๑
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.อภิชาต
๒. ผศ.พรภัสสร
๓. นางสาวนรารักษ์
๔. นางสาวอุไร
๕. นางณัฐชนันย์
๖. นายรัญชน์
๗. นายชัยวัฒน์
๘. นางปวีณา
๙. นางสาวชนัญชิดา
๑๐. นายทิวธวัช
๑๑. นางวันวิสาข์

ติรประเสริฐสิน
อ่อนเกิด
บุตรชา
แสงศิริ
ฉายะพงษ์
แถวโสภา
แดงจันทึก
นาดี
เลิศจะบก
เมฆวิชัย
ยนต์พิมาย

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานวิทยบริการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
หัวหน้าแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด
นักวิชาการศึกษา
แทนหัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แทนหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวลาแพน
๒. นางสาวอรวรรณ

กลิ่นพยอม
พรตะคุ

หัวหน้าแผนกงานธุรการสานัก
หัวหน้าแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกาญจนาภรณ์

เจนศิริวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อคณะกรรมการบริ ห ารส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มาครบองค์ประชุมแล้ ว ประธาน
การประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. การแต่งตั้งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสาน
๑.๑ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจา
วิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์
ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาดา รัยมธุรพงษ์
ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีประจาวิทยาเขตขอนแก่น
๑.๒ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการพิเศษ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ทร สาตรา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการ
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
๒. ด้ว ยงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประกอบด้ว ย ๔ แผนกงาน ได้แก่ แผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกงานวิ ศ วกรรมเครื อ ข่ า ย แผนกงานอี เ ลิ ร์ น นิ่ ง และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา และแผนกงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร แต่เนื่ องจากภาระงานในแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผนกงาน
อีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา มีความคลายคลึงกัน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยุบรวมแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและ
เทคโนโลยีการศึกษา เป็นแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
เลขานุการคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
โดยรายงานการประชุมฉบั บ ดัง กล่ าวได้ผ่ านการรับรองเบื้อ งต้นจากคณะกรรมการบริห ารส านั ก ฯ แล้ ว ซึ่งรับรอง
โดยไม่มีการแก้ไข จานวน ๑๓ ท่าน จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๓ ท่าน (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยไม่มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม 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 ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบ
วาระที่ ๓.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๖๒
๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน 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 ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๓.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๖๒

๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยงานบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบ ให้บริการห้องประชุมเศตาภรณ์อีสานชั้น ๔ และโถงชั้น ๑ อาคาร
12C แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการ
วางแผน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ บัดนี้ งานบริหารงานทั่วไป ได้สรุปสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12 C
ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการสถานที่ อาคาร 12C ประจาเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๑.๒ รายงานสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาเดือนกันยายน 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
ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ประจาเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๑.๓ รายงานค่าปรับหนังสือเกินกาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ด้ว ยงานบริห ารงานทั่วไป ขอรายงานค่าปรับหนังสื อเกินกาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จึงขอรายงานค่าปรับหนังสือเกินกาหนด (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๑.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ รายงานค่าปรับหนังสือเกินกาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
๔.๑.๔ รายงานความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาตนเองของบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป ได้ดาเนินการจัดทารายงานความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

๕
ในการนี้ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาตนเองของบุคลากรของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ รายงานความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาตนเองของบุคลากรของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๑.๕ รายงานผลการตรวจเช็คความพร้อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้การดาเนินงานตามเกณฑ์หมวดที่ ๖ ระบบปฏิบัติการ ข้อที่ ๖.๒
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและ ภาวะฉุกเฉิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงขอรายงานผลการตรวจเช็คความพร้อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่
๔ จานวน ๒๕ ถัง ผลการตรวจเช็คสามารถใช้งานได้ปกติทุกถัง (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๕)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ รายงานผลการตรวจเช็คความพร้อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ระงับ
อัคคีภัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
๔.๒ รายงานผลการดาเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ สถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนกันยายน 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 ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ รับทราบ สถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการ ประจาเดือนกันยายน พ.ศ.
๒๕๖๒
๔.๒.๒ สถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการช่วง สัปดาห์ก่อนสอบ และสัปดาห์สอบ
ตามที่งานวิทยบริการได้เปิดให้บริการ นอกเวลาราชการในวันทาการและวันหยุดราชการ ๒ สัปดาห์ก่อน
สอบ และสัปดาห์สอบ ในการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา ๒๕๖๒ งานวิทยบริการ ดาเนินการให้บริการ
งานด้านวิทยบริการ ได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง เพื่ อแสดงถึงผลการให้บริการการเข้าใช้บริการดังกล่าว
จึงได้สรุปสถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการช่วง สัปดาห์ก่อนสอบ และสัปดาห์สอบ ในวันที่ ๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ

๖
มติคณะกรรมการบริหารสานัก

รับทราบ สถิติการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการช่วง สัปดาห์ก่อนสอบ และสัปดาห์
สอบ

๔.๒.๓ รายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนกันยายน 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 ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๒.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ รายงานค่าปรับเกินกาหนดส่ง ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๒.๔ รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ด้ ว ยงานวิ ท ยบริ ก าร ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณจากส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ในการดาเนิ น “โครงการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและพัฒ นาท้อ งถิ่นโดยมีส ถาบัน อุดมศึก ษาเป็น พี่ เลี้ ยง ๒๕๖๒”
เครื อ ข่ า ยภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง โครงการพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ ลดการอ่ า นไม่ อ อกเขี ย นไม่ ไ ด้ นั้ น
งานวิ ท ยบริ ก ารได้ ด าเนิ น โครงการเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอรายงานสรุ ป ผลด าเนิ น โครงการพั ฒ นานวั ต กรรม
เพื่อลดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้
๔.๒.๕ รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียน
ด้ว ยแผนกงานห้ องสมุด งานวิทยบริการ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากส านัก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา ในการด าเนิ น “โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เป็ น พี่ เ ลี้ ย ง ๒๕๖๒” เครื อ ข่ า ยภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง โครงการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ สู่ ห้ อ งสมุ ด
โรงเรียน นั้น แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ ได้ดาเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลดาเนิน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียน (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๕)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียน
๔.๓ รายงานผลการดาเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานสถิติการใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจสาคัญคือ ให้บริการด้านแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย แผนกงาน
อี เ ลิ ร์ น นิ่ ง และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์

๗
แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับ การ
วางแผน/การบริหารจัดการ การให้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานสถิติการใช้บริการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก ฯ รับทราบ รายงานสถิติการใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณากาหนดวันประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้อานวยการ จะดาเนินการจัดประชุม บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น ๖ อาคารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ ประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
๕.๒ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ งานวิทยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้วยงานวิทยบริการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การดาเนินงาน งานวิทยบริการ เป็นไป
ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ งานวิ ท ยบริ ก ารจึ ง ขอพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร งานวิ ท ยบริ ก าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก อนุมัติแผนปฏิบัติการ งานวิทยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๘
๕.๓ พิจารณาประกาศใช้แบบประเมินคุณภาพการดาเนินงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้ ว ยคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการด าเนิ น งาน ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้จัดทาแบบประเมินการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอ
พิจารณาและประกาศใช้แบบประเมิน ดังนี้
๑. แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ ความไม่ พึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง านระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ ประกาศใช้แบบประเมินคุณภาพการดาเนินงาน สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๔ พิจารณาแผนประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป ได้ดาเนินการจัดทาแผนพิจารณาแผนประชาสัมพันธ์สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอพิจารณาแผนประชาสั มพันธ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๔)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็ น ชอบ แผนประชาสั ม พั น ธ์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุ ล าคม ๒๕๖๒ – กั น ยายน ๒๕๖๓)
มอบหมายงานบริ หารงานทั่วไป จัดทารู ปแบบสื่อประชาสัมพัน ธ์ เพื่อให้ เ ป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งสานักฯ
๕.๕ พิจารณารายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๒)
งานบริหารงานทั่วไปได้ดาเนิ นการจัดทารายงานรายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ งานบริหารงานทั่วไป จึ งขอพิจารณา
รายงานการเงินดังกล่าว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๕)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา

๙
มติคณะกรรมการบริหารสานัก

เห็ น ชอบ รายงานการเงิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔
(๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๕.๖ นัดประชุมครั้งต่อไป
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่
๑๑ พฤศจิ กายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมเศตาภรณ์อีส าน ชั้น ๔ อาคารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็ น ชอบ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๖๒ วั น จั น ทร์ ที่ ๑๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ เวลา
๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ พิจารณากาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ วันพุธที่
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. และวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน
ชั้น ๔ อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาคาบรรยายคุณลักษณะของงาน (JD/JS) และ
กรอบอัตรากาลังของสานักฯ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
และวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นัดประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

นางสาวกาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

