รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผูมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาต
๒. พ.ต.อ.หญิง แกวมณี
๓. นายเอกภพ
๔. นายชินาพัฒน
๕. นายประกาย
๖. นายสมเกียรติ์
๗. นางเจนจิรา
๘. ผูชวยศาสตราจารยพรภัสสร
๙. นางสาวนรารักษ
๑๐. นายสุเทพ
๑๑. นางวันวิสาข

ติรประเสริฐสิน
สุโกศล
โตมรศักดิ์
พิมพศรีแกว
นาดี
ฉายพระพักตร
อนันตกาล
ออนเกิด
บุตรชา
ยนตพิมาย
ยนตพิมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เจนศิริวงษ

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ผูไมมาประชุม
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. ดวยมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กํา หนดจัด โครงการรวมจิ ตน อ มเกล าฯ สํา นึกใน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ตร เนื่องในวันคลา ยวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจํา ป

๒

๒.
๓.

๔.

๕.

๖.

๒๕๖๔ และในโอกาสดั ง กลา ว มหาวิ ท ยาลัย ฯ จัด กิ จกรรมต อเนื่ อ งมาทุ ก ป คื อ การมอบโล
แดบุคคลที่สมควรไดรับการยกยอง ในการนี้ สํานักฯ ไดเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับโล ดังนี้
- พ.ต.อ.หญิง แกวมณี สุโกศล บุคคลผูที่ทําคุณประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ (บุคคลภายนอก)
- นางรัชดาพร บุญไมตรี เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดวยความเสียสละ
ศูนยหนังสือจุฬาฯ มทร.อีสาน จะปดใหบริการ ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เปนตนไป
ขอเชิญคณะกรรมการประจําสํานักฯ รวมงานเลี้ยงปใหม ในวันจันทรที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา
๑๒.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมมรกตอีสาน ชั้น ๕ อาคาร 12C โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ธีมงานอาชีพในฝน
- การจับฉลากแลกของขวัญ มูลคา ๒๐๐ บาทขึ้นไป
- การมอบรางวัลบุคลากรดีเดน/หนวยงานดีเดน
- การมอบของรางวัลพิเศษจากผูบริหาร
- กิจกรรมของแตละงาน
ตามที่ สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน โดยท า นนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ไดมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักฯ ประสานงานเพื่อจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ การจัดทํา
บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน กั บ บริ ษั ท
ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด โดยไดลงนามความรวมมือ ไปแลวเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
สํานักฯ ไดประสานงานกับคุณธนวัฒน สุธรรมพันธุ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จํากัด และคณะ เพื่อลงพื้นที่ มทร.อีสาน แตละวิทยาเขต เพื่อบรรยายใหความรูกับ
คณาจารย และนักศึกษา เพื่อตอยอดจาก MOU ที่ไดลงนามรวมกันเรื่อง Digital Transformation
กําหนดชวงวันที่ดําเนินการ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา และวันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแกน เนื้อหาการบรรยาย ดังนี้
- คุณธนวัฒน สุธรรมพันธุ กรรมการผูจัดการใหญไมโครซอฟท บรรยายประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐
นาที Update Technology, แนวคิดการปรับตัวใหทันกับโลกปจจุบัน
- ผูบริหารระดับสูงของไมโครซอฟท อีก ๑ ทาน (รอยืนยันรายชื่อ) บรรยายเชิงลึก ประมาณ ๑
ชั่ ว โมง ๓๐ นาที เกี่ ย วกั บ Digitize University with MS Azure Platform, Digital Skill
Initiative with 21st Century pedagogy, University Innovative and Training Lab
การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ บริษัท
หั ว เว ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํ า กั ด โดยได ล งนามความร ว มมื อ ไปแล ว เมื่ อ วั น ที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ เซ็นทรัลเวิลด จังหวัดกรุงเทพฯ โดยบริษัทหั วเวย กําลังดําเนินการจั ดทํา
แผนเพื่อเสนอสภา มทร.อีสาน เพื่อดําเนินการในภาพรวมตอไป
การจัดทําบันทึกขอตกลกลง University Application ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน กับ ธนาคารกรุงไทย อธิการบดี มอบหมายใหมีการจัดทํา MOA รวมกับธนาคารกรุงไทย
โดยกําหนดการจะดําเนินการภายใน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔

๓

มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอถอนวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕.๗ พิจารณาแนวทาง
การให เชา ใชอุป กรณกระจายสัญ ญาณเครือ ขายคอมพิวเตอรไรสายสํา หรับผูใหบ ริก ารอิ น เทอร เน็ต (ISP)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ไดจัดทํารายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันพุธที่
๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๑ หนา โดยรายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดผานการรับรองเบื้องตน
จากคณะกรรมการประจําสํานักแลว ซึ่งรับรองโดยรับ รองโดยไมมีการแกไข จํานวน ๙ ทาน จากผูเขา ร วม
ประชุมทั้งหมด ๙ ทาน (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประจํ าสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๑.๑ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
ด วยสํ า นัก วิท ยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริก าร แผนกงานห อ งสมุ ด ได
ดําเนินการทวงคาปรับเกินกําหนดสงเดือนละ ๒ ครั้ง จึงขอรายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนตุลาคม
๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

๔

๔.๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานการบํารุงรักษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกสและระบบ
หองสมุดอัจฉริยะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ด ว ยสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานวิ ท ยบริ ก าร แผนกงานห อ งสมุ ด
ไดดํา เนิ นการจั ดทํ า รายงานผลการดํ าเนินงานการบํา รุง รัก ษาระบบวิ ทยบริ การอิ เล็กทรอนิก ส แ ละระบบ
หองสมุดอัจฉริยะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน
ดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานการบํารุงรักษาระบบวิทยบริการ
อิเล็กทรอนิกสและระบบหองสมุดอัจฉริยะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
๔.๑.๓ รายงานผลการดําเนินงานการจัดซื้อหนังสือ สิ่งพิมพตอเนื่องและทรัพยากรการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ด วยสํา นัก วิท ยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริก าร แผนกงานห อ งสมุ ด ได
ดํา เนิ นการจั ดทํ า รายงานผลการดํา เนิน งานการจัด ซื้ อหนัง สือ สิ่ง พิ มพตอเนื่ องและทรั พ ยากรการเรี ย นรู
อิเล็กทรอนิกส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบรอยแลวจึงขอรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานการจัดซื้อหนังสือ สิ่งพิมพตอเนื่อง
และทรัพยากรการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๒.๑ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําเดือนตุลาคม
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
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามที่สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริ หารงานทั่วไป มีแผนปฏิบั ติ งาน
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อใหการดําเนินงานของงาน ตรงตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
ของสํานัก และเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คาเปาหมาย กิจกรรม ลําดับ และ
ระยะเวลาการดําเนินงาน ดังนี้
ลําดับ
กิจกรรม
เดิม
ใหม
หมายเหตุ
ที่
๔ งาน ๗ส
ตัวบงชี้
จํานวนครั้งในการ...
รอยละการผานเกณฑการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน ๗ส
คาเปาหมาย
ตามมติที่ประชุม
ไมนอยกวา ๑ ครั้งตอป
ไมนอยกวารอยละ ๗๕
คณะกรรมการ
บริหาร มทร.
อีสาน (CEO)
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๖๓
๑๑ แผนยุทธศาสตร ประจําป
ตามขอเสนอแนะ
งบประมาณ
ของผูตรวจ
ติดตามคุณภาพ
๑๑.๖ ติดตาม/รายงานผลการ
ชื่อกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
ภายใน PM 22
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน ติดตาม/รายงานผลการ
ติดตาม/รายงานผลการ
ยุทธศาสตร
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ ดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ B : การจัดทําแผน
แผนยุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตร/ทวบทวน ยุทธศาสตร ระดับ
หนวยงานในสังกัด
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
ใหเพิ่มกิจกรรม
(ถามี)
การทบทวน
ปรับปรุงแผน

๖

ลําดับ
กิจกรรม
ที่
๒๑ การลาของขาราชการ พนักงาน
เจาหนาที่สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๒ รายงานการพัฒนาบุคลากรโดย
การอบรม/ศึกษาดูงาน/
ประชุมสัมมนาของบุคลากร
สํานัก
๒๒.๓ รายงานการพัฒนาบุคลากรโดย
การอบรม/ศึกษาดูงาน/ของ
บุคลากรสํานักตอคณะ
กรรมการบริหารและ
คณะกรรมการสํานัก
๒๓ การจัดทําแผนบริหารงานและ
พัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ
จํานวนตัวบงชี้

เดิม

ใหม

ลําดับที่ ๒๑

ลําดับที่ ๒๓

ระยะเวลาการดําเนินงาน
สิงหาคม ๒๕๖๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กุมภาพันธ ๒๕๖๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔
ลําดับที่ ๒๓
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา
๑๓๑ ตัวบงชี้

ระยะเวลาการดําเนินงาน
กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตุลาคม ๒๕๖๓
มกราคม ๒๕๖๔
เมษายน ๒๕๖๔
ลําดับที่ ๒๑
ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ
๑๒๒ ตัวบงชี้

หมายเหตุ

ในการนี้สํ านั กฯ จึง ขอเสนอพิ จ ารณาอนุมัติแ ผนปฏิบั ติง าน ประจํ า ป ก ารศึก ษา ๒๕๖๓
(ปรับปรุงครั้งที่ ๑) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
๕.๒ พิจารณาคําเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามหนังสือที่ มทร.อีสาน ๑๓๐๐/๐๒๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห
จัดทําคําเสนอของบประมาณเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ หนังสือที่ มทร.อีสาน ๑๓๐๐/
๐๒๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะหจัดทําคําเสนอของบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้สํานักฯ งานบริหารงานทั่วไป ไดรวบรวมคําเสนอของบประมาณดั งกลาว
เรียบรอยแลว ในการนี้ จึงเสนอพิจารณาคําเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดลําดับ
ความสําคัญ ของคําเสนอของบประมาณในแตละหมวดงบประมาณดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒)

๗

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ คําเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๕.๓ พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามหนังสือที่ มทร.อีสาน ๑๓๐๐/๐๒๔๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ทบทวน ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย ผูรบั ผิดชอบ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งหนังสือดังกลาวกําหนดใหบุคลากรทุกทาน
ทบทวนตัวชี้วัดแผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาสํานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นั้น บัดนี้สํานักไดดําเนินการ รวบรวม ทบทวนและประมวลผลการทบทวนแผนดังกลา ว
เรียบรอยแลว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔)
๕.๔ พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ขอความอนุเคราะห
ทบทวนตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามหนังสือ ดังนี้
๑. ที่ มทร.อี ส าน ๑๓๐๐/๐๒๔๓ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๖๓ เรื่ อ ง ขอความ
อนุเคราะหทบทวนตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒. ที่ มทร.อี ส าน ๑๓๐๐/๐๒๔๔ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๖๓ เรื่ อ ง ขอความ
อนุเคราะหทบทวนตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียน รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตทุกวิทยา
เขต
๓. ที่ มทร.อี ส าน ๑๓๐๐/๐๒๔๖ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๖๓ เรื่ อ ง ขอความ
อนุเคราะหทบทวนตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียน รองผูอํานวยการทุกฝาย และหัวหนา
สํานักงานผูอํานวยการ

๘

บัดนี้ สํานักไดดําเนินการ รวบรวม ทบทวนและประมวลผลการทบทวนแผนดังกลาวแลว จึงขอ
เสนอพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๕.๕ พิจารณารายงานผลวิเคราะหแบบประเมินผูขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อใหการดํา เนินงานบริหารงานคุณ ภาพ ISO 9001:2015 ตามคูมือขั้น ตอนการทํ างาน
การพัสดุ PM–25 เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ สํานักฯ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอเสนอ
พิจารณารายงานผลวิเคราะหแบบประเมินผูขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่
๕.๕)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานผลวิเคราะหแบบประเมินผูขาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๖ พิจารณารายงานผลสํารวจความตองการและความคาดหวังบุคลากรของบุคลากรในสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยสํานักฯ งานบริหารงานทั่วไป แผนกงานธุรการสํานัก ไดดําเนินการสํารวจความตองการ
และความคาดหวังบุคลากรของบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้จึงขอรายงานผลการสํารวจความตองการและความคาดหวังบุคลากรของบุคลากรใน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๖)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานผลสํารวจความตองการและความคาดหวังบุคลากร
ของบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.๗ พิจารณาแนวทางการใหเชาใชอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรไรสายสําหรับผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (โดย งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
-ถอนวาระ-

๙

๕.๘ นัดประชุมครั้งตอไป
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันจันทรที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร
12C
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมีนัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณ
อีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวกาญจนาภรณ เจนศิริวงษ
ผูจดรายงานการประชุม

นางวันวิสาข ยนตพิมาย
ผูตรวจรายงานการประชุม

