รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาต
นายเอกภพ
พ.ต.อ.หญิง แกวมณี
นายชินาพัฒน
นางเจนจิรา
นางสาวนรารักษ
ผูชวยศาสตราจารยพรภัสสร
นายสุเทพ
นางวันวิสาข

ผูไมมาประชุม
๑. นายประกาย
๒. นายสมเกียรติ์

ติรประเสริฐสิน
โตมรศักดิ์
สุโกศล
พิมพศรีแกว
อนันตกาล
บุตรชา
ออนเกิด
ยนตพิมาย
ยนตพิมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นาดี
ฉายพระพักตร

กรรมการ
กรรมการ

เจนศิริวงษ

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวกาญจนาภรณ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อคณะกรรมการประจํา สํา นั กวิทยบริก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ มาครบองค ประชุ ม แล ว
ประธานการประชุม โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยทานนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมาย
ใหผูอํานวยการสํานักฯ ประสานงานเพื่อจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ดังนี้
- การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ
บริษัท ไมโครซอฟ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดลงนามความรวมมือ ในวั นที่ ๓๐ ตุลาคม

๒

๒๕๖๓ ภายหลังการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ โรงแรมโกลเดน
ทิวลิป ซอฟเฟอริน จังหวัดกรุงเทพฯ
- การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ
บริษัท หั วเวย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด กํ าหนดลงนามความรวมมือ ในวั น ที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ เซ็นทรัลเวิลด จังหวัดกรุงเทพฯ
๒. การจัดทําบันทึกขอตกลกลง University Application ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน กับ ธนาคารกรุงไทย อยูระหวางสงบันทึกขอตกลงใหสํานักงานกฎหมายตรวจสอบ
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
งานบริหารงานทั่วไป ขอถอนวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบ วาระที่ ๔.๑.๒ รายงานคาปรับหนังสือ
เกินกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ไดจัดทํารายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันพุธที่
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๙ หนา โดยรายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดผานการรับรองเบื้องตน
จากคณะกรรมการประจําสํานักแลว ซึ่งรับรองโดยมีการแกไข จํานวน ๑ ทาน และรับรองโดยไมมีการแกไข
จํานวน ๗ ทาน จากผูเขารวมประชุมทั้งหมด ๘ ทาน รายละเอียดที่แกไข ดังนี้
หนา ๑ วาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
วาระที่ ๑.๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ขอความเดิม ๑. ด ว ยสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน โดยท า นนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ไดมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักฯ ประสานงานไปยังบริษัท กับ บริษัท ไมโครซอฟ (ประเทศ
ไทย) จํา กัด เพื่อหารือ เกี่ย วกั บ การจัด ทํา ความร วมมื อ ในการพั ฒ นามหาวิทยาลัย ในการนี้
ผูอํานวยการสํานักฯ ไดดําเนินการประสานและนําผูบริหารของบริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศ
ไทย) จํากัด เขาพบเพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานรวมกับทานนายกสภามหาวิทยาลัยฯ แลว
บริษัทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํา กัด มีความยินดีที่จ ะจัดอบรม Microsoft Innovation
Teacher Workshop For RMUTI ใ น หั ว ข อ Modernize Teaching Pedagogy for Hybrid

๓

Learninv ใหกับคณาจารยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหวางวัน ที่ ๒๘ - ๒๙
กันยายน ๒๕๖๓ โดยผูผานอบรมจะไดรับ Certificate จากไมโครซอฟท ประเทศไทย
แกไขเปน ดวยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยทานนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมาย
ให ผูอํานวยการสํา นั กฯ ประสานงานกับ บริษัท ไมโครซอฟ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่ อหารือ
เกี่ย วกั บ การจั ด ทํ า ความรว มมือ ในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ในการนี้ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ฯ
ไดดําเนินการประสานและนําผูบริหารของบริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด เขาพบเพื่อ
หารือแนวทางการดํา เนิน งานรวมกับทา นนายกสภามหาวิทยาลัยฯ แลว บริษัทไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จํากัด มีความยินดีที่จะจัดอบรม Microsoft Innovation Teacher Workshop
For RMUTI ในหัวขอ Modernize Teaching Pedagogy for Hybrid Learning ใหกับคณาจารย
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหวางวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยผูผาน
อบรมจะไดรับ Certificate จากไมโครซอฟท ประเทศไทย
หนา๒ วาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
วาระที่ ๑.๒ เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ขอความเดิม -ไมมีแกไขเปน งานบริหารงานทั่วไป ขอถอนวาระเพื่อพิจารณาที่ ๕.๓ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับ ปรุงครั้งที่ ๒) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประจํ าสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันพุธ ที่ ๒๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส
ที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบใหบริการ
หองประชุม เศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ แกหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวางแผน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ บัดนี้ สํานักฯ ไดสรุป

๔

สถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓) เรียบรอยแลว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓)
๔.๑.๒ รายงานคาปรับหนังสือเกินกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม
– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
-ถอนวาระ๔.๒ รายงานผลการดําเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่
๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ ดําเนินการใหบริการงานดาน
วิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนดวยตนเอง เพื่อแสดงถึงผลการใหบริการดานการเขาใชบริการ
ดังกลาว จึงขอรายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
(๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓)
๔.๒.๒ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ด ว ยสํา นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานวิท ยบริ ก าร แผนกงานห อ งสมุ ด ได
ดํา เนิ นการทวงค าปรับ เกิน กํา หนดสง เดื อนละ ๒ ครั้ง จึง ขอรายงานคา ปรั บ เกิน กํา หนดส ง ประจํา เดื อ น
กันยายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๓

๕

๔.๓ รายงานผลการดําเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจสําคัญคือ
ให บ ริ ก ารดา น แผนกงานวิ ศวกรรมเครื อ ขา ย แผนกงานอี เลิ รน นิ่ง และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา แผนกงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร แกหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวางแผน / การบริหารจัดการ การใหบริการ
บัดนี้ สํานักฯ ไดสรุปสถิติการใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่
๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓)
๔.๓.๒ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําเดือนกันยายน
๒๕๖๓
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานัก
วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรายงานการจั ด ทํ า เว็ บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาอนุมัติแผนและขั้นตอนงานประชาสัมพันธ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อใหการดําเนินงานแผนและขั้นตอนงานประชาสัมพันธ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป น ไปด ว ย
ความเรียบรอย งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอแผนและขั้นตอนงานประชาสัมพันธ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๕.๑)

๖

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติแผนและขั้นตอนงานประชาสัมพันธ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.๒ พิจารณาอนุมัติแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ ๔ ป (พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (ปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อใหสอดคลองกับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน
ระยะ ๔ ป (พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และเปนไประบบการบริหารจัดการคุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015)
คูมือขั้ นตอนการทํ างาน การแผนบริ หารและพัฒนาบุคลากร PM-31 งานบริ หารงานทั่ วไปจึ งขอปรั บปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักฯ จึงขอเสนอพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๔ ป (พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (ปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๔ ป (พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (ปรับปรุง ครั้งที่ ๒)
๕.๓ พิจารณาอนุมัติแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไประบบการบริหาร
จัดการคุ ณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คูมือขั้นตอนการทํา งาน การแผนบริ หารและพั ฒนาบุคลากร
PM-31 งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอ พิจารณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.๔ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปตามระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คูมือขั้นตอนการทํางานการจัดทํางบประมาณและติดตาม
ประเมินผล รหัสเอกสาร : PM-22 คูมอื ขั้นตอนการทํางาน การจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ

๗

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ ๕ ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) จํานวนทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด บรรลุจํานวน ๑๔
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๕๘.๓๓ ไมบรรลุ จํานวน ๘ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓ ตัวชี้วัดที่ไมมีขอมูล (N/A :
Not Available) จํานวน ๒ ตัว คิดเปนรอยละ ๘.๓๔
สํ า นกั ฯ งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป จึ ง ขอเสนอพิ จ ารณาเห็ น ชอบผลการดํ า เนิ น งานตาแผน
ยุทธศาสตรการพั ฒนาสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็ น ชอบ ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาสํ า นั ก
วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)
๕.๕ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ สํานักวิท ยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพันธกิจ ประเด็นยุ ทธศาสตร เปาประสงค
ของสํานัก และเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน สอดคลองกับแผนยุ ทธศาสตร
ของมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน แลวนั้น โดยคณะกรรมการ ตามคําสั่งสํา นักวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ ๐๐๔๑/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัด ทํ า และประเมิน แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปดวยความเรีย บรอย
สํานักฯ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนรวม ๑๒ โครงการ/กิจกรรม (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๕)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘

๕.๖ พิจารณาผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โดย งานบริหาร
งานทั่วไป)
ตามหนังสือที่ มทร.อีสาน ๑๐๐๐/๓๕๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง งบประมาณเงิน
รายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) นั้น สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน ดังนี้
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๕,๓๒๑,๒๐๐
คาใชสอย
๒,๓๒๑,๒๐๐
๑. คาจางเหมาบํารุงรักษาระบบบริการทรัพยากร (ERP) ประจําป
๔๘๐,๐๐๐
งบประมาณ ๒๕๖๔
๒.คาจางเหมาบํารุงรักษาระบบบริการการศึกษา (ESS) ประจําป
๔๘๑,๕๐๐
งบประมาณ ๒๕๖๔
๓. คาจางเหมาบํารุงรักษาระบบติดตามโครงการออนไลน (OPT)
๔๑๗,๓๐๐
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔
๔. คาจางเหมาบํารุงรักษาระบบคลังขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
๓๔๒,๔๐๐
ตัดสินใจ (BI) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔
๕. คาจางเหมาบํารุงรักษาระบบสืบคนขอมูลเชิงอัตโนมัติ
๖๐๐,๐๐๐
๖. (E-Documents) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔
คาวัสดุ
๓,๐๐๐,๐๐๐
๑. ลิขสิทธิ์ซอฟแวรระบบปฏิบัติการและโปแรมออมฟศ
๑,๘๐๐,๐๐๐
๒. ชุดโปรแกรมปองกันและกําจัดภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร ๑,๒๐๐,๐๐๐
งบประมาณเงินรายได งานบริหารสินทรัพย
๕,๖๕๒,๑๐๐
คาใชสอย
๒,๖๕๒,๑๐๐
๑. คาเชาคอมพิวเตอร
๒,๕๐๐,๐๐๐
๒. คาจางเหมาบํารุงรักษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกสและระบบ ๑๕๒,๑๐๐
หองสมุดอัจฉริยะ
คาวัสดุ
๓,๐๐๐,๐๐๐
๑. วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
๓,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ
๑๐,๙๗๓,๓๐๐
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๙

๕.๗ พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)
(เพิ่มเติม) (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
จากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วั ดแผน
ยุทธศาสตรการพั ฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) โดย ตัวชี้วัดที่ ๑๔ รอยละของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส (ITA) ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เนื่องจากรอจากคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไมมีขอมูล (N/A : Not Available)
บัดนี้ ไดรับแจงผลการประเมิน ITA มทร.อีสาน ได ๙๑.๒๙ คะแนน ระดับ A จึงขอรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) (เพิ่มเติม) ดังนี้
จากเดิม
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ ตัวชี้วัดกลยุทธ จํานวนรวม ๓ ตัวชี้วัด
- ผลการดําเนินงานบรรลุ จํานวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓
- ไมบรรลุ จํานวน ๐ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๐๐.๐๐
- ไมมีขอมูล (N/A : Not Available) จํานวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนคิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐
เปน
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ ตัวชี้วัดกลยุทธ จํานวนรวม ๓ ตัวชี้วัด
- ผลการดําเนินงานบรรลุ จํานวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗
- ไมบรรลุ จํานวน ๐ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๐๐.๐๐
- ไมมีขอมูล (N/A : Not Available)จํานวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนคิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๗)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ.
๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) (เพิ่มเติม)

๑๐

๕.๘ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๔ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามที่สํานักฯ มีแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีโครงการทั้งสิ้นจํานวน ๒๐
โครงการ สํานักวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานโดยให ทุ ก
หน ว ยงานรายงานตามแบบจั ดทํ า แผน/รายงานผลการปฏิ บัติง านและการใช จา ยงบประมาณ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สงป. ๓๐๑) ทุกเดือน ในการนี้สํานักฯ ขอรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่
๔ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๘)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๔
๕.๙ พิจารณางบประมาณเงินรายได ที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ) (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักฯ เปนไประบบการบริหารจัดการคุณภาพภายใน (ISO 9001
: 2015) คูมอื ขั้นตอนการทํางาน การบริหารตอนการทํางาน PM-28 สํานักฯ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอ
พิจารณางบประมาณเงินรายได ที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบดําเนินงาน คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๙)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ งบประมาณเงินรายได ที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบดําเนินงาน คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ)
๕.๑๐ พิจารณารายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓) (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยสํานักฯ งานบริหารงานทั่วไปไดดําเนินการจัดทํารายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เรียบร อยแล วนั้ น ในการนี้จึงขอเสนอ
พิจารณารายงานการเงินดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๐)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่
๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

๑๑

๕.๑๑ นัดประชุมครั้งตอไป
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร
12C
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้ง ที่ ๙/๒๕๖๓ วันจันทรท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร
12C
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมีนัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณ
อีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
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