รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ผูชวยศาสตราจารยอภิชาต
พลเอก ดร.มารุต
พ.ต.อ.หญิง แกวมณี
นายเอกภพ
นายสมเกียรติ์
นางเจนจิรา
นางสาวนรารักษ
ผูชวยศาสตราจารยพรภัสสร
นายสุเทพ

ผูไมมาประชุม
๑. นายประกาย

ติรประเสริฐสิน
ลิ้มเจริญ
สุโกศล
โตมรศักดิ์
ฉายพระพักตร
อนันตกาล
บุตรชา
ออนเกิด
ยนตพิมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นาดี

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. ผลการจัดอันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัย Web o metric โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน มีนโยบายใหอันดับเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในการจัดลําลําดับของ
Web o metric อยูในลําดับที่ ๑ ในกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ผลปรากฎวาในเดือน
กรกฎาคม เว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อยูในลําดับที่ ๒ จาก ๙ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

๒

๒. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนิน การที่เปนเลิศ (EdPEx) ระหว างวัน ที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ผลการตรวจประเมิน สํานักฯ ไดคะแนนเทากับ ๑๑๐ คะแนน
๓. ขอเชิญ คณะกรรมการประจําสํานักฯ ร วมเปนเกีย รติในการมอบสื่อการเรียนรูให กับโรงเรียนใน
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการอานไมออกเขียนไมได
๔. การสมัครจิตอาสา มอบหมายหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ ประสานใหบุคลากรที่ยังไมไดสมัครให
ดําเนินการใหแลวเสร็จ
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. ขอถอนวาระที่ ๕.๑ พิจารณาการจัดซื้อฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ขอเพิ่มวาระที่ ๕.๕ พิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๔
มิ ถุน ายน ๒๕๖๒ โดยรายงานการประชุ ม ฉบั บ ดั ง กล า วได ผ า นการรับ รองเบื้อ งต น จากคณะกรรมการ
ประจําสํานักแลว ซึ่งรับรองโดยไมมีการแกไข จํานวน ๙ ทาน จากผูเขารวมประชุมทั้งหมด ๙ ทาน (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบใหบริการ
หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ และโถงชั้น ๑ แกหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวางแผน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ บัดนี้สํานักฯ
ไดสรุปสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน –
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) เรียบรอยแลว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติ ค ณะกรรมการประจํ าสํา นัก รั บ ทราบ รายงานสถิติ การใช บ ริการสถานที่ อาคาร 12C ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิ ถุ น ายน
๒๕๖๒)
๔.๑.๒ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการตอนรับคณะเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการตอนรับ คณะครู และนักศึกษา
วิท ยาลัยเทคนิคสุรนารี จ.นครราชสีมา เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น สํ านักฯ งานบริหารงานทั่วไป
จึงขอรายงานผลความพึงพอใจในการตอนรับคณะเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน สํานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติ ค ณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก รั บ ทราบ รายงานผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจในการต อ นรั บ คณะ
เยี่ ย มชม/ศึ ก ษาดู ง าน สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ ดํ าเนินการใหบริการงาน
ดานวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนดวยตนเอง เพื่อแสดงถึงผลการใหบริการดานการเขาใชบริการ
ดังกลาว จึงขอรายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
(๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)

๔

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิ ถุ นายน
๒๕๖๒)
๔.๒.๒ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
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
มิถุนายน ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๔.๓ รายงานผลการดําเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจสําคัญคือ
ใหบ ริก ารดา นแผนกงานเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร แผนกงานวิศวกรรมเครือข าย แผนกงานอีเ ลิร น นิ่ง และ
เทคโนโลยีการศึกษา แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองประชุม
มรกตอีสาน แกหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อใหได
ขอมู ลสําหรับการวางแผน / การบริหารจัดการการใหบ ริการ บัดนี้ สํานัก ฯ ไดสรุป สถิติการใชบ ริการงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติ ค ณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก รั บ ทราบ รายงานสถิ ติ ก ารเข า ใช บ ริ ก ารงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๒)
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 เว็บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ

๕

มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน มอบหมายหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการประสานงานเทคโนโลยี
สารสนเทศจัด ทํ า หนัง สื อ แจ ง เวี ยนทุ ก หนว ยงานให ดํ า เนิ น การตามมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔.๔ รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx)
๔.๔.๑ รายงานผลการดําเนินโครงการการพัฒนาการดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ กิจกรรมสรุปผลและจัดทําแผนพัฒนาการประเมินเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
ตามที่ สํ านั ก วิ ทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ไดรั บ อนุมั ติง บประมาณรายจา ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให ดํา เนิ น โครงการการพั ฒ นาการดํ า เนิ นงานด า นคุณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การ
ดําเนินการที่เป นเลิศ กิจกรรมสรุปผลและจัดทําแผนพัฒนาการประเมิน เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่ อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ซึ่ง ไดดําเนินการไปแลว เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้
สํานักงานผูอํานวยการ จึงขอรายงานผลการดําเนินโครงการดังกลาว
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
๑. เชิงปริมาณ
- จํานวนครั้งที่ดําเนินโครงการ
- จํานวนผูเขารวมโครงการ(คน)

๒. เชิงคุณภาพ
- ร อ ย ละ ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง
ผูเขารวมโครงการ
๓. เชิงเวลา
- โ ค ร ง ก า ร แ ล ว เ ส ร็ จ ต า ม
ระยะเวลาที่กําหนด
๔. เชิงคาใชจาย
- ใช ง บประมาณไม เ กิ น ที่ ไ ด รั บ
อนุมตั ิ

๑ ครั้ง

ไมนอยกวารอยละ
๘๐ ของ
กลุมเปาหมาย

ดํ า เนิ น การ ๑ ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ หอ งประชุมมรกตอี สาน ชั้ น ๕ สํา นักวิ ทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวนกลุมเปาหมายทั้งสิ้น ๕๓ คน ผูเขารวม
จํานวน ๔๔ คน คิดเปนรอยละ ๘๘.๐๐

ไมต่ํากวารอยละ
๗๕

รอยละ ๘๑.๘๐ (๔.๐๙)

ไมต่ํากวารอยละ
๗๕

ร อ ยละ ๑๐๐ (แผน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดํ า เนิ น การ
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

ไมเกิน
๒๐,๒๐๐ บาท

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๕๓๐ บาท

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ

๖

มติ ค ณะกรรมการประจํ าสํ า นัก รับ ทราบ รายงานผลการดํ า เนิน โครงการการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งาน
ดานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป นเลิศ กิจกรรมสรุปผล
และจัด ทํา แผนพัฒนาการประเมิน เกณฑคุณภาพการศึ กษาเพื่อ การ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาการจัดซื้อฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ถอนวาระ ๕.๒ พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาการจัดบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM15) เปน ไปดวยความเรี ย บรอย จึงเสนอพิจ ารณาอนุ มัติแ ผนพั ฒ นาการจั ด บริการ สํา นั กวิ ท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารประกอบวารที่ ๕.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนพัฒนาการจัดบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
๕.๓ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
ตามที่สํ านักวิ ทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิ บั ติก าร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ มีโครงการทั้งสิ้นจํานวน ๓๑ โครงการ สํานักฯ ไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานโดยให
ทุกหนวยงานรายงานตามแบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ ายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สงป. ๓๐๑) ทุกเดือน ในการนี้สํานักฯ ขอรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓

๗

๕.๔ นัดประชุมครั้งตอไป
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
วันจันทรท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันจันทรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
๕.๕ พิ จารณาเสนอรายชื่อบุ คลากรเพื่อแตง ตั้ง ใหป ฏิบั ติ ห น าที่ รั ก ษาราชการแทนหั วหนา สํ า นั กงาน
ผูอํานวยการ
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดมีคําสั่งแตงตั้ง นายสุเทพ ยนตพิมาย ปฏิบัติ
หนาที่ รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ ระหวางวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง จึงขอเสนอ นายสุเทพ ยนตพิมาย ปฏิบัติหนาที่รักษาราชการ
แทนหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ อีกวาระหนึ่ง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ เสนอนายสุเทพ ยนตพิมาย ปฏิบัติห นาที่รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ อีกวาระหนึง่
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมีนัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน
ชั้น ๔ อาคาร 12C
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางวันวิสาข ยนตพิมาย
ผูจดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนตพิมาย
ผูตรวจรายงานการประชุม

