รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ผูชวยศาสตราจารยอภิชาต ติรประเสริฐสิน
พ.ต.อ.หญิง แกวมณี
สุโกศล
นายชินาพัฒน
พิมพศรีแกว
นายสมเกียรติ์
ฉายพระพักตร
นางเจนจิรา
อนันตกาล
นางสาวนรารักษ
บุตรชา
ผูชวยศาสตราจารยพรภัสสร
ออนเกิด
นายสุเทพ
ยนตพิมาย

ผูไมมาประชุม
๑. นายเอกภพ
๒. นายประกาย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

โตมรศักดิ์
นาดี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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 ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อ
วัน จัน ทร ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยรายงานการประชุม ฉบับดัง กลา วได ผ านการรับ รองเบื้ อ งตน จาก
คณะกรรมการประจําสํานักแลว ซึ่งรับรองโดยไมมีการแกไข จํานวน ๑๐ ทาน จากผูเขารวมประชุมทั้งหมด
๑๐ ทาน (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํ านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๖๓ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใชพลังงานไฟฟา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดําเนินการรวบรวม
สถิติการใชพลังงานไฟฟา ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบการบริหารจัดการ
และควบคุ ม การใชพ ลัง งานของสํ า นัก ในการนี้ สํ า นั ก ฯ ขอรายงานสถิ ติ ก ารใช พ ลั ง งานไฟฟ า ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติ คณะกรรมการประจํา สํ า นั ก รั บ ทราบ รายงานสถิติ การใช พ ลั ง งานไฟฟ า สํ า นั ก วิท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่
๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

๓

๔.๒ รายงานผลการดําเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ชวงสัปดาหกอนสอบ และสัปดาหสอบ
ดว ยสํา นักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ งานวิท ยบริ การ ดํ าเนิ น การให บ ริการงาน
ดานวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนดวยตนเอง โดยไดเปดใหบริการนอกเวลาราชการในวันทําการ
และวั นหยุดราชการ ๒ สัปดาหกอนสอบ และสัปดาหสอบกลางภาคการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว างวั นที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงถึงผลการสถิติเขาใชบริการในชวงดังกลาว จึงขอรายงาน
สถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ชวงสัปดาหกอนสอบ และสัปดาหสอบ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ชวงสัปดาหกอน
สอบ และสัปดาหสอบ
๔.๒.๒ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๓
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
มกราคม ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๓
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 ๔.๓.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หัวขอการสํารองขอมูลหองสมุด
อัตโนมัติ ครั้งที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
ดวยสํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานการบริหารความเสี่ยง (PM-34) เปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอเสนอพิจารณาความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หัวขอการสํารอง
ขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ ครั้งที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หัวขอ
การสํารองขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ ครั้งที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๒ พิจารณาผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ครั้งที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอี ส าน นครราชสี ม า ได ดํ า เนิ น การตรวจประเมิ น
กิ จกรรม ๗ส มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอี สาน นครราชสี ม า ครั้ งที่ ๑ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒
ระหวา งวันที่ ๕ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้จึงขอรายงานผลการตรวจประเมินตรวจประเมิน
กิจกรรม ๗ส (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ครั้งที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๓ พิจารณาอนุมัติแผนอนุรักษพลังงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๓
เพื่อใหการดําเนินการดานการอนุรักษพลังงาน ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน เปน ไปดวยความเรีย บรอย มีป ระสิทธิ ภาพ และบรรลุเ ป า หมาย
สํานั กฯ จึงขอเสนอพิจารณาแผนอนุรักษพลังงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนอนุรักษพลังงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓

๕

๕.๔ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑)
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปตามระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คูมือขั้นตอนการทํางานการจัดทํางบประมาณและติดตาม
ประเมินผล รหัสเอกสาร : PM-22 คูมือขั้นตอนการทํางาน การจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ สํานักฯ จึงขอเสนอพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตร
มาสที่ ๑)
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ ๕ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) จํานวนทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด บรรลุจํานวน ๓
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๑๒.๐๐ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๒๒ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๘๘.๐๐ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๕.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร การพัฒนา สํานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑)
๕.๕ พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑)
ตามหนังสืองานนโยบายและแผนยุทธศาสตร กองนโยบายและแผน ที่ มทร.อีสาน ๑๑๓๐/
๐๐๐๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) นั้น สํานักฯ จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) รายละเอียดดังนี้
- อยูระหวางดําเนินการจํานวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐

๖

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑)
ประเด็นยุทธศาสตร / มิติ / ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศในยุคดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ คะแนนการประเมินตาม
เกณฑ EdPEx : Education Criteria for
Performance Excellence
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ รอยละของการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA) ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ รอยละความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบ
ไปสูองคกรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผล

ผูรับผิด
ชอบ

มทร.อีสาน สวส.

๑๕๐

๑๕๐

อยูระหวาง
ดําเนินการ

สผอ.

๘๔

๘๔

อยูระหวาง
ดําเนินการ

หน.งบท.

๘๕

๘๕

อยูระหวาง
ดําเนินการ

หน.งทส.

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติ ค ณะกรรมการประจํ า สํานั ก เห็ นชอบ ผลการดํา เนิน งานตามตั ว ชี้ วัด แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) การ
ดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑)
๕.๖ พิจารณารายงานประจําป ๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดําเนินการรวบรวม
รายงานประจําป ๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย สํานักฯ จึงขอเสนอพิจารณารายงานประจําปดังกลาว http://online.flipbuilder.com/vuoq/onik
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานประจําป ๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๗

๕.๗ นัดประชุมครั้งตอไป
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันจันทรท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันจันทรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมีนัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน
ชั้น ๔ อาคาร 12C
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
นางวันวิสาข ยนตพิมาย
ผูจดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนตพิมาย
ผูตรวจรายงานการประชุม

