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เร่ิมประชุมเวลา     13.00    น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ 
 

                                       1.1    ประธาน แจง้วา่  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการจา้งพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน  โครงการตามแผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็   
 2555  SP2.      ซ่ึงขณะน้ีมหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการส่งแบบเสนอโครงการการแปลงส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(Localize)    ระดบัมธัยมศึกษา   ไปท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยไดเ้สนองาน 
ในโครงการการแปลงส่ืออิเล็กทรอนิกส์    (Localize)     ระดบัมธัยมศึกษา       ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และภาษาองักฤษ    พฒันาบทเรียน    จ  านวน    320    เร่ือง        งบประมาณในการพฒันา   
จ านวน   40,000,000.00   บาท   ซ่ึงส านกัวทิยบริการฯ  เป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการดงักล่าว 
                                                          

                                                                                                                    /1.2     รับรองรายงาน..... 
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                                           1.2    รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี   1/2552  เม่ือวนัพุธท่ี  3  มิถุนายน  2552   
เน่ืองจากกรรมการประจ าส านกัฯ ไม่มีการแกไ้ขรายงานการประชุม   จึงขอรับรองรายงานการประชุม 
 
 

                                                          มติท่ีประชุม     รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  1/2552   
เม่ือวนัพุธท่ี   3   มิถุนายน   2552 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ือง    ผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์   
     
    รองผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (น.ส.เพชราภรณ์ 
เพช็รแกว้)  แจง้วา่   ส านกัวทิยบริการฯ  ไดด้ าเนินการตามยทุธศาสตร์  ในปี  2552  จ  านวน  6 ยทุธศาสตร์ 
ดงัน้ี 
    ยทุธศาสตร์ท่ี  1  :  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นไอซีทีใหท้ัว่ถึงและต่อเน่ือง 
ปรับปรุงกลอ้งวงจรปิดผา่นระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ     ปรับปรุงหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
พร้อมติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ศูนยเ์ทเวศร์  85  เคร่ือง  พฒันาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
    ยทุธศาสตร์ท่ี  2  :   มุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ    ส่งบุคลากรเขา้รับการ 
อบรม/สัมมนา ดา้น ICT  จ านวน  45  เร่ือง  ส านกัวทิยบริการฯ    จดัฝึกอบรมดา้น  ICT  ใหก้บับุคลากรของ 
มหาวทิยาลยั  จ  านวน  10  เร่ือง 
    ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :   พฒันาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
จดัการการเรียนการสอนปรับปรุงเวบ็ไซตศึ์กษาต่อ     พฒันาศูนยส์ารสนเทศของมหาวิทยาลยั   จดัท าเวบ็ 
Portal  ความร่วมมือเหมือน  (e-Collaboration)  ระหวา่งกลุ่มมหาวทิยาลยัภายนอก 
    ยทุธศาสตร์ท่ี  4  :   พฒันาระบบ  e-office    และ   e-Service   อยา่งบูรณาการ 
ใหค้รอบคลุมและปลอดภยั    มีการพฒันาระบบ    e-office   และ   e-Service   ดงัน้ี   พฒันาระบบติดตาม  
ก.พ.ร.     พฒันาระบบบริการขอ้มูลสารสนเทศ      พฒันาระบบศิษยเ์ก่า      พฒันาระบบนกัศึกษาปัจจุบนั   
พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ  พฒันาระบบทดสอบสมรรถนะ  พฒันาระบบประเมินผล 
ออนไลน์ 
    ยทุธศาสตร์ท่ี  5  :   พฒันาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัไปสู่ e-Knowledge 
คือ  ปรับปรุงระบบวีดีโอส่ือการสอนผา่นทาง website  และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ e-book 
 
                                                                                                                                      /ยทุธศาสตร์ท่ี  6..... 
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    ยทุธศาสตร์ท่ี  6  :   พฒันาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัใหมี้ความมัน่คง 
และปลอดภยัสูง  เช่น   พฒันาระบบรักษาความปลอดภยัส าหรับ  Email  Gateway  รวมถึง  การUpgrade 
Firmware  อุปกรณ์  Firewall  และ  Upgrade  signature  database  ระบบตรวจสอบอีเมลเ์พื่อป้องกนัอีเมล์ 
ประเภท  spam,  virus,  phishing  ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  ปรับปรุง  protocol  knowledge  ระบบควบคุม 
การจราจรและจ ากดัการเขา้ใชง้านเครือข่าย  และพฒันาระบบส ารองขอ้มูลเพื่อส ารองขอ้มูล  log  การจราจร 
ทางคอมพิวเตอร์  ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550 
    นอกจากนั้น  ส านกัวทิยบริการฯ  ไดป้ฏิบติัราชการตามแผนงบประมาณ ปี 2552 
ครบทุกแผน  จ านวน  12  รายการ  ดงัน้ี   
   

1. โครงการพฒันาระบบบริการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  (เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์) 
       720   เคร่ือง 
2. พฒันาศูนยส์ารสนเทศมหาวิทยาลยั  1  ระบบ 
3. จดัซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผา่นระบบเครือข่าย  1  ระบบ 
4. จดัซ้ือชุดคอมพิวเตอร์สารธารณะเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในระดบั 

อุดมศึกษา  1  ระบบ 
5. จดัท าเวบ็  Portal  ความร่วมมือเหมือน  (e-Collaboration)  ระหวา่งกลุ่ม 

มหาวทิยาลยัภายนอก  1  ระบ 
6. การพฒันาระบบงาน  ERP, BPM  และ  HRM  เพือ่เพิ่มศกัยภาพของ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  1  ระบบ   
7. อยูร่ะหวา่งรับมอบครุภณัฑ์โครงการจดัการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (e-training)   1  ระบบ 
8. จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์   1  ระบบ 
9. ฝึกอบรมหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จ  านวน 7 หลกัสูตร 
10. ฝึกอบรมโครงการพฒันาการจดัการศึกษาสาขาระบบวทิยบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Library)  จ  านวน  4  หลกัสูตร 
11. จดัซ้ือ  e-book   1  ระบบ 
12. ใหทุ้นศึกษาต่อสาขาคอมพิวเตอร์  :  ระดบัปริญญาโท/เอก  4  ทุน 

 

              จึงเสนอกรรมการประจ าส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพิจารณา 
 

                                            มติท่ีประชุม      รับทราบ 
                                                                                       /ระเบียบวาระท่ี  3..... 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ือง  งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรประจ าปี  2553 
 

    2.1  ประธาน แจง้วา่  ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด้ าเนินการ 
ตามงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรมาระยะหน่ึงแลว้      ส่วนท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ    คือ   โครงการพฒันาระบบ 
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนผูบ้ริหารระดบัสูง   (ESS)    จ  านวน  1,000,000   บาท    จะเร่ิมด าเนินการประมาณ 
เดือนเมษายน  2553     

1.2 การจดัตั้งศูนยท์ดสอบวชิาชีพของไมโครซอฟต ์     ซ่ึงอธิการบดีมีนโยบาย 
ท่ีจะใหด้ าเนินการจดัตั้ง โดยฝึกอบรมใหก้บันกัศึกษา   ประธานไดห้ารือกรรมการประจ าส านกัฯ   เก่ียวกบั
การเบิกค่าใชจ่้ายในกรณีออกค่าสอบใหก้บันกัศึกษา  โดยใชง้บประมาณจากโครงการฝึกอบรมจะสามารถ 
เบิกไดห้รือไม่   กรรมการประจ าส านกัฯ  แจง้วา่  ไม่สามารถเบิกไดเ้พราะยงัไม่ระเบียบรองรับ  
 

1.3 เงินค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากนกัศึกษา      ภาคการศึกษาละ   500    บาท   
ถา้ตอ้งการน าเงินจ านวนดงักล่าวมาใชใ้นการด าเนินงานของส านกัวทิยบริการฯ     กรรมการประจ าส านกัฯ 
เสนอแนะวา่  สามารถท าไดโ้ดยใหจ้ดัท าระเบียบวา่ดว้ยการใชจ่้ายเงินห้องสมุด    ซ่ึงเป็นระเบียบวา่ดว้ยการ
จ่าย     เพื่อเสนอกรรมการประจ าส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  พิจารณาในการประชุมคร้ัง
ต่อไป 
                                         มติท่ีประชุม         รับทราบและมอบส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ด าเนินการร่างระเบียบวา่ดว้ยการใชจ่้ายเงินห้องสมุด    เพื่อเสนอกรรมการประจ าส านกัฯ    พิจารณาในการ
ประชุมคร้ังต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  4               เร่ือง   โครงการพฒันา   e-Learning   เพื่อการเรียนการสอน 
 

    ประธาน  แจง้วา่   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ไดม้อบนโยบาย 
การสร้างบทเรียน   e-Learning   โดยมีเป้าหมายในการสร้างบทเรียน  e-Learning   อยา่งนอ้ย   20  รายวชิา                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ในปีงบประมาณ  2553 ใชง้บประมาณในการด าเนินการ  จ  านวน  1  ลา้นบาท  และมหาวทิยาลยัสนบัสนุน 
อตัราลูกจา้งชัว่คราว   จ  านวน   8   อตัรา    ซ่ึงไดบุ้คลากรมาปฏิบติังาน  จ  านวน  7   คน   ยงัขาดบุคลากรอีก 
จ านวน  1  คน       และอยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัอบรมให้กบับุคลากรท่ีจะปฏิบติังานโครงการ    e-Learning       
ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ    จ  านวน    6   หลกัสูตร     ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ –  มีนาคม 
2553     หลงัจากเสร็จส้ินการอบรมก าหนดเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี   จงัหวดั 
นครราชสีมา      
               มติท่ีประชุม       รับทราบ 
                                                                           /ระเบียบวาระท่ี  5..... 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ือง    โครงการท่ีไดด้ าเนินการจดัท าแลว้ตามงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
 

 ประธาน   แจง้วา่   ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ    ไดด้ าเนินการ 
จดัโครงการฝึกอบรมไปแลว้   จ  านวน  3  โครงการ   ดงัน้ี 
  

1. โครงการฝึกอบรมวทิยบริการอิเล็กทรอนิกส์  (เร่ืองระบบฐานขอ้มูลงานวจิยั) 
ด าเนินการโดยส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ     ระหวา่งวนัท่ี 
8 – 9   ตุลาคม  2552     ณ   หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์    ส านกัวทิยบริการ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. โครงการบริหารจดัการความรู้     เร่ือง     การฝึกอบรมการท า    (Web  Blog) 
ด าเนินการโดยส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ      และศูนยก์าร 
จดัการความรู้    ระหวา่งวนัท่ี  26  -  29   มกราคม  2553    ณ   หอ้งศูนยก์าร 
เรียนรู้ดว้ยตนเอง   ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ 
ส่งเอกสารทางการเงิน      ด าเนินการโดยส านกัวทิยบริการและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ  วนัท่ี  18  กุมภาพนัธ์   2553     ณ   หอ้งฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

   มติท่ีประชุม    รับทราบและกรรมการประจ าส านกัฯ  เสนอแนะวา่ ในหวัขอ้ 
ช่ือโครงการ      ให้เขียนช่ือโครงการหวัขอ้ใหญ่ท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณประจ าปี      ตามดว้ยวงเล็บ 
ช่ือโครงการท่ีจดัฝึกอบรม 
 

ระเบียบวาระท่ี  6               เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

6.1  ค่าตอบแทนอาจารยผ์ูผ้ลิตส่ือการเรียนการสอนทางไกลผา่นดาวเทียม 
 

                                                    ประธาน     แจง้วา่     ขณะน้ีอาจารยข์องมหาวทิยาลยัท่ีด าเนินการสอน 
ทางไกลผา่นดาวเทียม     ตอ้งซ้ือวสัดุท่ีใชป้ระกอบในการเรียนการสอนทางไกลผา่นดาวเทียมเอง   เช่น 
ซ้ืออาหารสด    ส าหรับน ามาสาธิตในการเรียนการสอน  และอาจารยท่ี์ท าการสอนไม่ไดรั้บค่าตอบแทน    
ในการสอน     จึงขอหารือกรรมการประจ าส านกัฯ   วา่     จะด าเนินการเบิกค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดห้รือไม่  
 

   กรรมการประจ าส านกัฯ    เสนอแนะวา่     ในกรณีของการ
จดัซ้ือวสัดุ 
 มาใชป้ระกอบการเรียนการสอน     สามารถเบิกเงินเป็นค่าวสัดุได ้  
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   ส่วนกรณีค่าตอบแทนของอาจารยผ์ูส้อนทางไกลผา่น
ดาวเทียม ตอ้งมี 
ระเบียบรองรับในการเบิกจ่าย      จึงจะสามารถเบิกค่าตอบแทนได ้    ดงันั้น     กรรมการประจ าส านกัฯ 
จึงเสนอวา่ควรหารือรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและพฒันากายภาพ     และท่านอธิการบดี 
เพื่อขอความเห็นชอบในการเบิกค่าตอบแทนใหก้บัอาจารยผ์ูส้อนดงักล่าว 
 
 

                                                      มติท่ีประชุม    รับทราบ   และมอบผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ     ด าเนินการหารือรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและพฒันากายภาพ 
และอธิการบดีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 
 

 6.2 เงินประจ าต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลย ี
                                                   สารสนเทศ   (สายสนบัสนุน) 
 

                                                   ประธาน      แจง้วา่       ขณะน้ีรองผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ  จ  านวน  2  คน ยงัไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกั 
วทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  และไม่ไดรั้บเงินประจ าต าแหน่ง จึงขอหารือกรรมการประจ า 
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อพิจารณา                                                                                                          
  กรรมการประจ าส านกัฯ  แจง้วา่ ในกรณีของรองผูอ้  านวยการส านกัฯ 
รายนางสาวเพชราภรณ์   เพช็รแกว้      มีคุณสมบติัเคยผา่นการสอนมาเป็นระยะเวลา   3   ปี   สามารถ 
ด ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกัฯ และรับเงินประจ าต าแหน่งได ้        ซ่ึงกรรมการประจ าส านกัฯ     
จะแจง้ใหก้องบริหารงานบุคคล   ด าเนินการแกไ้ขและแต่งตั้งต่อไป    
 

                                                   ส่วนในกรณีรองผูอ้  านวยการส านกัฯ       รายนายนพชยั        ทิพยไ์กรลาศ   
ตอ้งรอร่างระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง  ซ่ึงขณะน้ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   
ก าลงัด าเนินการเสนอร่างระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งเขา้ท่ีประชุมใหก้บัผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ต าแหน่งผูบ้ริหาร   ใหไ้ดรั้บเงินประจ าต าแหน่งได ้  

3.3 งานประกนัคุณภาพ ปี 2552  และปี  2553 
 

รองผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (น.ส.เพชราภรณ์ 
เพช็รแกว้)     แจง้วา่    ส านกัวทิยบริการฯ    ไดด้ าเนินการจดัท างานประกนัคุณภาพตามแผนการด าเนินงานการ 
ประเมินคุณภาพภายใน   ปีการศึกษา  2552 – 2553    และจดัท าแผนปรับปรุงจากค าแนะน าของผูต้รวจประเมิน 
ประจ าปี  2551  เพื่อเสนอกรรมการประจ าส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศพิจารณา 
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                                                       มติท่ีประชุม      เห็นชอบและมอบหมายผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการใหค้รบถว้น 
 

   การบริหารความเส่ียงของส านกัวทิยบริการฯ ในปี 2552 วเิคราะห์ความ
เส่ียง 
เร่ือง ระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพและการบริหาร  ปัญหาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนคือ  หน่วยงานไม่บนัทึก 
ขอ้มูลลงในระบบ     ท าใหไ้ม่มีฐานขอ้มูลในระบบ      ส านกัวทิยบริการฯ     ไดม้อบหมายใหห้วัหนา้ส านกังาน 
ผูอ้  านวยการฯ  ด าเนินการแจง้หน่วยงานทุกแห่งให้แต่งตั้งผูบ้นัทึกขอ้มูล  โดยมีหนา้ท่ีติดตามและบนัทึกขอ้มูล 
ลงในฐานระบบขอ้มูล   คอยติดตามตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง   ท าใหปั้ญหาความเส่ียงหมดไป  และมหาวทิยาลยั 
ไม่ถือวา่เป็นความเส่ียงท่ีส าคญั  จึงเสนอกรรมการประจ าส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศพิจารณา 
 

       มติท่ีประชุม      รับทราบและเสนอแนะวา่ ในปี  2553   ควรจดัท าความ
เส่ียง 
ส าหรับโครงการไดรั้บงบประมาณเกินกวา่  1  ลา้นบาทข้ึนไป  และมีความเส่ียงสูงท่ีอาจจะไม่ไดรั้บงบประมาณ 
ทนัตามเวลา   ซ่ึงจะท าใหง้านของส านกัวทิยบริการฯ   มีปัญหา   งานมีผลกระทบในวงกวา้ง  ท าใหง้านไม่เสร็จ 
ตามแผน 
    
เลิกประชุมเวลา    15.00   น. 
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