๑
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.อภิชาต
๒. ผศ.พรภัสสร
๓. นางสาวนรารักษ์
๔. นางสาวอุไร
๕. นางรัชดาพร
๖. นายรัญชน์
๗. นางสาวลาแพน
๘. นายชัยวัฒน์
๙. นางสาวอาภาพร
๑๐. นายธีรธรรม์
๑๑. นางสาวอรวรรณ
๑๒. นางสาวชนัญชิดา
๑๓. นายสุเทพ

ติรประเสริฐสิน
อ่อนเกิด
บุตรชา
แสงศิริ
บุญไมตรี
แถวโสภา
กลิ่นพยอม
แดงจันทึก
สุประดิษฐ์
โรจนรุ่งสถิตย์
พรตะคุ
เลิศจะบก
ยนต์พิมาย

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
รักษาการแทนหัวหน้างานวิทยบริการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าแผนกงานธุรการสานัก
หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หัวหน้าแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายทศพล

บุญใส

หัวหน้าแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและ
เทคโนโลยีการศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกาญจนาภรณ์
๒. นายสายชล

เจนศิริวงษ์
สารนอก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อคณะกรรมการบริ ห ารส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มาครบองค์ประชุมแล้ ว ประธาน
การประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. ผู้ อ านวยการส านั ก ฯ ติ ด ภารกิ จ ร่ ว มต้ อ นรั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศ ร เนาวนนท์ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกิจการสภา มทร.อีสาน ในการประชุมหารือเตรียม
ความพร้อมทาพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้ง ๒ สถาบัน จึงเลื่อนประชุมเป็นเวลา ๑๐.๐๐ น.
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
เลขานุการคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดยรายงานการประชุมฉบั บ ดัง กล่ าวได้ผ่ านการรับรองเบื้อ งต้นจากคณะกรรมการบริห ารส านั ก ฯ แล้ ว ซึ่งรับรอง
โดยไม่มีการแก้ไข จานวน ๑๔ ท่าน จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๔ ท่าน (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยไม่มี
การแก้ไข
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เลขานุการคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้ผ่านการรับรองเบื้องต้นจากคณะกรรมการบริหารสานัก ฯ แล้ว
ซึ่งรับรองโดยไม่มีการแก้ไข จานวน ๑๓ ท่าน จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๓ ท่าน (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยไม่มีการแก้ไข

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เลขานุ ก ารคณะ
กรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหาร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๓.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๖๒
๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอรายงานผลการปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการ
บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพือ่ โปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยงานบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบ ให้บริการห้องประชุมเศตาภรณ์อีสานชั้น ๔ และโถงชั้น ๑ อาคาร
12C แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการ
วางแผน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ บัดนี้ งานบริหารงานทั่วไป ได้สรุปสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12 C
ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒

๔
๔.๑.๒ รายงานสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้ ว ยงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป รั บ ผิ ด ชอบการใช้ เ ครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร Kyocera ประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยีส ารสนเทศ แก่ห น่ ว ยงานภายในเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับการวางแผนการบริห ารจัดการ และควบคุม
การใช้ทรัพยากร บัดนี้งานบริหารงานทั่วไป จึงได้สรุปสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Ecosys FS-6530MFP
ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาเดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๑.๓ รายงานผลความพึงพอใจในการต้อนรับคณะเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ด้ ว ยงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ได้ ด าเนิ น การต้ อ นรั บ คณะครู และนั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สุ ร นารี
จ.นครราชสีมา เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลความพึงพอใจในการต้อนรั บคณะเยี่ยมชม/
ศึกษาดูงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เอกสารประกอบวาระ
ที่ ๔.๑.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รั บทราบ รายงานผลความพึงพอใจในการต้อนรั บคณะเยี่ยมชม/ศึกษาดู ง าน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
๔.๒ รายงานผลการดาเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ สถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
งานวิ 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 พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ สถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๒
๔.๒.๒ รายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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 พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๒.๒)

๕
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๓ รายงานผลการดาเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้ว ยงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มีภ ารกิจส าคัญคือ ให้ บริการด้านแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์
แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการวางแผน/การบริหารจัดการ การให้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานสถิติการใช้
บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก ฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
๑. ประสานสารบรรณกลาง แจ้งหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เพื่อตรวจสอบโครงสร้างองค์กรและบุคลากรในระบบ
ส า ร บ ร ร ณ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( E-Documents) ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
หากหน่วยงานมีความประสงค์ต้องการแก้ไข ให้แจ้งมายังสานักฯ
๒. แจ้งทุกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้ปรับปรุงคู่มือการใช้งานให้
เป็นปัจจุบัน
๔.๓.๒ รายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน มอบหมายให้ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการเกี่ยวกับการรายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ฯ (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๓.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔.๓.๓ รายงานไปราชการ
ตามที่บุ คลากรงานเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้รับอนุมัติให้ เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่ว มอบรมเชิง
ปฏิบัติการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ Mountain Creek Golf Resort and
Residences อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานไปราชการ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานไปราชการ

๖
๔.๔ รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการดาเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เ ป็น เลิศ
(EdPEx)
๔.๔.๑ รายงานผลการดาเนินโครงการการพัฒนาการดาเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็ น เลิ ศ กิ จ กรรมสรุ ป ผลและจั ด ท าแผนพั ฒ นาการประเมิ น เกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ตามที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ดาเนินโครงการการพัฒนาการดาเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ กิจกรรม
สรุ ป ผลและจั ด ท าแผนพั ฒ นาการประเมิ น เกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ (EdPEx) ซึ่ ง ได้
ดาเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้สานักงานผู้อานวยการจึงขอรายงานผลการดาเนิน
โครงการดังกล่าว
ตัวชี้วัด
๑. เชิงปริมาณ
- จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

๑ ครั้ง

- จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
(คน)

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
(๔๓ คน)

ดาเนินการ ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้อยละ ๘๘.๐๐ (จานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๕๓
คน ผู้เข้าร่วม จานวน ๔๔ คน)

๒. เชิงคุณภาพ
- ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของ ไม่ต่ากว่าร้อยละ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
๗๕
๓. เชิงเวลา
- โครงการแล้ ว เสร็ จ ตาม ไม่ต่ากว่าร้อยละ
ระยะเวลาที่กาหนด
๗๕
๔. เชิงค่าใช้จ่าย
- ใช้งบประมาณไม่เกินที่ได้รับ
ไม่เกิน
อนุมัติ
๒๐,๒๐๐ บาท
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔.๑)

ร้อยละ ๘๑.๘๐ (๔.๐๙)

ร้อยละ ๑๐๐ (แผน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดาเนินการ
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๕๓๐ บาท

๗
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ ผลการดาเนินโครงการการพัฒนาการดาเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ กิจกรรมสรุปผลและจัดทาแผนพัฒนาการประเมิน
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามที่ ง านวิ ท ยบริ ก าร ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณเงิ น รายได้ เพื่ อ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ท างการศึ ก ษา จ านวน
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท บัดนี้งานวิทยบริการได้สารวจความต้องการของผู้ใช้บริการเรียบร้อย จึงขอพิจารณา พิจารณาการ
จัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็ น ชอบ การจั ด ซื้ อ ฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มอบงานวิทยบริการ ดาเนินการจัดซื้อ ฐานที่ ๑ – ๔ เพิ่มเติมรายละเอียดของแต่
ละฐาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(CEO) และแจ้งวิทยาเขต
๕.๒ พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาการจัดบริการ งานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เพื่อให้การดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเสนอพิจารณาแผนพัฒนาการจัดบริการ งานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๕.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ อนุมัติ แผนพั ฒ นาการจั ด บริ ก าร งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ครั้ ง ที่ ๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๕.๓ พิจารณาแผนพัฒนาการจัดบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เพื่อให้การดาเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเสนอพิจารณาแผนพัฒนาการจัดบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา

๘
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ แผนพัฒนาการจัดบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๕.๔ พิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติ การ ส านั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
ตามที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
มีโครงการทั้งสิ้นจานวน ๓๑ โครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนิ น งานโดยให้ ทุกหน่ ว ยงานรายงานตามแบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สงป. ๓๐๑) ทุ ก เดื อ น ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ขอรายงานผลการดาเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
๕.๕ พิจารณาระบบยืม – คืน ครุภัณฑ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่แผนกศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสานักฯ ให้พัฒนาระบบ ยืม – คืน
ครุภัณฑ์สานักฯ บัดนี้ แผนกงานฯ ได้ดาเนินการพัฒนาระบบ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเปิดใช้ระบบยืม – คืน
ครุภัณฑ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ URL: http://www.parcelborrow.oarit.rmuti.ac.th
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ เห็นชอบ ระบบยืม – คืน ครุภัณฑ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ทดลองใช้ระบบ ๖ เดือน มอบแผนกงานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ประเมิน
และสรุปผลความพึงพอใจและมอบทุกงาน นาเข้าที่ประชุมงาน เพื่อขยายผล
ต่อไป
๕.๖ นัดประชุมครั้งต่อไป
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๙
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กาหนดการกาจัดปลวก ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยงานบริหารงานทั่วไป จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ กาหนดการกาจัดปลวก ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๖.๒ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ส่ ง ส าเนาประกาศคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งาน
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการเลื่ อ น
ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ถึงวันที่ ๒๘ หรือ ๒๙ กุมภาพันธ์
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รั บทราบ หลักเกณฑ์ วิธี การและเงื่อนไขในการเลื่อนค่า ตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
นัดประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวกาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนต์พิมาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

