผน/รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สงป. ๓๐๑) ดังนี้
๑.๑ รายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการทุกเดือน
๑.๒ เมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จ รายงานแสดงผลตามตัวชี้วัด และผลการดาเนินโครงการตาม
วัตถุประสงค์
๒. รูปเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ ดังนี้
๒.๑ รายงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๓๐ วันหลังโครงการแล้วเสร็จ หัวข้อราย
รายงานดังเอกสารแนบ
๒.๒ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ขอความอนุเคราะห์ให้ปรับแก้รายงาน
และส่งรายงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปรับแก้แทน รายงานตามข้อ ๒.๑
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๓

๗
๕.๓ พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓)
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อให้การดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามระบบการ บริหารจัดการ
คุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คู่มือขั้นตอนการทางานการจัดทางบประมาณและติดตามประเมินผล รหัสเอกสาร : PM22 คู่มือขั้นตอนการทางาน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอพิจารณาเห็นชอบผลการดาเนินงานตาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่
๓) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓) จานวนทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด บรรลุจานวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
๑๒.๕ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ไม่บรรลุ จานวน ๒ ตัวชี้วั ด คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓
ตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูล (N/A : Not Available) จานวน ๑ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗
ตัวชี้วัดที่บรรลุจานวน ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตอบสนองนโยบายไทยแลนด์
๔.๐
๔. ร้อยละความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
อันดับ ๘๕
๘๘
งทส.(รส.)
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการสานักด้วยนโยบายคุณภาพมาตรฐานสากล
๒. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามการจัดการความรู้ อันดับ
๕
๕
งบท.
ในองค์กร
ที่
๓. จานวนองค์ความรู้ที่สามารถนาไปเผยแพร่ในระดับชาติได้
องค์
๑
๒
งบท.
ความรู้

ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุจานวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

หน่วย

แผน

ผล

๘
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

หน่วย

แผน

ตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูล (N/A : Not Available) จานวน ๑ ตัว ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
หน่วย

แผน

ผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสนับสนุนและพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานัก
อันดับที่ ๙๐
๘๕
งบท.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
๑. ร้อยละความสาเร็จของแผนการบริหารและพัฒนา
อันดับที่ ๙๐ ๗๖.๙๒
งบท.
บุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสนับสนุนและพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการสานัก ที่ลดลงเมื่อ
อันดับ
๕
N/A
ทุกฝ่าย
เทียบกับปีก่อนหน้า
ที่
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓)
๕.๔ พิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓)
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามที่งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ติดตามผลการดาเนินงานตามตัว ชี้วัดแผน
ยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) นั้น งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอีส าน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓) รายละเอียดดังนี้
ผลการดาเนิน งานตามแผนยุ ทธศาสตร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ จานวนรวม ๓ ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานบรรลุ
จานวน ๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๙
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
- ไม่บรรลุ

จานวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
จานวน ๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓)
เป้าหมาย
ผล
ผู้รับผิด
ประเด็นยุทธศาสตร์ / มิติ / ตัวชี้วัด
มทร.
สวส.
ชอบ
อีสาน
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 ๓)
๕.๕ พิจารณาผลการสารวจความพึงพอใจการใช้ห้อง/ครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เพื่อให้การดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางานการเตรียมห้องและอุปกรณ์ (PM-27) เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
จึงพิจารณาผลการสารวจความพึงพอใจการใช้ห้อง/ครุภัณ ฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๕)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ผลการสารวจความพึงพอใจการใช้ห้อง/ครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์
ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๖ พิจารณาปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการทางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15)

๑๐
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส านว่ า ด้ว ยบริ ก ารวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บริการวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ยกเลิกประกาศสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่อง
การให้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้การดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอสนอพิจารณาปรับแก้ไขคู่มือขั้นตอนการทางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM15) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๖)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการทางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (PM-15)
๕.๗ พิจารณาความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เพื่อให้การดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางานการจัดการความรู้ (PM-35) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงพิจารณา
ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ ช่วงที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๗)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ช่วงที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)
๕.๘ พิจารณาผลการดาเนินงานตามกระบวนงานที่จะรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอึสาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น สานักฯ กาหนดกระบวนงานที่ต้องการักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ๓ กระบวนงาน
คือ
๑. การให้บริการซ่อมสาธารณูปโภคภายในอาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. การวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
๓. การแก้ปัญหาสมาชิกอินเตอร์เน็ต

๑๑
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอพิจารณาผลการดาเนินงานตามกระบวนงานที่
จะรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๘)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามกระบวนงานที่จะรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๙ พิจารณากระบวนงานที่จะรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามหนังสืองานประกันคุณภาพและประเมินผล สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ มทร.อีสาน
๑๔๐๐/๐๗๓๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอให้หน่วยงานเสนอกระบวนงานที่จะรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยพิจารณาจากกระบวนงานที่มีความสาคัญ และเป็นกระบวนงานหลักในการ
ให้บริการของหน่วยงาน อย่างน้อย ๒ กระบวนงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอพิจารณา
กระบวนงานที่จะรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๙)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ กระบวนงานที่จะรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓
๕.๑๐ พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หัวข้อ การสารองข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เพื่อให้การดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางานการบริหารความเสี่ยง (PM-34) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอ
พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หัวข้อ การสารอง
ข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๐)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หัวข้อ การสารองข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ
๕.๑๑ พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เพื่อให้การดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอเสนอพิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา

๑๒
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ

เห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดบริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

๕.๑๒ พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการจัดบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เพื่อให้การดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการจัดบริ การ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการจัดบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๑๓ พิจารณาประกาศใช้แบบประเมินคุณภาพการดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ISSUE
: 2 (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามคาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๐๒๕/
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการดาเนินงาน สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น คณะกรรมการได้ดาเนินการทบทวน/ปรับปรุงแนวทางและแบบ
สารวจ/แบบประเมินคุณภาพการดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
๑. แบบสารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
๒. แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอพิจารณาประกาศใช้
แบบประเมินคุณภาพการดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ISSUE : 2 (เอกสารประกอบวาระที่
๕.๑๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ประกาศใช้แบบประเมินคุณภาพการดาเนินงานสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ISSUE : 2

๕.๑๔ พิจารณารายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส (ภายใน) ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)

๑๓
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยให้ความสาคัญ
ของการนากิจกรรม ๗ส ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม มาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ สร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน สร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่ว นร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ และมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับ
การตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งสานักได้กาหนดให้มีการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส
(ภายใน) ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น ในการนี้งานบริหารงาน
ทั่วไป จึงขอรายงานผลการตรวจประเมินดังกล่าว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส (ภายใน) ครั้งที่ ๒ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒
๕.๑๕ พิจารณากาหนดกรอบระดับตาแหน่ง และการประเมินค่างาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามหนั งสื อ กองบริ ห ารงานบุ ค คล เลขที่ มทร.อีส าน ๑๑๔๐/๙๔๖ ลงวัน ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ให้หน่วยงานดาเนินการส่งเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณากาหนดกรอบระดับตาแหน่ง และการ
ประเมินค่างาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกันสานักมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงาน
ระดั บ แผนกงานภายใน จึ ง ขอเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งบุ ค ลากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น การก าหนดกรอบระดั บ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น
เพื่อสอดคล้องกับพันธกิจของสานัก ดังนี้

หน่วยงาน

ตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง

จานวน
ตาแหน่ง
(อัตรา)

งานบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ- หัวหน้างาน

๑

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ- ด้านธุรการ

๑

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ- ด้านบริหารงานทั่วไป

๑

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ- ด้านนโยบายและแผน

๑

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ-ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

๑

บรรณารักษ์

ชานาญการ- หัวหน้างาน

๑

บรรณารักษ์

ชานาญการ- ด้านวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

๑

บรรณารักษ์

ชานาญการ- ด้านวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

๑

งานวิทยบริการ

๑๔
หน่วยงาน

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จานวน
ตาแหน่ง
(อัตรา)

ตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

ชานาญการ- ด้านอบรมแหล่งเรียนรู้

๑

นักวิชาการศึกษา

ชานาญการ- ด้านส่งเสริมการเรียนรู้

๑

นักวิชาการศึกษา

ชานาญการ- ด้านสารสนเทศท้องถิ่น

๑

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ- ด้านบริการสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชานาญการ- ด้านบริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๑

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑

ชานาญการ- หัวหน้างาน

๑

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชานาญการ- ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

๑

นักวิชาการศึกษา

ชานาญการ- ด้านงานออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน
ชานาญการ- ด้านงานศูนย์ทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชานาญการ- ด้านงานออกแบบและพัฒนาระบบ

๑

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชานาญการ- ด้านงานบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

๑

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชานาญการ- ด้านงานบริหารจัดการระบบเครือข่าย

๑

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชานาญการ- ด้านงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

๑

นักวิชาการศึกษา

รวม

๑

๒๑

หมายเหตุ
ระดับชานาญการหัวหน้างาน

๓

ระดับชานาญการ

๑๘

รวม

๒๑

(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ มอบหมายทุกฝ่าย ทบทวนกรอบระดับตาแหน่งและการประเมินค่างาน
ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม และส่งกลับไปยังฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๕.๑๖ นัดประชุมครั้งต่อไป

๑๕
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี นัดประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

นางสาวกาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

