รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ผูชวยศาสตราจารยอภิชาต
พ.ต.อ.หญิง แกวมณี
นายเอกภพ
นายสมเกียรติ์
นางสาวนรารักษ
ผูชวยศาสตราจารยพรภัสสร
นายสุเทพ

ผูไมมาประชุม
๑. พลเอก ดร.มารุต
๒. นายประกาย
๓. นางเจนจิรา

ติรประเสริฐสิน
สุโกศล
โตมรศักดิ์
ฉายพระพักตร
บุตรชา
ออนเกิด
ยนตพิมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ลิ้มเจริญ
นาดี
อนันตกาล

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ

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 ๙/๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๓
กั น ยายน ๒๕๖๒ โดยรายงานการประชุ ม ฉบั บ ดั ง กล า วได ผ า นการรับ รองเบื้ อ งต น จากคณะกรรมการ
ประจําสํานักแลว ซึ่งรับรองโดยไมมีการแกไข จํานวน ๗ ทาน จากผูเขารวมประชุมทั้งหมด ๗ ทาน (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิท ยบริ การและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ครั้ง ที่ ๙/๒๕๖๒ ในวั นจันทรที่ ๒๓ กั นยายน
๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบใหบริการ
หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ และโถงชั้น ๑ แกหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวางแผน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ บัดนี้สํานักฯ
ไดสรุปสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เรียบรอยแลว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๒)

๓

๔.๑.๒ รายงานคาปรับหนังสือเกินกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔
(๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ขอรายงานคาปรับ
หนังสือเกินกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับหนังสือเกินกําหนด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
๔.๑.๓ รายงานใชพลังงานไฟฟา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดําเนินการรวบรวม
ข อ มู ล การใช พ ลัง งานไฟฟ า ประจํ า อาคารสํา นัก ฯ ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑
กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) จึงขอรายงานการใชพลังงานไฟฟาดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๑.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานใชพลังงานไฟฟา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔
(๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
๔.๑.๔ รายงานความตองการในการฝกอบรมพัฒนาตนเองของบุคลากรสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดําเนินการจัดทํา
รายงานความตองการในการฝกอบรมพัฒนาตนเองของบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว ในการนี้จึงขอรายงานความตองการในการฝกอบรมพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสํานักฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานความตองการในการฝกอบรมพัฒนาตนเองของบุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๔

๔.๒ รายงานผลการดําเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ ดํ าเนินการใหบริการงาน
ดานวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนดวยตนเอง เพื่อแสดงถึงผลการใหบริการดานการเขาใชบริการ
ดังกลาว จึงขอรายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔
(๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบรายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๒)
๔.๒.๒ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการชวง สัปดาหกอนสอบ และสัปดาหสอบ
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการไดเปดให บริการ นอกเวลา
ราชการในวันทําการ และวันหยุดราชการ ๒ สัปดาหกอนสอบ และสัปดาหสอบ ในการสอบกลางภาคและ
สอบปลายภาคการศึกษา ๒๕๖๒ โดยดําเนินการใหบริการงานดานวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียน
ดวยตนเอง เพื่อแสดงถึงผลการใหบริการการเขาใชบริการดังกลาว สํานักฯ จึงไดสรุปสถิติการเขาใชบริการงาน
วิทยบริการชวง สัปดาหกอนสอบ และสัปดาหสอบ ในวันที่ ๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระ
ที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการชวง สัปดาหกอน
สอบ และสัปดาหสอบ
๔.๒.๓ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนกันยายน 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
กันยายน ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒

๕

๔.๒.๔ รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการอานไมออกเขียนไมได
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ ไดรับอนุมัติงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดําเนิน “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น
โดยมี สถาบันอุ ดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง ๒๕๖๒” เครือขา ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โครงการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อลดการอานไมออกเขียนไมได สํานักฯ งานวิทยบริการไดดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว จึง
ขอรายงานผลการดําเนินโครงการดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการอาน
ไมออกเขียนไมได
๔.๒.๕ รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูหองสมุดโรงเรียน
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบิรการ แผนกงานหองสมุด ไดรับ
อนุ มั ติง บประมาณจากสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา ในการดํ า เนิ น “โครงการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง ๒๕๖๒” เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล าง โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูหองสมุดโรงเรียน สํา นักฯ แผนกงานห องสมุด งานวิทยบริการ ได
ดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการดําเนินโครงการดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๒.๕)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูหองสมุด
โรงเรียน
๔.๓ รายงานผลการดําเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจสําคัญ
คือ ใหบริการดานแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร แผนกงานวิศวกรรมเครือขาย แผนกงานอีเลิรนนิ่งและ
เทคโนโลยีการศึกษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองประชุมมรกตอีสาน แก หนวยงานภายใน และ
หนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวางแผน / การบริหาร
จัด การการให บริก าร บั ด นี้ สํา นัก ฯ ไดส รุป สถิ ติการใชบ ริก ารงานเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ งานวิช าการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) (เอกสารประกอบ
วาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
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มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐
กันยายน ๒๕๖๒)
๔.๓.๒ 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
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาอนุมัติแผนประชาสัมพันธ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดําเนินการจัดทํา
แผนพิจารณาแผนประชาสัมพันธสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (ตุ ลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) เรีย บรอยแลว ในการนี้ สํา นั กฯ จึงขอเสนอพิ จารณาอนุมั ติ
แผนประชาสัมพันธสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม
๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนประชาสัมพันธ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)
๕.๒ พิจารณารายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐
กันยายน ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดําเนินการจัดทํา
รายงานรายงานการเงิ น ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กั น ยายน
๒๕๖๒)เรียบรอยแลวนั้น ในการนี้จึงขอพิจารณารายงานการเงินดังกลาว (เอกสารประกอบวารที่ ๕.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔
(๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
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๕.๓ พิจารณากรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด ว ยกองบริ ห ารงานบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ขอให ห น ว ยงาน
ดําเนินการจัดทําขอมูลเพื่อประกอบการวิเคราะหในการจัดทํา แผน เพื่อกํ าหนดกรอบอัตรากําลัง ประจํา ป
งบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ในการนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ได
ดําเนินรวบรวมขอมูลกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบรอยแลว จึงขอเสนอพิจารณากรอบอัตรากําลังดังกลาว (เอกสารประกอบวาร
ที่ ๕.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติ คณะกรรมการประจํา สํานัก เห็ นชอบ กรอบอัตรากําลัง สายสนับสนุน ประจํ าปง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๖ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๔ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๔
ตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติการ ประจําปง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโ ครงการทั้ งสิ้น ๓๒ โครงการ สํา นั กฯ ได ดําเนิ นการติด ตามผลการดํา เนิ น งานโดยให ทุก
หน ว ยงานรายงานตามแบบจั ด ทํ า แผน/รายงานผลการปฏิ บัติ ง านและการใช จา ยงบประมาณ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สงป.๓๐๑) ทุกเดือน ในการนี้สํานักฯ ขอรายงานผลการดํ าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๔
(เอกสารประกอบวารที่ ๕.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๔
๕.๕ พิ จ ารณาผลการดํ า เนิ นงานตามแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาสํา นั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุ ล าคม
๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปตามระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คูมือขั้นตอนการทํางานการจัดทํางบประมาณและติดตาม
ประเมินผล รหัสเอกสาร : PM-22 คูมือขั้นตอนการทํางาน การจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ สํานักฯ จึงขอเสนอพิจารณาเห็นชอบผลการดําเนินงานตาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) (เอกสารประกอบวารที่ ๕.๕)
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ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ ๕ ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จํานวนทั้ง หมด ๑๙
ตัวชี้วัด บรรลุจํานวน ๑๘ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๙๔.๗๔ ไมบ รรลุจํานวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๕.๒๖
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
หนวย แผน
ผล
หนวยงาน
รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
๑. รอยละความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนา
รอย
๘๕
๗๕
งบท.
บุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ละ
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประจํ าปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุ ลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กั น ยายน
๒๕๖๒)
๕.๖ พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๔)
ตามหนังสื องานนโยบายและแผนยุทธศาสตร กองนโยบายและแผน ที่ มทร.อี สาน ๑๑๓๐/
๐๐๔๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุ ทธศาสตร และการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) นั้น สํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จึง ขอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๔) รายละเอียดดังนี้
ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ประจํ า ป
งบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ ตัวชี้วัดกลยุทธ จํานวนรวม ๓ ตัวชี้วัด
- ผลการดําเนินงานบรรลุ
จํานวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐
- ไมบรรลุ
-

๙

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๔)
ประเด็นยุทธศาสตร / มิติ / ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด

เปาหมาย
มทร.อีสาน สวส.

แผน
สผอ.

งบท

งทส.

ผล

ผูรบั ผิด
ชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศในยุคดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ คะแนนการประเมินตามเกณฑ EdPEx :
๑๐๐
๑๑๐ ๐ ๐ ๐
๐
สผอ.
Education Criteria for Performance
Excellence
๘๖.๖๓ ๘๖.๖๓ ๘๖.๖๓ ๘๖.๖๓ ๘๖.๖๓ หน.งบท.
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ รอยละของการประเมินคุณธรรมและความ
๘๒
โปรงใส (ITA) ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
- ๙๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ รอยละความสําเร็จของการบริหารจัดการ
๗๕
๙๐ หน.งทส.
ระบบไปสูองคกรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติ ค ณะกรรมการประจํ า สํา นัก เห็น ชอบ ผลการดํ าเนินงานตามตั ว ชี้ วั ด แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ.
๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๔)
๕.๗ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดว ยสํา นั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ ไดจั ด ทํ า รา งแผนปฏิ บั ติก าร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํา นักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ตามพั นธกิ จ ประเด็นยุ ทธศาสตร
เปาประสงค ของสํานักฯ และเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน สอดคลองกับแผน
ยุท ธศาสตร ข องมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน แล วนั้ น ในการนี้ เพื่อ ให ก ารจั ดทํ าและประเมิ น
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปดวย
ความเรียบรอย สํานักฯ จึงขอเสนอพิจารณาเห็น ชอบแผนปฏิบัติการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนรวม ๒๒ โครงการ/กิจกรรม (เอกสารประกอบวารที่ ๕.๗)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐

๕.๘ นัดประชุมครั้งตอไป
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
วันจันทรท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันจันทรท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมีนัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณ
อีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางวันวิสาข ยนตพิมาย
ผูจดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนตพิมาย
ผูตรวจรายงานการประชุม

