๑
รายงานการประชุม
บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น ๖ อาคาร 12B สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ผศ.อภิชาต
ผศ.พรภัสสร
นางสาวนรารักษ์
นายสุเทพ
นางสาวอุไร
นางณัฐชนันย์
นายรัญชน์
นางปวีณา

๙. นายธีรธรรม์
๑๐. นายชัยวัฒน์
๑๑. นางสาวชนัญชิดา
๑๒. นางสาวลาแพน
๑๓. นางสาวอรวรรณ
๑๔. นางวันวิสาข์
๑๕. นางสุรวดี
๑๖. นางสาวทัศนีย์
๑๗. นางจุฑารัตน์
๑๘. นายกฤษฎา
๑๙. นางสาวอนัญญา
๒๐. นางสาวพรทิพย์
๒๑. นางรติมา
๒๒. นายทิวธวัช
๒๓. นายสายชล
๒๔. นางสาวอาภาพร
๒๕. นางสาวกัญญาภัทร
๒๖. นางสาววิลาวัณย์

ติรประเสริฐสิน
อ่อนเกิด
บุตรชา
ยนต์พิมาย
แสงศิริ
ฉายะพงษ์
แถวโสภา
นาดี
โรจนรุ่งสถิตย์
แดงจันทึก
เลิศจะบก
กลิ่นพยอม
พรตะคุ
ยนต์พิมาย
กอคูณกลาง
เปรียบจันทึก
บุญคา
ยงย่วน
สีกระโทก
บั้งจันอัด
ปลั่งกลาง
เมฆวิชัย
สารนอก
สุประดิษฐ์
ชูพุทธพงษ์
แสนสุข

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ
รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานวิทยบริการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยี
การศึกษา
หัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด
หัวหน้าแผนกงานธุรการสานัก
หัวหน้าแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์

๒
๒๗. นางรัชดาพร
๒๘. นางสาวอุดมลักษณ์
๒๙. นางสาวจิตติรัตน์
๓๐. นายมาโนช
๓๑. นางสาวศิรินภา
๓๒. นายเชิดชัย
๓๓. นายพีระยุทธ
๓๔. นางสาวมยุรี
๓๕. นางสาวกิติยา
๓๖. นางสาวเมธวดี
๓๗. นายจักรพงษ์
๓๘. นายไพล
๓๙. นายวินิจ
๔๐. นายราเมศร์
๔๑. นายวิโรจน์
๔๒. นางสาวอาจารี
๔๓. นายทศพล
๔๔. นายพลากร
๔๕. นายมงคล
๔๖. นางสาวกาญจนาภรณ์
๔๗. นางสาวนาตยา
๔๘. นายศุภกร
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายประภวิชญ์
๒. นางสาวอัจฉรา

บุญไมตรี
พึ่งอารมณ์
มาบจะบก
อุทรส
แสงสุขสว่าง
คนรู้
หมื่นบุญมี
รุนสูงเนิน
นิวาศานนท์
กรองโพธิ์
ทาวะรมย์
เพราะผักแว่น
การชงัด
ประเสริฐกลาง
ธรรมวัตร
จรานุวัฒน์
บุญใส
ชาญสูงเนิน
ทองคา
เจนศิริวงษ์
ธารณะกลาง
จันทเศวต

บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักเอกสารสนเทศ
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิศวกร
วิศวกร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานธุรการ

บรรจงกุล
เทือกพุดซา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อบุคลากรมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานการประชุม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาต ติรประเสริฐสิน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุม ดังนี้

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงาน ลงสู่การปฏิบัติ
๑) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ปรับปรุงครั้งที่ ๑
ตามคู่มือขั้นตอนการทางานการจัดทาแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ PM-22 คู่มือ
ขั้นตอนการทางาน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ B : การจัดทาแผนกลยุทธ์ ระดับ
หน่วยงานในสังกัด ขั้นตอน/กิจกรรมที่ ๔. ถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานในสังกัดสู่การปฏิบัติ
ในการนี้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ปรับปรุงครั้งที่ ๑ โดยได้รับความเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ
อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น จึงขอถ่ายทอดแผน ดังนี้
ปรัชญา (Philosophy) : คุณธรรม คุณภาพ สร้างสรรค์การเรียนรู้
ปณิธาน (Determination) : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ (Vision) : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ ที่สนับสนุนการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพสากล
พันธกิจ (Mission) :
๑. บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๒. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓. สนับสนุนระบบบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. สนับสนุนระบบสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่น
๕. บริหารและพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์การคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมร่วม (Shared Values) : OARITS
O – Ongoing
(มีการดาเนินไปไม่หยุดนิ่ง)
A – Active
(มีความกระตือรือร้น)
R – Relevant
(มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน)
I – Inspired
(มีแรงบันดาลใจ)
T – Team
(มีการทางานเป็นทีม)
S – Smiling Service (มีการบริการด้วยรอยยิ้ม)

๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสนับสนุนและพัฒนางานมหาวิทยาลัยด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการ และพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตอบสนองนโยบายไทย
แลนด์ ๔.๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการสานักด้วยนโยบายคุณภาพมาตรฐานสากล
๒) แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) (มิถุนายน ๒๕๖๑ - พฤษภาคม ๒๕๖๒)
แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) โดยได้รับความเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และ
อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๖๒ จานวน ๓๒ กิจกรรม จานวน ๑๒๓ ตัวบ่งชี้
สานักได้ดาเนินการลงนามในคารับรองปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้วนั้น ขอให้นาแผนของสานักทุกแผนไปสู่การปฏิบัติ
ดังนี้
๑. ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑.๑ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๕ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บรรลุเป้าหมาย
๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ ๕ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสานัก ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง
๒. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสานัก
๒.๑ ดาเนินโครงการตามแผน ตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ก าหนด โดยค านึ ง ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า คุ ม ทุ น และประโยชน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานเป็นหลัก
๒.๒ รายงานผลการดาเนินงานตามแบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ แบบ สงป. ๓๐๑) ทุกเดือน จนโครงการแล้วเสร็จ
๒.๓ รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator) และสรุปผล
การดาเนินงานในรูปแบบรูปเล่มรายงาน ภายใน ๓๐ วันหลังโครงการแล้วเสร็จ
๓. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ของสานัก

๕
๓.๑ ขับเคลื่อนและผลักดันให้ แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
บรรลุเป้าหมาย
๓.๒ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปรับปรุงครั้งที่
๑) บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
สานัก ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง
๓) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) สิ้นสุดระยะเวลาของแผน
๑. การดาเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม จานวนทั้งหมด ๓๑ โครงการ/กิจกรรม
- ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ จานวน ๓๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๘
- ดาเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ จานวน ๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๒
โครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ รายการลาดับที่ ๒๘ ครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ มทร.
อีสาน : ดาเนินการกันเงินเหลื่อมปี เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
๒. การดาเนินงานตาม ตัวชี้วัด จานวนทั้งหมด ๑๔๖ ตัวชี้วดั
- ดาเนินการบรรลุ จานวน ๑๔๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๘
- ดาเนินการไม่บรรลุ จานวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๘
- ดาเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ จานวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๔
๔) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทาร่างแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของสานัก และเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน แล้วนั้น ในการนี้เพื่อให้การจัดทาและประเมินแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวนรวม ๒๒ โครงการ/กิจกรรม
จึงเสนอต่อบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อโปรดทราบและดาเนินการ
มติที่ประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รั บ ทราบ การถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ตามแผน
ยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงาน ลงสู่การปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สานักงานผู้อานวยการ ได้จัดทารายงานการประชุ มบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

๖
ได้ผ่านการรับรองเบื้องต้นจากบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรับรองโดยไม่มีการแก้ไข จานวน
๔๙ ท่าน จากผู้เข้าร่วมประชุม ๔๙ ท่าน (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอต่อบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รั บ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม บุ ค ล า ก ร
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพุธที่
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่มีการ
แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การปรับปรุงผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยคณบดีคณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
จึงเสนอต่อบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทราบ
มติที่ประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับทราบ การปรับปรุงผังแม่บท มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน นครราชสี ม า
โดยคณบดี ค ณะศิ ล ปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม
๔.๒ รายงานผลการดาเนินงาน ประจาภาคการศึกษาปี ๑/๒๕๖๒
๔.๒.๑ งานวิทยบริการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ รายงานผลการดาเนินงานของงานวิทยบริการ ประจาภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๖๒
จึงเสนอต่อบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทราบ
มติที่ประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานของงาน
วิทยบริการ ประจาภาคการศึกษาปี ๑/๒๕๖๒
๔.๒.๒ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการดาเนินงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒
จึงเสนอต่อบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทราบ
มติที่ประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาภาคการศึกษาปี
๑/๒๕๖๒

๗
๔.๒.๓ งานบริหารงานทั่วไป
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป รายงานผลการดาเนินงานของงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒
จึงเสนอต่อบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทราบ
มติที่ประชุมบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานของงาน
บริหารงานทั่วไป ประจาภาคการศึกษาปี
๑/๒๕๖๒
๔.๓ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน สาหรับข้าราชการพลเรือน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้าง
เงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน ของบุ ค ลากรในส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือบุคลากรยึดถือปฏิบัติ ตามระเบียบและข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน
สาหรับข้าราชการพลเรือน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
จึงเสนอต่อบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทราบ
มติที่ประชุมบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รั บ ทราบ ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ส าหรั บ ข้ า ราชการพลเรื อ น
พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และลู ก จ้ า ง
เงิ น รายได้ สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
๔.๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน ของบุ ค ลากรในส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือบุคลากรในสานักยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
จึงเสนอต่อบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทราบ
มติที่ประชุมบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รั บ ทราบ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ร า ช ม ง ค ล อี ส า น ว่ า ด้ ว ย จ ร ร ย า บ รรณ
ข้าราชการ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

๘
๔.๕ แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานตามมาตรฐาน ๗ส
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอีสาน กาหนดให้ใช้มาตรฐาน ๗ส นั้น เพื่อให้การดาเนินงาน ของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ๗ส : วัสดุสานักงาน รายการที่ ๒ การเบิกจ่าย มาตรฐานที่
๒.๒ มีการแจ้ งแนวทางในการเบิ กจ่ ายให้ทุ กคนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย จึงขอแจ้ง
มาตรฐานการเบิกจ่ายแบบ FIFO ดังนี้
๑. แจ้งพัสดุประจาหน่วยงานก่อนการเบิกวัสดุ
๒. เบิก – จ่ายวัสดุแบบ FIFO
๒.๑ พัสดุประจาหน่วยงาน ออกเลขลาดับวัสดุ (ลาดับชิ้น/จานวนชิ้น)
๒.๒ เบิกจ่ายวัสดุตามหมายเลข (ลาดับน้อยไปลาดับมาก)
จึงเสนอต่อบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทราบ
มติที่ประชุมบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รั บ ทราบ แจ้ ง แนวทางการเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ
สานักงานตามมาตรฐาน ๗ส
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ นัดประชุมครั้งต่อไป
ประชุมบุคลากรส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
ณ อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงเสนอต่อบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุมบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทราบ ประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี นัดประชุมครั้งต่อไป เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
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