รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

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

ผูไมมาประชุม
๑. นายประกาย
๒. นางเจนจิรา

ติรประเสริฐสิน
สุโกศล
โตมรศักดิ์
พิมพศรีแกว
ฉายพระพักตร
บุตรชา
ออนเกิด
ยนตพิมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นาดี
อนันตกาล

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
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดมีคาํ สั่งแตงตั้ง นายสุเทพ ยนตพิมาย ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ ปฏิบัติหนาที่
รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่ ๐๗๔๙/๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป

๒

๒. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร ไดรับ เลือกตั้งให ดํา รงตําแหนง
คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํารายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยรายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดผานการรับรองเบื้องตนจากคณะกรรมการ
ประจํ า สํ า นั กแล ว ซึ่งรับ รองโดยไมมี การแก ไข จํ านวน ๑๐ ทาน จากผูเขา ร วมประชุ ม ทั้ งหมด ๑๐ ท า น
(เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํ านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๓ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมอบรมบุคลากรใหม ๒๕๖๓
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดําเนินการกิจกรรม
อบรมบุคลากรใหม ๒๕๖๓ ในการนี้สํานักฯ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการดําเนินกิจกรรมอบรม
บุคลากรใหม ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมอบรมบุคลากรใหม ๒๕๖๓

๓

๔.๒ รายงานผลการดําเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนพฤษภาคม 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
พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
๔.๒.๒ รายงานสถิติผใู ชบริการระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
(โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์)
ด วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดทําบันทึกข อตกลงความรวมมือทางวิช าการ
ระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิ ท ยบริก าร ประชาสั มพั นธ การให บ ริการของระบบตรวจสอบการลอกเลี ย นวรรณกรรมทางวิช าการ
(โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์) ตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เปนตนมา ในการนี้สํานักฯ งานวิทยบริการ จึงขอรายงาน
สถิติผูใชบริการระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ (โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติผูใชบริการระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ (โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์)
๔.๒.๓ รายงานผลการจั ดเก็บเอกสารฉบับเต็ มในรูป อิเ ล็กทรอนิก ส (Thai Digital Collection)
ด ว ยสํ า นั ก งานปลัด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิจั ย และนวั ต กรรม ได จั ดสรร
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓ สําหรับดําเนินการจัดทําเอกสารฉบับเต็มในรูป อิเล็กทรอนิกส (Thai
Digital Collection) โดยงานวิทยบริการ แผนกงานหองสมุด ไดดําเนินการจํานวน ๑๖๘ รายการ เปน เงิน
๔๒,๐๐๐ บาท เสร็จเรียบรอยแลวนั้น สํานักฯ จึงขอรายงานผลการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปเล็กทรอนิกส
(Thai Digital Collection) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส
(Thai Digital Collection)

๔

๔.๒.๔ รายงานผลการดําเนินโครงการครุภัณฑระบบวีดีทัศนเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ แผนกงานศูนยการเรียนดวย
ตนเอง ไดรับอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหดําเนินโครงการครุภัณฑระบบ
วีดีทัศนเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เปนเงิน ๒๒๐,๘๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดรอยบาทถวน) นั้น ในการ
นี้สํานักฯ จึงขอรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการครุภัณฑระบบวีดีทัศนเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบรายงานผลการดําเนินโครงการครุภัณฑระบบวีดีทัศนเพื่อการ
เรียนรูดวยตนเอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 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 เว็บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลอี ส าน มีน โยบาย ใหห น ว ยงานพิ จารณาโครงการ
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เขาขายโครงการอบรม สัมมนา เพื่อนําเขากองทุน
กู ภัย โควิด-๑๙ ชวยนักศึกษา มทร.อีสาน สํา นักฯ ไดดําเนินการขอยกเลิ กโครงการงบประมาณเงิ น รายได
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่ อนําเขากองทุนกูภัยโควิด-๑๙ ชว ยนั กศึกษา มทร.อีส าน จํานวน ๓
โครงการ งบประมาณ รวม ๑๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) ในการนี้สํานักฯ จึงขอปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) โดยขอตัดโครงการ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้

๕

ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
๒
ประชุมเตรียมความพรอมและตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑ
๖๐,๐๐๐.๐๐
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
๑๖ อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ MOOC
๔๕,๐๐๐.๐๐
๒๐ สร า งแรงจู ง ใจในการทํ า งานและความผู ก ผั น ในองค ก รประจํ า ป
๕๐,๐๐๐.๐๐
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รวมทั้งสิ้น
๑๕๕,๐๐๐.๐๐
ทั้งนี้ ขออนุมัติปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ดังนี้
๑. ตัดโครงการ/กิจกรรม ลําดับที่ ๒, ๑๖ และ ๒๐ และจัดเรียงลําดับใหมแทนลําดับที่ตัด
๒. จํ า นวนโครงการ/กิจ กรรม จากเดิ ม จํ านวน ๒๓ โครงการ/กิ จกรรม เปน จํ า นวน ๒๐
โครงการ / กิจกรรม
๓. จํานวนตัวชี้วัด เดิม จํานวน ๑๐๒ ตัวชี้วัด เปน จํานวน ๘๗ ตัวชี้วัด
๔. งบประมาณ เงินรายได จาก ๓๐,๒๔๕,๐๐๐ บาท เปน ๓๐,๐๙๐,๐๐๐ บาท
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่
๑) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
๕.๒ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยคณะกรรมตามคําสั่ง ที่ ๐๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและประเมินผล
แผนปฏิ บัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ดําเนิ น การจัดทํ า
แผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ของสํานัก เรียบรอยแลว จํานวน ๓๓ กิจกรรม จํานวน ๑๓๑ ตัวบงชี้
เพื่ อ ให ก ารดํา เนิ น งานของสํา นั ก วิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป น ไปด ว ยความ
เรียบรอย สํานักฯ จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๖

๕.๓ พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานกิจกรรม ๗ส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยให
ความสําคัญของการนํากิจกรรม ๗ส ซึ่งประกอบดวย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย สวยงาม
สิ่งแวดลอม มาใช เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ใหมีความเปน
ระเบียบ เรียบรอย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สรางเสริมบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน สรางเสริมภาพลักษณ
ที่ดีขององคกร โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรม
องค กร ดัง นั้ นเพื่ อให การดํา เนิน งานกิ จ กรรม ๗ส เป นไปด วยความเรีย บร อ ย มี ป ระสิ ทธิ ภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค จึงเสนอพิจารณาเห็นชอบ แผนการดําเนินงานกิจกรรม ๗ส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติแผนการดําเนินงานกิจกรรม ๗ส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
๕.๔ พิจารณาอนุมัติแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๓ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อใหการดําเนินงานของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๔ ป (พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนไประบบการบริหารจัดการคุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คูมือขั้นตอนการทํางานการ
จัดทํางบประมาณและติดตามประเมินผล รหัสเอกสาร : PM-31 คูมือขั้นตอนการทํางาน การแผนบริหารและ
พัฒ นาบุคลากร สํานักฯ จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ (พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจํา ปการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓

๗

๕.๕ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา
๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ ถึงระยะเวลาสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนดังกลาว โดยคณะกรรมการตามคําสั่ง
ที่ ๐๒๐/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและประเมินผลแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
ไดดําเนินการรายงานผลตามแผน ดังกลาวแลว สํานักฯ งานบริหารงานทั่วไป ไดรวบรวมและขอรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนดังกลาว ดังนี้
- จํานวน ๓๓ กิจกรรม
- จํานวนตัวชี้วัดรวม ๑๓๑ ตัวชี้วัด
- บรรลุจํานวน ๑๓๐ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๙๙.๒๔
- ไมบรรลุจํานวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๐.๗๖ ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุ ไดแก
ลําดับที่
กิจกรรม
ตัวบงชี้
คาเปาหมาย
ผล
๙.๓.๕ สํารวจความพึงพอใจของ รอยละความพึง
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ขึ้นไป ๗๗.๙๔
บุคลากรตอสํานัก
พอใจ
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๕)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๖ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงาน
ทั่วไป)
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไประบบการบริหาร
จั ด การคุ ณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คู มื อ ขั้ นตอนการทํ า งานการจั ดทํ า งบประมาณและติด ตาม
ประเมินผล รหัสเอกสาร : PM-31 คูมือขั้นตอนการทํางาน การแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักฯ จึงขอ
เสนอพิ จ ารณาผลการดํา เนิ นงานตามแผนบริห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรสํ า นั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
ผลการดํา เนิ น งานตามแผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
จํานวนทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด
บรรลุจํานวน ๑๑ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๘๔.๖๑
ไมบรรลุจํานวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๑๕.๓๘

๘

กลยุทธ
ตัวชี้วัด
หนวย แผน ผล
หมายเหตุ
กลยุทธที่ ๒ :พัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ (Development)
๒.๑ สรางเสนทาง
๒.๑ รอยละความพึงพอใจ รอยละ ๘๐ ๗๑.๖๗ รายงานความพึงพอใจ ความไม
ความกาวหนาในสายงาน ของบุคลากร ที่มีตอการ
พึงพอใจ และความผู ก พั น ของ
เพื่อสงเสริมและ
สงเสริม และสนับสนุน
บุ คลากรสํ า นั กวิ ท ยบริ กา ร
สนับสนุนใหบุคลากร
บุคลากรสํานัก เพื่อ
และทคโนโลยีสารสนเทศ (ดาน
ทุกสายงาน/ทุกคนกาวสู ความกาวหนาในสายงาน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและ
ความเปนมืออาชีพ
ความก า วหน า ทางอาชี พ ใน
องคกร)
กลยุทธที่ ๓ :บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Management)
(รอยละปการศึกษาเกา-รอยละป
๓.๑ พัฒนาระบบการ
๓.๑ ร อยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น รอยละ ๕
๔.๓๖
การศึกษาปใหม ) x ๑๐๐
สวัสดิการ และสิ่งจูงใจให ความผู กผั นของบุ ค ลากร
รอยละปการศึกษาเกา
เหมาะสมกับบุคลากรใน เมื่อเทียบกับปกอนหนา
รอยละความไมพึงพอใจ ปการศึกษา
สํานัก และสรางสภาพ
๒๕๖๑ = - ๒๕
แวดลอมการทํางาน
รอยละความไมพึงพอใจป การศึกษา
๒๕๖๒ = - ๒๓.๘๑
((-๒๕ ) - (-๒๓.๘๑) ) x ๑๐๐
(- ๒๓.๘๑)
= ๔.๗๖

(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๖)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพั ฒนาบุคลากร สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๗ พิจารณาตออายุการใชงานหนังสืออิเลคทรอนิคส (E-book) งบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โดย งานวิทยบริการ)
ด ว ยสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานวิ ท ยบริก าร ได รับ อนุ มั ติง บจั ด สรร
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อใหมี
การบริก ารเป น ไปอย า งต อ เนื่อ ง สํ า นัก ฯ จึง ขอเสนอต อ อายุ ก ารใชง านหนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (E-book)
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๗)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ตออายุการใชงานหนังสืออิเลคทรอนิคส (E-book) งบประมาณ
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๙

๕.๘ นัดประชุมครั้งตอไป
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันจันทรท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมีนัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณ
อีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
นางวันวิสาข ยนตพิมาย
ผูจดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนตพิมาย
ผูตรวจรายงานการประชุม

