๑
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.อภิชาต
๒. ผศ.พรภัสสร
๓. นางสาวนรารักษ์
๔. นางณัฐชนันย์
๕. นางสาวอุไร
๖. นายสายชล
๗. นางสาวลาแพน
๘. นายธีรธรรม์
๙. นายชัยวัฒน์
๑๐. นางปวีณา
๑๑. นางสาวชนัญชิดา
๑๒. นางสาวอรวรรณ
๑๓. นายสุเทพ

ติรประเสริฐสิน
อ่อนเกิด
บุตรชา
ฉายะพงษ์
แสงศิริ
สารนอก
กลิ่นพยอม
โรจนรุ่งสถิตย์
แดงจันทึก
นาดี
เลิศจะบก
พรตะคุ
ยนต์พิมาย

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ
หัวหน้างานวิทยบริการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าแผนกงานธุรการสานัก
หัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
หัวหน้าแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด
หัวหน้าแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกาญจนาภรณ์

เจนศิริวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.
เมื่อคณะกรรมการบริ ห ารส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มาครบองค์ประชุมแล้ ว ประธาน
การประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาการดาเนินการตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิค -๑๙ สาหรับบุคลากร มทร.
อีสาน
ตามหนังสือ มทร.อีสาน ๑๑๐๐/๕๘๓ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิค -๑๙
สาหรับบุคลากร มทร.อีสาน ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ ง พิจารณาดาเนินการตามมาตรการการทางาน
สาหรั บบุ คลากร เพื่อเตรีย มความพร้ อมรับ สถานการณ์ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลั ยให้ห น่ว ยงานจัดทาแผนปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง แล้วนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย ภายในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ กาหนดการปฏิบัติงาน บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. ให้ แ ต่ ละแผนกงาน จั ดตารางการปฏิ บัติ ง านอยู่ บ้า น (Work form
home) ไม่เกิน คนละ ๒ วัน โดยการลงเซ็นชื่อปฏิบัติงานจะลงหมาย
เหตุ ว่ า Work from home ประจ าแต่ ล ะเดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๖๓ ส่วนผู้มาปฏิบัติงานให้มาลงชื่อตามปกติ โดยให้ยึด
ปฏิบัติตามตารางงานนี้ จนกว่าจะมีกาหนดเปลี่ยนแปลง โดยต้องไม่
กระทบกับการดาเนินงานของสานักฯ
๒. ตารางปฏิบัติงานจากข้อ ๑ เสนอผู้อานวยการสานักฯ เพื่ออนุมติ
๓. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ หั ว หน้ า แผนกงานขึ้ น ไปจนถึ ง ผู้ อ านวยการ ให้ ม า
ปฏิบัติงานปกติ

๓
๕.๒ นัดประชุมครั้งต่อไป
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๗
เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากเดิม กาหนดเป็นวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ วันจักรี
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารสานักฯ
เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี นัดประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวกาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนต์พิมาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

