รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ผูชวยศาสตราจารยอภิชาต
นายเอกภพ
นายประกาย
นายสมเกียรติ์
นางเจนจิรา
นางสาวนรารักษ
ผูชวยศาสตราจารยพรภัสสร
นายสุเทพ

ผูไมมาประชุม
๑. พลเอก ดร.มารุต
๒. พ.ต.อ.หญิง แกวมณี

ติรประเสริฐสิน
โตมรศักดิ์
นาดี
ฉายพระพักตร
อนันตกาล
บุตรชา
ออนเกิด
ยนตพิมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ลิ้มเจริญ
สุโกศล

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ยนตพิมาย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ผูเขารวมประชุม
๑. นางวันวิสาข

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อ คณะกรรมการประจํา สํา นัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มาครบองค ป ระชุม แล ว
ประธานการประชุม โดยผูชวยศาสตราจารยอภิชาต ติรประเสริฐสิน ผูอํา นวยการสํานั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมี๑.๒ เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมี-

๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยรายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดผานการรับรองเบื้องตนจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักแลว ซึ่งรับรองโดยไมมีการแกไข จํานวน ๙ ทาน จากผูเขารวมประชุมทั้งหมด ๙ ทาน (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง
ที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เพื่อปฎิบัติตามมติคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ
คณะกรรมการประจํา สํ า นั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จึ ง ขอรายงานผลการปฏิ บัติ ต ามมติ
คณะกรรมการประจํา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานคาปรับหนังสือเกินกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
(๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
ดวยสํา นัก วิท ยบริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานบริ หารงานทั่ วไป ขอรายงานคาปรับ
หนังสือเกินกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุน ายน ๒๕๖๒)
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ

๓

มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับหนังสือเกินกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
ด ว ยสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานวิ ท ยบริ ก าร แผนกงานห อ งสมุ ด
ไดดําเนินการทวงคาปรับเกินกําหนดสงเดือนละ ๒ ครั้ง จึงขอรายงานคาปรับเกิน กําหนดสง ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
๔.๓ รายงานผลการดําเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานัก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรายงานการจั ด ทํ า เว็ บ ไซต มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
๔.๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมการอบรม/สัมมนา การใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ และ
สิทธิประโยชนสําหรับสถานศึกษา (Maximize Benefit)
ตามที่สํา นั กวิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ แผนกงาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร ไดดําเนินการจัดการอบรม/สัมมนาการใชงานซอฟตแวรลิข สิทธิ์ และสิทธิป ระโยชน
สําหรับสถานศึกษา (Maximize Benefit) เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต มีความรู ความเขาใจ ในการใชงานโปรแกรม และสิทธิประโยชนที่จะไดรับจาก
การใชโปรแกรมลิขสิทธิ์จาก Microsoft ในการนี้จึงขอรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการอบรม/สัมมนา การ
ใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชนสําหรับสถานศึกษา (Maximize Benefit) (เอกสารประกอบวาระ
ที่ ๔.๓.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมการอบรม/สัมมนา การใชงาน
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ และสิทธิประโยชนสําหรับสถานศึกษา (Maximize
Benefit)

๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่
๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไดเห็นชอบการใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/เทียบเทา
โดยหนวยงานสายสนับสนุนเทียบเทาระดับคณะ กําหนดใหใชระบบประกั นคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ปที่ ๑ (ปการศึกษา ๒๕๖๑) จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง และจัดการประเมินตามเกณฑ (EdPEx) เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ฯ มากกวาหรือเทียบเทา ๑๐๐ คะแนน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก ฯ ได ดํ า เนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามเกณฑ คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ไปแลว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมมรกต
อี สาน ชั้น ๕ อาคารสํา นักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ ให ก ารดําเนิน งานเป นไปด วยความ
เรี ย บร อย มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค จึ ง ขอเสนอพิ จารณาผลการตรวจประเมิ น คุ ณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑
๕.๒ พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานกิจกรรม ๗ส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)
ตามที่มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอีส าน กํา หนดให ทุกหนว ยงานมีก ารดําเนิน งาน
กิ จกรรม ๗ส และไดมี ก ารจัด ทํ าแผนการดําเนินงาน กิจ กรรม ๗ส นั้น ในการนี้ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การ
ดําเนินงานกิจกรรม ๗ส ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลองกับการดํ าเนิน งานของ
มหาวิทยาลัยฯ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยฯ นั้น จึงขอ
เสนอพิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานกิจกรรม ๗ส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑) โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้

๕

๑. กิจกรรม ที่ ๖.๒ สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ ส
- ครั้ ง ที่ ๑ เดิ ม สั ป ดาห ที่ ๑-๔ เดื อ นธั น วาคม ปรั บ เป น สั ป ดาห ที่ ๓, ๔
เดือน พฤศจิกายน และสัปดาหที่ ๑, ๒ เดือน ธันวาคม
- ครั้ ง ที่ ๒ เดิ ม สั ป ดาห ที่ ๑-๔ เดื อ นมิ ถุ น ายน ปรั บ เป น สั ป ดาห ที่ ๓, ๔
เดือนพฤษภาคม และสัปดาหที่ ๑, ๒ เดือน มิถุนายน
๒. กิจกรรมที่ ๖.๓ ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานจากผลการตรวจ
ประเมินกิจกรรม ๗ส
- ครั้ ง ที่ ๑ เดิ ม สั ป ดาห ที่ ๓, ๔ เดื อ นธั น วาคม ปรั บ เป น สั ป ดาห ที่ ๑-๔
เดือนมกราคม
- ครั้ ง ที่ ๒ เดิ ม สั ป ดาห ที่ ๓, ๔ เดื อ นมิ ถุ น ายน ปรั บ เป น สั ป ดาห ที่ ๑-๔
เดือนกรกฎาคม
(เอกสารประกอบวารที่ ๕.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนการดําเนินงานกิจกรรม ๗ส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)
๕.๓ พิจารณารายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ได ดําเนินการจัดทํา
รายงานการเงิน ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิ ถุน ายน ๒๕๖๒)
เรียบรอยแลวนั้น ในการนี้จึงขอพิจารณารายงานการเงินดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
(๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
๕.๔ พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
ตามหนังสืองานนโยบายและแผนยุทธศาสตร กองนโยบายและแผน ที่ มทร.อีสาน ๑๑๓๐/
๐๐๐๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุ ทธศาสตรและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ
๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)

๖

ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓) ตัวชี้วัดกลยุทธ จํานวนรวม ๓ ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ
เปาหมายตัวชี้วัด
แผน

เปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร / มิติ / ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศในยุคดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ คะแนนการประเมินตามเกณฑ
EdPEx : Education Criteria for
Performance Excellence
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ รอยละของการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส (ITA) ในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ รอยละความสําเร็จของการบริหาร
จัดการระบบไปสูองคกรดิจิทัลที่มี
ประสิทธิภาพ

มทร.
อีสาน

สวส.

๑๐๐

N/A

๐

๐

๘๐

N/A

N/A

N/A

๘๐

๖๓.๓๓

-

-

สผอ. งบท

ผล

ผูรับผิด
ชอบ

๐

๐

สผอ.

N/A

N/A

หน.งบท.

งทส.

๖๓.๓๓ ๖๓.๓๓

หน.งทส.

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติ ค ณะกรรมการประจํ าสํา นั ก เห็ น ชอบ ผลการดํ า เนินงานตามตั วชี้ วัด แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
๕.๕ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ – ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
เพื่อ ใหก ารดําเนินงานของสํานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป น ไประบบการ
บริหารจัดการคุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คูมือขั้นตอนการทํางานการจัดทํางบประมาณและติดตาม
ประเมินผล รหัสเอกสาร : PM-22 คูมือขั้นตอนการทํางาน การจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ

๗

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ ๕ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) จํานวนทั้งหมด
๑๙ ตัวชี้วัด บรรลุจํานวน ๑๐ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๕๒.๖๓ อยูระหวางดําเนินการจํานวน ๘ ตัวชี้วัด คิด
เปนรอยละ ๔๒.๑๑ ไมบรรลุจํานวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๕.๒๖ ของ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

หนวย

แผน

ผล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
๑. รอยละความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนา
รอย
๘๕
๗๕
งบท.
บุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ละ
สํา นั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานบริ หารงานทั่ ว ไป จึ ง ขอเสนอพิ จ ารณา
เห็นชอบผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ
๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๕)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนยุท ธศาสตรการพัฒนาสํานักวิ ทย
บริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๒)
๕.๖ พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดขอความอนุเคราะหทบทวนตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งไดรับขอเสนอแนะใหทบทวนทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานัก
วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศประจํา ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ เพื่ อ ให ส อดคล อ งประเด็ น
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตัวชี้วัดที่ ๑ รอยละ
ความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
ดังนี้

๘

กลยุทธ
ตัวชี้วัด
กลยุทธที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ (Development)
๒.๒ สรางเสนทางความกาวหนาใน เดิม
สายงานเพื่อสงเสริมและสนับสนุน ๒.๒.๓ รอยละความไมพึงพอใจของ
ใหบุคลากรทุกสายงาน/ทุกคนกาวสู บุคลากร
ความเปนมืออาชีพ
ใหม
๒.๒.๓ รอยละที่ลดลงความไมพึง
พอใจของบุคลากรเมื่อเทียบกับป
กอนหนา
กลยุทธที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Management)
๓.๒ พัฒนาระบบการสวัสดิการ
เดิม
และสิ่งจูงใจใหเหมาะสมกับ
๓.๒.๒ รอยละความไมพึงพอใจของ
บุคลากรในสํานัก และสราง
บุคลากร
สภาพแวดลอมการทํางาน
ใหม

คาเปาหมายตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑๐

๙

๘

๗

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๙

๘

๗

๓.๒.๒ รอยละที่ลดลงความไมพึง
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
พอใจของบุคลากรเมื่อเทียบกับป
กอนหนา
เพิ่มเติม
๓.๒.๓ รอยละที่เพิ่มขึ้นความผูกผัน
๕
๕
๕
๕
ของบุคลากรเมื่อเทียบกับปกอน
หนา
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๖)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๒)

๙

๕.๗ พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดขอความอนุเคราะหทบทวนตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น ซึ่งไดรับขอเสนอแนะใหทบทวนทบทวนแผนการบริหารและพั ฒนาบุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อใหสอดคลองประเด็นยุทธศาสตรที่
๕ พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตัวชี้วัดที่ ๑ รอยละความสําเร็จของ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลารกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดังนี้
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ (Development)

ตัวชี้วัด

๒.๒ สรางเสนทางความกาวหนาในสายงานเพื่อ ๒.๒.๓ รอยละที่ลดลงความไมพึงพอใจ
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกสายงาน/ ของบุคลากรเมื่อเทียบกับปกอนหนา
ทุกคนกาวสูความเปนมืออาชีพ
กลยุทธที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Management)
๓.๒ พัฒนาระบบการสวัสดิการ และสิ่งจูงใจให ๓.๒.๒ รอยละที่ลดลงความไมพึงพอใจ
เหมาะสมกับบุคลากรในสํานัก และสราง
ของบุคลากรเมื่อเทียบกับปกอนหนา
สภาพแวดลอมการทํางาน
๓.๒.๓ รอยละที่เพิ่มขึ้นความผูกผันของ
บุคลากรเมื่อเทียบกับปกอนหนา

คาเปาหมายตัวชี้วัด
๒๕๖๒
๑๐

๑๐
๕

(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๗)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)
๕.๘ พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑
ตามหนังสื อที่ มทร.อีสาน ๑๓๐๐/๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่ อง ขอความ
อนุเคราะหทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งหนังสือ ดังกลา วกํ าหนดใหบุคลากรทุ กทาน
ทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ สํานักฯ ไดดําเนินการ รวบรวม ทบทวนและประมวลผล
การทบทวนแผนดังกลาวแลว โดยปรับตัวชี้วัด จากเดิม ๖ ประเด็นยุทธศาสตร ๑๙ ตัวชี้วัด เปน ๖ ประเด็น

๑๐

ยุทธศาสตร ๒๗ ตัวชี้วัด ในการนี้จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๘)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ
๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑
๕.๙ นัดประชุมครั้งตอไป
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
วันจันทรท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทรที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมีนัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน
ชั้น ๔ อาคาร 12C
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางวันวิสาข ยนตพิมาย
ผูจดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนตพิมาย
ผูตรวจรายงานการประชุม

