รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ผูชวยศาสตราจารยอภิชาต
พ.ต.อ.หญิง แกวมณี
นายประกาย
นายสมเกียรติ์
นางเจนจิรา
นางสาวนรารักษ
ผูชวยศาสตราจารยพรภัสสร
นายสุเทพ
นางวันวิสาข

ผูไมมาประชุม
๑. นายเอกภพ
๒. นายชินาพัฒน

ติรประเสริฐสิน
สุโกศล
นาดี
ฉายพระพักตร
อนันตกาล
บุตรชา
ออนเกิด
ยนตพิมาย
ยนตพิมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

โตมรศักดิ์
พิมพศรีแกว

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

เจนศิริวงษ

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวกาญจนาภรณ

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. คุณเอกภพ โตมรศักดิ์ และ คุณชินาพัฒน พิมพศรีแกว ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได
๒. จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายใหผูอํานวยการสํานัก
วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานกั บบริษั ทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํา กัด

๒

เพื่อหารื อแนวทางความรวมมือ ระหวา งมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอีส าน และ บริ ษั ท
ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด
๓. ผลการจัดอันดับ Web Omatrices Ranking ลาสุด กรกฎาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เปนอันดับที่ ๑ ในกลุม ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
๔. สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได ป ระสานกั บ ไอที ซิ ตี้ เพื่ อ ดํ า เนิ น โครงการ
Notebook เพื่อการศึกษา ประจําป ๒๕๖๓ จําหนาย Notebook ในราคาพิเศษ สําหรับบุคลากร
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํารายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่
๒๒ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรายงานการประชุ ม ฉบั บ ดั ง กล า วได ผ า นการรั บ รองเบื้ อ งต น จาก
คณะกรรมการประจํา สํานักแลว ซึ่งรับรองโดยไมมีการแกไข จํานวน ๘ ทาน จากผูเขารวมประชุ มทั้งหมด
๘ ทาน (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํ านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๒๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบใหบริการ
หองประชุม เศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ แกหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวางแผน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ บัดนี้ สํานักฯ ไดสรุป
สถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๓) เรียบรอยแลว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๓)
๔.๑.๒ รายงานสถิติการใชพลังงานไฟฟา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
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 ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการใชพลังงานไฟฟา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
(๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ ดํ าเนินการใหบริการงาน
ดานวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนดวยตนเอง เพื่อแสดงถึงผลการใหบริการดานการเขาใชบริการ
ดังกลาว จึงขอรายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓
(๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ

๔

มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๓)
๔.๒.๒ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ด ว ยสํา นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานวิท ยบริ การ แผนกงานห อ งสมุ ด ได
ดํ า เนิน การทวงคา ปรั บ เกิน กํา หนดสง เดื อนละ ๒ ครั้ง จึ งขอรายงานค า ปรั บ เกิ น กํ า หนดส ง ประจํ า เดือ น
มิถุนายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
๔.๓ รายงานผลการดําเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจสําคัญคือ
ให บ ริ ก ารด า น แผนกงานวิ ศ วกรรมเครื อ ขา ย แผนกงานอี เ ลิ รน นิ่ ง และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา แผนกงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร แกหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวางแผน / การบริหารจัดการ การใหบริการ
บัดนี้ สํานักฯ ไดสรุปสถิติการใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่
๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๓
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 ๔.๓.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๓ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ มีโครงการทั้งสิ้นจํานวน ๒๐ โครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินงานโดยใหทุกหนวยงานรายงานตามแบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช
จายงบประมาณ ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สงป. ๓๐๑) ทุกเดือน สํานั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการดําเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการ ประจํา ปงบประมาณ ๒๕๖๓
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๓
๕.๒ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓)
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปตามระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คูมือขั้นตอนการทํางานการจัดทํางบประมาณและติดตาม
ประเมินผล รหัสเอกสาร : PM-22 คูมือขั้นตอนการทํางาน การจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ สํานั กฯ จึงขอเสนอพิจารณาเห็นชอบผลการดําเนินงานตาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํ านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ไตรมาสที่ ๓)
ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๕ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓) จํา นวนทั้ งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด
บรรลุจํานวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๑๒.๕ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑๘ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๗๕
ไมบรรลุ จํานวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๘.๓๓ ตัวชี้วัดที่ไมมีขอมูล (N/A : Not Available) จํานวน ๑ ตัว
คิดเปนรอยละ ๔.๑๗
ตัวชี้วัดที่บรรลุจํานวน ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้

๖

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

หนวย

แผน

ผล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตอบสนองนโยบายไทย
แลนด ๔.๐
๔. รอยละความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศเพื่อการ
อันดับที่ ๘๕
๘๘
งทส.(รส.)
บริหาร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ : การบริหารจัดการสํานักดวยนโยบายคุณภาพมาตรฐานสากล
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามการจัดการ อันดับที่ ๕
๕
งบท.
ความรูในองคกร
๓. จํานวนองคความรูที่สามารถนําไปเผยแพรในระดับชาติ องค
๑
๒
งบท.
ได
ความรู

หนวย

แผน

ผล

ตัวชี้วัดที่ไมมีขอมูล (N/A : Not Available) จํานวน ๑ ตัว ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
หนวย

แผน

ผล

ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุจํานวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การสนับสนุนและพัฒนามหาวิทยาลัยดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
๒. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการสํานัก
อันดับที่ ๙๐
๘๕
งบท.
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ : พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
๑. รอยละความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนา
อันดับที่ ๙๐ ๗๖.๙๒
งบท.
บุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การสนับสนุนและพัฒนามหาวิทยาลัยดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
๔. รอยละความไมพึงพอใจของผูใชบริการสํานัก ที่ลดลง อันดับ ๕
N/A
ทุกฝาย
เมื่อเทียบกับปกอนหนา
ที่
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา

๗

มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓)
๕.๓ พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓)
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามที่งานนโยบายและแผนยุทธศาสตรกองนโยบายและแผน ติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) นั้น งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓) รายละเอียดดังนี้
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ ตัวชี้วัดกลยุทธ จํานวนรวม ๓ ตัวชี้วัด
-ผลการดําเนินงานบรรลุ จํานวน ๐ ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ ๐.๐๐
-อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๓ ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐
-ไมบรรลุ
จํานวน ๐ ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ ๐.๐๐
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓)
เปาหมาย
ผล
ผูรับผิด
ประเด็นยุทธศาสตร / มิติ / ตัวชี้วัด
มทร. สวส.
ชอบ
อีสาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศในยุคดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ คะแนนการประเมินตามเกณฑ EdPEx :
๑๕๐ ๑๕๐ อยูระหวาง สผอ.
ดําเนินการ
Education Criteria for Performance
Excellence
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ รอยละของการประเมินคุณธรรมและความ
๘๔
๘๔ อยูระหวาง หน.งบท.
ดําเนินการ
โปรงใส (ITA) ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ รอยละความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบ ๘๕
๘๕ อยูระหวาง หน.งทส.
ดําเนินการ
ไปสูองคกรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

๘

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ค ณะกรรมการประจํา สํา นั ก เห็ นชอบ ผลการดํา เนิ นงานตามตั ว ชี้วั ด แผนยุ ทธศาสตร การพัฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีส าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓)
๕.๔ พิจารณาผลการสํารวจความพึงพอใจการใชหอง/ครุภัณฑ/เครื่องมือ/อุปกรณ ครั้งที่ ๒ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด ว ยสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโน โลยี ส ารสนเทศ ดํ า เนิ น งานตามระบ บบริ ห าร
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนิน งานตามคูมือ ขั้นตอนการทํ างานการเตรียมหอ งและอุปกรณ
(PM-27) เป น ไปด ว ย ความเรี ย บรอ ย จึ ง ขอรายงานผลการสํ า รวจความพึง พอใจการใชห อ ง/ครุ ภั ณ ฑ /
เครื่องมือ/อุปกรณ ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการสํารวจความพึงพอใจการใชหอง/ครุภัณฑ/เครื่องมือ/
อุปกรณ ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๕ พิจารณาปรับปรุงคูมือขั้นตอนการทํางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15)
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวาดวยบริการวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บริการวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหยกเลิกประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่องการใหบริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM15) เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอพิจารณาปรับแกไขคูมือขั้นตอนการทํางานงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๕)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ปรับปรุงคูมือขั้นตอนการทํางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (PM-15)

๙

๕.๖ พิจารณาความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ชวงที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – เดือนพฤษภาคม
๒๕๖๓) (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด ว ยสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดํ า เนิ น งานตามระบบบริ ห าร
คุ ณ ภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานตามคู มื อ ขั้ น ตอนการทํ า งานการจั ด การความรู (PM35) เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปก ารศึกษา ๒๕๖๒ ชวงที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – เดือ น
พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๖)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจํ าปการศึกษา ๒๕๖๒ ชวงที่
๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)
๕.๗ พิจารณาผลการดําเนินงานตามกระบวนงานที่จะรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอึสาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น สํานักฯ กําหนดกระบวนงานที่ตองการักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ ๓ กระบวนงาน คือ
๑. การใหบริการซอมสาธารณูปโภคภายในอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. การวิเคราะหหมวดหมูและการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
๓. การแกปญหาสมาชิกอินเตอรเน็ต
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอพิจารณาผลการดําเนินงานตาม
กระบวนงานที่จะรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่
๕.๗)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ค ณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก เห็น ชอบ ผลการดํ าเนิน งานตามกระบวนงานที่ จ ะรั ก ษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๑๐

๕.๘ พิจารณากระบวนงานที่จะรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานประกันคุณภาพและประเมินผล กําหนดให
หน ว ยงานเสนอกระบวนงานที่ จ ะรั ก ษามาตรฐานระยะเวลาการให บ ริ ก าร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓
โดยพิจารณาจากกระบวนงานที่มีความสําคัญ และเปนกระบวนงานหลักในการใหบริการของหนวยงาน อยาง
นอย ๒ กระบวนงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอพิจารณากระบวนงานที่จะ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๘)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ค ณะกรรมการประจํ าสํา นั ก เห็ นชอบ กระบวนงานที่จ ะรั ก ษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ ริก าร
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
๕.๙ พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๓ หัวขอ การสํารองขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด ว ยสํ า นั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดํ า เนิ น งาน ตาม ระบบบริ ห าร
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่ อใหก ารดําเนินงานตามคูมือ ขั้นตอนการทํางานการบริหารความเสี่ ยง (PM34) เป น ไปด วยความเรีย บรอย จึ ง ขอเสนอพิ จ ารณาอนุมัติแ ผนบริ หารความเสี่ย ง สํา นัก วิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ หัวขอ การสํารองขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ (เอกสารประกอบ
วาระที่ ๕.๙)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ หัวขอ การสํารองขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ
๕.๑๐ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด ว ยสํ า นั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดํ า เนิ น งาน ตาม ระบบบริ ห าร
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (PM-15) เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัด บริการ สํานัก วิท ยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ ประจํ าป การศึก ษา ๒๕๖๒ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๕.๑๐)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ ประจําปการศึกษา
๒๕๖๒

๑๑

๕.๑๑ พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาการจัดบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ด ว ยสํ า นั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดํ า เนิ น งาน ตาม ระบบบริ ห าร
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (PM-15) เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอพิจารณา (ราง) แผนพัฒนาการจัดบริการ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติ ค ณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก อนุ มั ติแ ผนพัฒ นาการจั ด บริ ก าร สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๑๒ พิจารณารายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส (ภายใน) ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยให
ความสําคัญของการนํากิจกรรม ๗ส ซึ่งประกอบดวย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย สวยงาม
สิ่งแวดลอม มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ใหมีความเปน
ระเบียบ เรียบรอย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สรางเสริมบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน สรางเสริมภาพลักษณ
ที่ดีขององคกร โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรม
องคกร ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ซึ่งสํานักไดกําหนดใหมีการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส (ภายใน) ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระหวาง
วันที่ ๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น ในการนี้สํานักฯ จึงขอรายงานผลการตรวจประเมินดังกลาว (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๕.๑๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส (ภายใน) ครั้ง ที่ ๒
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๑๓ พิจารณากําหนดกรอบระดับตําแหนง และการประเมินคางาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยกองบริหารงานบุคคล กําหนดใหหนวยงานดําเนินการสงเอกสารและข อมู ลเพิ่ มเติ มเพื่อ
ประกอบการพิจารณากําหนดกรอบระดับตําแหนง และการประเมินคางาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบกั บ สํ า นั ก มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งหน ว ยงานระดั บ แผนกงานภายใน จึ ง ขอ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางบุคลากรที่เพิ่มขึ้นการกําหนดกรอบระดับตําแหนงที่สูงขึ้น เพื่อสอดคลองกับพันธกิจของ
สํานัก จากเดิม ๑๘ ตําแหนง เปน จํานวน ๒๕ ตําแหนง (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา

๑๒

มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ กําหนดกรอบระดับตําแหนง และการประเมินคางาน สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑๔ นัดประชุมครั้งตอไป
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ครั้ง ที่ ๖/๒๕๖๓
วันจันทรท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทรที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมีนัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน
ชั้น ๔ อาคาร 12C
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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