๑
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)
ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ดร.อภิชาต
๒. ผศ.พรภัสสร
๓. นางสาวนรารักษ์
๔. นายสุเทพ
๕. นางณัฐชนันย์
๖. นายสายชล
๗. นางสาวลาแพน
๘. นายธีรธรรม์
๙. นางปวีณา
๑๐. นางสาวอรวรรณ
๑๑. นางวันวิสาข์

ติรประเสริฐสิน
อ่อนเกิด
บุตรชา
ยนต์พิมาย
ฉายะพงษ์
สารนอก
กลิ่นพยอม
โรจนรุ่งสถิตย์
นาดี
พรตะคุ
ยนต์พิมาย

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ
รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานวิทยบริการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าแผนกงานธุรการสานัก
หัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หัวหน้าแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวอุไร
๒. นายชัยวัฒน์
๓. นางสาวชนัญชิดา

แสงศิริ
แดงจันทึก
เลิศจะบก

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกาญจนาภรณ์

เจนศิริวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อคณะกรรมการบริ ห ารส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มาครบองค์ประชุมแล้ ว ประธาน
การประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
นัดหมายลงนาม MOU ในวัน ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ภายหลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน จังหวัดกรุงเทพฯ
๒. ด้วยสภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ สานักฯ ประสานกับ บริษัท หัวเหว่ย (ประเทศไทย) จากัด เข้ามา
ศึกษาโครงสร้างระบบ IT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และนามาพิจารณาจัดทาแผนร่วมกัน โดยเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ บริษัทหัวเหว่ย ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสานักฯ
๓. การเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แต่งตั้ งคณะกรรมการเตรีย มความพร้อมเพื่อการเป็นมหาวิทยาลั ยในกากับของรัฐ ทั้งนี้ขอให้ บุคลากร
จัดเตรียมข้อมูล ภาระงานเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
๔. ขอให้เตรียมข้อมูลสาหรับการตรวจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams หรือ Zoom โดยขอใช้งบประมาณเงิน
รายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. สานักฯ อยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ไร้สัมผัส โดยจัดหาจานวน ๒ เครื่อง จัดวาง
ไว้บริเวณทางเข้าห้องสมุด ชั้น ๑ อาคาร 12B และห้องงานบริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ อาคาร 12C
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด ท ารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริ ห ารส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธ ที่ ๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑๑ หน้ า โดยรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้ผ่ านการรับรองเบื้องต้นจากคณะ
กรรมการบริ ห ารส านักแล้ว ซึ่งรั บ รองโดยไม่มีการแก้ไข จานวน ๑๒ ท่าน จากผู้ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ ท่าน
(เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

๓
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ

รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือนกันยายน 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
กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือนกันยายน
๒๕๖๓
๔.๑.๒ รายงานสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่หน่วยงานภายใน เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการวางแผนการบริหารจัดการ และควบคุมการใช้
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
ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาเดือนกันยายน
๒๕๖๓
๔.๑.๓ รายงานผลการตรวจเช็คความพร้อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย ครั้งที่ ๓ ประจางบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามคาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ๐๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง คณะกรรมการตรวจเช็คความพร้อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
จึงขอรายงานผลการตรวจเช็คความพร้อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย ครั้งที่ ๓ ประจางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ

๔
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ

รับทราบ รายงานผลการตรวจเช็คความพร้อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ระงับ
อัคคีภัย ครั้งที่ ๓ ประจางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๑.๔ รายงานค่าปรับหนังสือเกินกาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
ด้ว ยงานบริห ารงานทั่วไป ขอรายงานค่าปรับหนังสื อเกินกาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จึงขอรายงานค่าปรับหนังสือเกินกาหนด (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๑.๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานค่าปรับหนังสือเกินกาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
๔.๒ รายงานผลการดาเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ รายงานสถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนกันยายน 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 ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนกันยายน
๒๕๖๓
๔.๒.๒ รายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนกันยายน 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 ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๓
๔.๓ รายงานผลการดาเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนกันยายน 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 ประจาเดือนกันยายน
๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)

๕
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือน
กันยายน ๒๕๖๓
๔.๓.๒ รายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการเกี่ยวกับ
การรายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงาน
การจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาแผนและขั้นตอนงานประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อให้การดาเนินงานแผนและขั้นตอนงานประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานบริหารงาน
ทั่ว ไป จึ งขอเสนอแผนและขั้น ตอนงานประชาสั มพั นธ์ ส านั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ แผนและขั้นตอนงานประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๕.๒ พิจารณาแนวทางการดาเนินงานกิจกรรม ๗ ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ( CEO) ครั้ ง ที่
๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการดาเนินงานกิจกรรม ๗ส มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) นั้น เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานกิจกรรม ๗ส ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดที่แก้ไข ดังนี้
๑. ส่ ว นงานสนั บ สนุ น การเรี ยนการสอน ต้องผ่ า นเกณฑ์ การพิ จารณาจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ๗ส ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (หน้า ๑๑)
๒. มาตรฐาน ๗ส : การบริหารจัดการกิจกรรม ๗ส (หน้า ๒๘)

๖
• มีการติดตามการดาเนินงานกิจกรรม ๗ส ในที่ประชุมหน่วยงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ
๑ ครั้ง
• มีการประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน
• มีการประชาสัมพันธ์คาขวัญหรือข้อความรณรงค์กิจกรรม ๗ส
• มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร ๗ส ดีเด่น
๓. มาตรฐาน 7ส : ประเภทสานักงาน ตรวจรวมกับประเภทวัสดุสานักงาน (หน้า ๓๖)
ในการนี้ จึงขอเสนอพิจารณาแนวทางการดาเนินงานตามคู่มือการดาเนินงานกิจกรรม ๗ส มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑) ดังนี้
๑. มีการประชาสัมพันธ์คาขวัญหรือข้อความรณรงค์กิจกรรม ๗ส
๒. มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร ๗ส ดีเด่น
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ แนวทางการดาเนินงานกิจกรรม ๗ ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕.๓ พิจารณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (ปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และเป็นไประบบการบริหารจัดการคุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คู่มือขั้นตอนการทางาน การ
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร PM-31 งานบริหารงานทั่วไปจึงขอปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของสานักฯ จึงขอเสนอ
พิจารณาเห็นชอบแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) (ปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (ปรับปรุง ครั้งที่ ๒)
๕.๔ พิจารณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อให้การดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไประบบการบริหารจัดการ
คุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คู่มือขั้นตอนการทางาน การแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร PM-31 งานบริหารงาน
ทั่ว ไป จึ งขอเสนอ พิจารณาแผนบริ ห ารและพัฒ นาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

๗
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ

เห็นชอบ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๕ พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อให้การดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไประบบการบริหารจัดการ
คุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คู่มือขั้นตอนการทางานการจัดทางบประมาณและติดตามประเมินผล รหัสเอกสาร :
PM-22 คู่มือขั้นตอนการทางาน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอพิจารณาเห็นชอบผลการดาเนินงานตาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่
๔) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๕-๑)
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) จานวนทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด บรรลุจานวน ๑๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
๕๘.๓๓ ไม่บรรลุ จานวน ๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูล (N/A : Not Available) จานวน ๒ ตัว คิด
เป็นร้อยละ ๘.๓๔ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๕-๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)
๕.๖ พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (โดย
งานบริหารงานทั่วไป)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของสานัก และเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน แล้วนั้น โดยคณะกรรมการ ตามคาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ๐๐๔๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาและประเมินแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวนรวม ๑๒ โครงการ/กิจกรรม (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๖)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา

๘
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ

เห็นชอบ แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๗ พิจารณาผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามหนังสือที่ มทร.อีสาน ๑๐๐๐/๓๕๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง งบประมาณเงินรายได้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) นั้น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน ดังนี้
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๕,๓๒๑,๒๐๐
ค่าใช้สอย
๒,๓๒๑,๒๐๐
๑. ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาระบบบริการทรัพยากร (ERP)
๔๘๐,๐๐๐
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาระบบบริการการศึกษา (ESS)
๔๘๑,๕๐๐
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓. ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาระบบติดตามโครงการออนไลน์
๔๑๗,๓๐๐
(OPT) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๔. ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
๓๔๒,๔๐๐
ตัดสินใจ (BI) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๕. ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาระบบสืบค้นข้อมูลเชิงอัตโนมัติ (E๖๐๐,๐๐๐
Documents) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ค่าวัสดุ
๓,๐๐๐,๐๐๐
๑. ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการและโปแรมออมฟิศ
๑,๘๐๐,๐๐๐
๒. ชุดโปรแกรมและกาจัดภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์
๑,๒๐๐,๐๐๐
งบประมาณเงินรายได้ งานบริหารสินทรัพย์
๕,๖๕๒,๑๐๐
ค่าใช้สอย
๒,๖๕๒,๑๐๐
๑. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
๒,๕๐๐,๐๐๐
๒. ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์และ
๑๕๒,๑๐๐
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ
ค่าวัสดุ
๓,๐๐๐,๐๐๐
๑. วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
๓,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ
๑๐,๙๗๓,๓๐๐

๙
ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตาม
กรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกาหนด
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.๘ พิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) (เพิ่มเติม)
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามที่งานบริหารงานทั่วไป รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)
หนังสืองานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ที่ มทร.อีสาน ๑๑๓๐/๐๑๐๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๓ เรื่อง ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) นั้น งานบริหารงานทั่วไป
จึงขอรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) แล้วเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๓ นั้น
โดย ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑๔ ร้ อ ยละของการประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส (ITA) ในการดาเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากรอจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไม่มีข้อมูล (N/A : Not
Available) บั ด นี้ ได้ รั บ แจ้ ง ผลการประเมิ น ITA มทร.อี ส าน ได้ ๙๑.๒๙ คะแนน ระดั บ A จึ ง ขอรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) (เพิ่มเติม) ดังนี้
จากเดิม
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ไตรมาส ๔ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ จานวนรวม ๓ ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานบรรลุ
จานวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
- ไม่บรรลุ
จานวน ๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐
- ไม่มีข้อมูล (N/A : Not Available)
จานวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
เป็น
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ไตรมาส ๔ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ จานวนรวม ๓ ตัวชีว้ ัด
- ผลการดาเนินงานบรรลุ
จานวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗
- ไม่บรรลุ
จานวน ๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐
- ไม่มีข้อมูล (N/A : Not Available)
จานวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

๑๐
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๘)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) (เพิ่มเติม)
๕.๙ พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๔ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
มีโครงการทั้งสิ้นจานวน ๒๐ โครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนิ น งานโดยให้ ทุกหน่ ว ยงานรายงานตามแบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สงป. ๓๐๑) ทุกเดือน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการดาเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๔ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๙)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๔
๕.๑๐ พิจารณางบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อให้การดาเนิ นงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไประบบการบริห ารจัดการ
คุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คู่มือขั้นตอนการทางาน การบริหารตอนการทางาน PM-28 งานบริหารงานทั่วไป
จึงขอเสนอพิจารณางบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๐)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ งบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (งบดาเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) มอบงานบริหารงานทั่วไป
ปรับจานวนเงินเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน

๑๑
๕.๑๑ พิจารณารายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓) (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปได้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานการเงิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอพิจารณา
รายงานการเงินดังกล่าว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ รายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑
กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
๕.๑๒ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ อนุมัติแผนปฏิบัติการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๕.๑๓ พิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
(โดย สานักงานผู้อานวยการ)
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีคาสั่งแต่งตั้ง นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย ปฏิบัติหน้าที่
รักษาราชการหัว หน้าสานักงานผู้อานวยการ ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น ทั้งนี้เพื่อให้การ
ดาเนิน งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอ นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ อีกวาระหนึ่ง (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ เสนอ นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการหัวหน้า
สานักงานผู้อานวยการ อีกวาระหนึ่ง (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๔)

๑๒
๕.๑๔ นัดประชุมครั้งต่อไป
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี นัดประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
นางสาวกาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

